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A tárgyalás metodikája 
is számított 

A nagy egyezségről a Szombathelyi 
Üzletigazgatóság területéről gyűjtöt
tünk össze egy véleménycsokrot. Azt 
kutattuk, hogy a VSZ tagsággal rendel
kező munkavállalók az országot jellem
ző nehéz gazdasági körülmények köze
pette miként mérlegelik a megállapo
dáscsomagot. 

Horváth 

CsabaaVSZ 

területi titká
ra kifejtette, 
hogy az 
1995. évben 
kötött három 
éves keret
m e g  á 11 a -
p o d á s s a l  
összhangban 
álló szerző

dést írtak alá decemberben a tárgyaló 
felek. 

A kölcsönös engedmények során a 
VSZ figyelembe vette a vállalat pénz
ügyi gondjait; nevezetesen azt a tényt, 
hogy az Rt. 15 milliárd forintos veszte
séggel fordult az új esztendőbe. 

A követelések megfogalmazásánál 
viszont a tárgyalási stratégia arra épült, 
hogy az alkalmazottak bére legalább az 
inflációs ráta mértékével összhangban 
növekedjen. 

Mivel a tárgyalások kezdetén a 
munkáltató a teljesítmények alakulásá
tól kívánta függővé tenni az alapbér 
emelésének szintjét, az aláíráskori vál
tozat egyértelmtlen a VSZ tiltakozás he
lyességét és az érvelések jogosságát mu
tatja. 

Külön öröm, hogy az igazgatóság 
területén valamely arányban minden 
munkavállaló részesül béremelésben. 

A titkár úr a létszámleépítésekkel 
kapcsolatosan úgy véli, hogy a gyakor
latban is csupán technológiai fejleszté
sek révén fogadható el munkaerőkivál
tás vagy átcsoportosítás. 

S a természetes fogyás, átképzés, 
belső közvetítés, korengedményes 
nyugdíjazás, végkielégítéses munkavi
szony-megszüntetés, szerződés szerin
ti fontossági sorrendjének megvalósulá
sát a VSZ-nek figyelemmel kell kísér
nie. 

A gazdasági társaságok mú1cödésé
ben felszínre törő anomáliák jövőbeni 
kiküszöbölése érdekében, a megkötött 
szindikátusi szerződések aktualizálása 
ugyancsak előrelépést jelent. 

De szólt arról is, hogy tapasztalatai 
szerint azok a tagok elégedetlenek de
cemberi megegyezéssel, akik folyama
tában és mélységében nem ismerik a tár
gyalási metodikát, s a lehetőségek kor
látait. 

Így a VSZ által készítendő átfogó és 
az eredményeket elemző valamint a ke
reseti viszonyok alakulását feltáró 
anyag elősegítheti a kedvezőbb megíté
lést. 

MAGYAR Vfflij 1997. JANUÁR 

A béralku megköttetett 
Az inllálódás rémét nem 

ijesztette el ... 
K o m o r a  

Józ,sef a szom
bathelyi Állo
másfőnökség 
munkatársa a 
III. számú to
ronyban telje
sít szolgálatot. 
V é l e m é n y e  
szerint a janu
ári áremelé-

sek már 20 százalék feletti inflációt ger
jesztettek. Ehhez viszonyítva az átlag 18 
százalékos béremelés elégedettségre 
nem ad okot. A 25 százalékos szintet 
tartaná elfogadhatónak. Az utólagos 
kompenzációval pedig azért nem ért 
egyet, mert az évközi vásárlások során 
a pénztáraknál a folyamatos inflálódás
nak megfelelően kell fizetni. Úgy véli 
a KSH adatokon alapuló negyedéven
kénti bérrendezés volna az ideális meg
oldás. 

Horváth Ferenc Veszprém állomás
főnöke tapasztalatai alapján arról szá
molt be, hogy szakszervezeti tagságtól 
függetlenül, környezetében szinte min
denki elégedett. Különösen a sztrájk el
maradását értékelik haladásként, s hogy 
a MÁV az év végén nem került az újsá
gok címoldalaira. A békés megegyezést 
nagy rokonszenv fogadta. A veszprémi
ek ugyan tisztában vannak azzal, hogy 
az infláció túl fogja lépni a prognoszti
zált szintet, de azt is tudják, hogy más 
szakmában dolgozók.hoz viszonyítottan 
a vasutasok által kiharcolt bérfejlesztés 
sikeresnek mondható. Tehát a dolgozók 
tudomásul vették. hisz a forgalom és a 

· bevétel visszaesését nap mint nap ész
lelik. Reménykedve várják, hogy vég
re emelkedjen a teljesítmény, hisz nem
csak az e címen járó jutalom lebeg a sze-· 
mük előtt, hanem a munkahelymegtar
tás óhaja is. 

Zúgolódás nem hallható 

Szakál Béla 

a szertárfőnök
ség munkavé
delmi ügyinté
zője is azt hang
súlyozta, hogy a 
gazdaság álla
potát tekintve 
k i e l ég í tőnek  
tartja a VSZ ál-
tal elért ered! 

ményeket. A realitásokat figyelembe 
véve a maximumot teljesítette a tárgya
lódelegáció. 

Remélhetőleg az Rt. adott szavát, a 
szerződésben vállalt kötelezettségét be
tartva, a gazdasági mutatók alakulásá
tól függően novembertől kiegyenlíti az 
infláció szülte veszteségeket. A megál
lapodás ellen zúgolódás azért sem hall
ható. mert mindenki érzi, hogy a nagy
vállalatok megszűntetése illetve felosz-

( .. .folytatás az I. oldalról) 

tása, valamint a kapitalista szemlélet el
uralkodása idején megnyugtató érzés, 
hogy a vasutasság érdekeit ilyen haté
konyan tudja képviselni a VSZ. öröm
mel nyugtázzák azt a felhalmozott ma
gas színvonalú szakértelmet, melynek 
köszönhetően a munkavállalók érdekei 
az alkuk során megfelelő tálalásban ke
rülnek az Rt. vezetői elé. 

Damoklesz kardja fejük felett 
Vági Attila 

elektroműsze
rész, TEB táv
köz l őmester
helyettes, aki 
negyed évszá
zada dolgozik 
a MÁV kötelé
kében - az 
üzemi tanács
tagi és a bizal

mi funkciókat egyaránt ellátja. A VSZ 
szellemi erejét tekinti a legfőbb ténye
zőnek. ,,Aggodalomra nincs okunk, hisz 

Márkus Imre és munkatársai felkészült

sége a szakmán kívül állók, de az azt is

meró1c vélekedése szerint is vetekszik 

tárgyalópartnerei tudásával. Sőt olykor 

meg is haladja azt. Egyszóval remekül 

értik a dolgukat" - mondotta. Majd 
szólt arról is, hogy jól átgondolt, ked
vező és betartható megegyezés jött lét
re. Ez az általánosan elterjedt vélemény. 
Damoklész kardja - az elbocsátások 

réme - azonban állandóan a fejük felett 
leng. A munkaerőcsökkentés módszere
inek tervezett sorrendje viszont a meg
állapodás másik nagy értéke. 

A kollegák toleránsan szemlélik a 
bérfejlesztés-elbocsátások összefüggé
seit. A közösségben él a szolidaritás, s 
nem a pénz az elsődleges szempont. A 
családfenntartás növekvő terhei, vala
mint a munkanélküliségtől való félelem 
miatt a hosszútávon garantált munkale
hetőség a leglényegesebb momentum. A 
tagság bízik abban, hogy a VSZ a töme
ges elbocsátási szándékoknak gátat 
szab. A sztrájkok is igazolták, egység
ben az erő. A kvalifikált munkaerő meg
becsülését jelentené viszont, ha a bal
esetmentességi jutalomban részesülők 
körét a mozdonyvezetők után kiterjesz
tenék a biztosító-berendezéseket üzem
ben tartókra is. 

ó többet várt 
A szom

bathelyi pá
lyafenntartási 
szakaszon Tá

mis Imre pá
lyamester a 
várható inflá
ciót figyelem
be véve nem 
tekinti sike
resnek a meg

állapodást, hisz az bérek és a keresetek 

viszonyában az értékállóságot évek óta 
nem lehet fellelni. De mégsem elégedet
len, ha a munkahelymegőrzés szemszö
géből vizsgálja a dokumentumot. ,,In
kább legyen szerényebb a fizetés, s mi
nél kevesebb kollegától kelljen megvál
ni." - jegyezte meg. 

A pályamunkások közül Peszlen 

Pál a béremeléssel elégedett. Szakszol
gálatuknál a létszámleépítést viszont 
nem tartja elfogadhatónak. 

Karádi László az Alpokalja Regio
nális Vasút üzletvezetője, - hajdani te
rületi titkár - a megállapodás legna
gyobb vívmányának a három éves keret
szerződésben foglaltak megtartását, s 
azt a tendenciát ítéli, mely a szavahihe
tőség térhódításának irányába hat. 
Mindezért, s a korrekt átgondolt egyez
ségért kös'.?önet illeti a VSZ tárgyalóde
legációját. 

Kedvező jel, hogy a teljesítményju
talom maximum 5 százalékos értéke -
bár elérésére kevés a remény - közelít 
a mozdonyvezetőknek járó juttatás mér
tékéhez. 

Az elkerülhetetlen létszámgyérítés 
elveiben, a lebonyolítás (pedig) módjá
ban tisztességes, elfogadható. 

A bérfejlesztés nagyságával kapcso
latosan még kevesen ismerték fel, hogy 
az adótörvények idei módosulásával, a 
nettó keresetnövekedés várakozáson 
felüli lesz. 

- ódri -

Sakkozni a bértarila-táblán 
HOGYAN LÉPEGESSÜNK AZ ALAPBÉREKKEL? 

1996 december 29-én késő délután 
- szinte azonos órában, mint egy évvel 
ezelőtt - írták alá a MÁV Rt. és a szak
szervezetek vezetői azokat a „Megálla
podásokat", amelyek 1997-ben alapve
tően meghatározzák a munkavállalók 
keresetét és a foglalkoztatás körülmé
nyeit. Az egyeztető tárgyalásokon min
dig a legfontosabb és a leghosszabb ide
ig tartó vita az alapbérek emelésének 
mértéke körül alakul ki. Ez természetes, 
hiszen a munkavállalók keresetének 
legnagyobb részét az alapbér teszi ki és 
a legtöbb egyéb keresetelem (pótlékok, 
vasutasnapi jutalom, stb.) nagysága is 
az alapbér emelkedésével azonos 
arányban növekszik. 

A múlt év végi bértárgyalásokon a 
munkáltató ugyan felajánlotta a 18 szá
zalékos mértéktI béremelést, de annak 
egy részét a szakági és helyi differenci
ált béremelésre tervezte felhasználni, 
más részét tartalékolni kívánta. Így ta
rifa-emelésre mindössze 10 százalékos 
növelést javasolt. Ezt a szakszervezetek 
nem fogadták el és sikerült elérniük, 
hogy a béremelés teljes egészében a bér
tarifa rendszeren keresztül valósul meg. 
Sajnos azonban az érdekképviseleti 
szervek minden erőfeszítése ellenére a 
béremelést 18,3 százaléknál nagyobb 
mértékűre nem tudták növelni. Az átla
gos emelkedés két részből tevődik ösz
sze: minden munkavállaló (kivéve azo-

kat, akik béremelési korlátozás alá tar
toznak) alapbére 16,8 százalékkal emel
kedik. A munkavállalók kb. egyharma
da (akik soros előléptetésben részesül-
nek) további 4 százalékos béremelés
ben érdekeltek. Tehát a munkavállalók 
kb. kétharmada 16,8 százalékos, egy
harmada pedig 20,8 százalékos bruttó 
béremelést kap. A kétféle béremelés át
laga 18,3 százalék. 

A fentiektől eltérő módon változik 
a bértarifa táblázat. Ennek oka, hogy a 
tarifa értékeket módosítani kell az októ
ber l -től végrehajtott 2 százalékos alap
béremelés hatásaival is. A bértarifa táb
lázat módosításában vita alakult ki a 
munkáltató és a szakszervezetek között. 
A munkáltató ugyanis a tarifa értékeket 
úgy tervezte változtatni, hogy összead
ja a 2 százalékos és 16,5 százalékos bér
emelést és így a bértételeket 18,5 száza
lékkal növeli. A Vasutasok Szakszerve
zete pedig azt kérte, hogy a kétféle eme
lést külön-külön hajtsák végre, mert így 
a 2 százalékos emelés után végrehajtott 
16,5 százalékos növelés összhatásaként 
18,8 százalékos növekedés következik 
be. Tehát így előáll 0,3 százalékos több
let növekedés. A munkáltató végül a ja
vaslatot elfogadta. 

A tarifatábla eddigi induló értéke 
10.830 Ft volt, ezt emelték fel előbb 2 
százalékkal, majd a kapott összeget 16,5 
százalékkal és ennek eredményeként ala-

kult ki az induló érték 12.869.-Ft-ra. Ez 
az I. fizetési osztály 1. bértétele. A to
vábbiakban ezt az összeget szorozták fel 
a tarifatábla szorzószámaival és így kap
ták meg a január l -től érvényes bértari
fa-táblázatot. 

A bértarifa-táblázat I-11. osztályában 
nincsenek bértételek. Ez a két fizetési osz
tály azért nem szerepel a táblázatban, mert 
1996 óta e munkakörök megszűntek. 

A IIl-V. fizetési osztályba tartozók 
bérét úgy kell megállapítani, hogy a 
16,8 százalékos mértékű és a soros elő
léptetéssel járó 4 százalékos béremelést 
függetlenül attól, hogy eddig mennyi 
volt az alapbérük, megkapják. Nem így 
van ez a V I. fizetési osztálytól maga
sabb osztályba soroltaknál. Ezekben a 
fizetési osztályokban azoknak, akiknek 

bére a rájuk vonatkozó érvényes bérté
telnél nagyobb volt, azok általában csak 
10 százalékos béremelésben részesül
nek. Nem kapnak viszont béremelést 
azok, akiknek a bére az új tarifa értéke
ket 20 százalékkal meghaladja. Össze
sen kb. 190 fő nem kap a folyó évben 
béremelést és kb. 6000 főre tehető azok 
száma, akik az átlagosnál kisebb mérté
kű bérfejlesztésben részesülnek. 

A leírtak bonyolult alapbér megál
lapítási szabályoknak ttlnnek, de meg
ismerésük szükséges a béremelések ki
alakulásának megértéséhez. 

Dr. Simon József 

A MAV Rt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak alapbér-táblázata (Ft/hó) 
Érvényes 1997. 01. 01-től 

Fizetési osztályok 
Bértétel- Gyakor-

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

1. 0-3 18.000 18.000 18.800 20.700 22.800 25.100 27.600 30.300 33.400 36.700 40.400 44.400 48.900 53.300 59.100 65.000 

2. 4-6 18.000 18.000 19.600 21 600 23.700 26.100 28.700 31.600 34.700 38.200 42.000 46.200 50.800 55.900 61.500 67.700 

3. 7.9 18.000 18 500 20.400 22.400 24.700 27.100 29.300 32.800 36.100 39.700 43.700 48.100 52.900 58.100 64.000 70.400 77.400 85.100 93.600 

4. 10-12 18.000 19.300 21.200 23.300 25.600 
. 
28.200 31.000 34 100 37.600 41.300 45.400 50.000 55.000 60.500 66.500 73.200 80.500 88.500 97.400 

5. 13-15 18.200 20.000 22.000 24.200 26.700 29.300 32.300 35.500 39.000 43.000 47.300 52.000 57.200 62.900 69.200 76.100 83.700 92.100 101.300 

6. 16· 18 18.900 20.800 22.900 25.200 27.700 30.500 33.600 36.900 40.600 44.700 49.100 54.100 59.500 65.400 71.900 79.100 87.000 95.300 105.300 

7 19-21 19.700 21.700 23.800 26.200 28.900 31.700 34.900 38.400 42.200 46.500 51.100 56.200 61.800 68.000 74.800 82.300 90.500 99.600 109.500 

8. 22-24 20.500 22.500 24.800 27.300 30.000 33.000 36.300 39.900 43.900 48.300 53.200 58.500 64.300 70.700 77.800 85.600 94.200 103.600 113.900 

9. 25-27 21.300 23.400 25.800 28.400 31.200 34.300 37.800 41.500 45.700 50.300 55.300 60.800 66.900 73.600 80.900 89.000 97.900 107.700 118.500 

10. 28-30 22.200 24.400 26.800 29.500 32.400 35.700 39.300 43.200 47.500 52.300 57.500 63.200 69.600 76.500 84.200 92.600 101.800 112.000 123.200 

11. 31·33 23.000 25 400 27.900 30.700 33.700 37.100 40.300 44.900 49.400 54.300 59.800 65.800 72.300 79.600 87.500 96300 105.900 116.500 128 200 

12. 34-36 24.000 26.400 29.000 31.900 35.100 38.600 42.500 46.700 51.400 56.500 62.200 68.400 75.200 82.300 91.000 100.100 110.100 121.200 133.300 

13, 37-39 24.900 27.400 30.200 33.200 36.500 40.200 44.200 48.600 53.400 58.800 64.700 71.100 78.200 86.100, 94.700 104.100 114.600 126.000 138.600 

14. 40 25.900 28.500 31.400 34.500 38.000 41.800 45.900 50.500 55.600 61.100 67.300 74.000 81.400 89.500 98.500 108.300 119.100 131.000 144.200 
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A kllatUS meghozta gy()ml!lcsél. A prágai kormány arra kötelezte magáf-olvasnl a távirati 
!rodák február �I jelenléselbffl -, hogy 1997. május 31-élg minden lényegi kérdésben 
Jllelffre konzultálni fognak a szakszervezetekkel .beleértve a vasutasokat ts·. Bar megfenye
gették a munkabeszüntetés miatt a sztlájkolókat, a kormány ígéretet tett arra, hogy senkit sem 
vonhatnak kés®b felelffsségre. 

60 dolgozó árán 
marad a többi 

Mivel erre az esztend6re összesen több 
2,3 mllll'1'd forint ,rt&G MÁV-en be-

- Illetve kills6 megrendelát sikeriiH le
a MÁV Debreceni Júmfjavító Kft. 

-•n11..a dg febnw •�t6J visszaélJbat 
11111110kc1tt mankarendre-jelentette be 

l1mS11, a MÁV Rt. mep&ott veár-
..... - � melyd 
tartoftak aapQ. 

Nemeg&zenka��-� 
-. '1gyancsak egy�ötir 

még arról tljékoitatta a dolgóz&íít Kl
rtó lnw, a kft. ügyvezet6 igazgat.ója. 
a sikeres évek után vészliel)l7,Ctbé kdlt 

'l jmnff javftó, s el.ért kénysi.ecintézkedéseket 
- elbocsátás, munkaidff-csökkentés - kell 

ezetni. Az ok: a cégnek - főleg a MÁV 
ndeléseinek elmaradúa folytán -csak 
hónapra elegend6 munkája van. 

A1.6ta tisztázódott a MÁV Rt. ez évi költ
�. s az igazgatóság dönthetett a javí

• megrendelések ügyében. Ennek nyomán 
&debreceni júmffjavító 1997-ben összesen 

, a MÁV tulajdonában lévff vasúti kocsi 
tudja elvégezni. Ebből 400 tartály-. lesz - melyek javítására, nelll7.Ctközi 

omban való részvételre alkalmassá téte
a vasút 2500 tartálykocsi értékesítésével 

• elff a fedezetet-, újabb 300 MÁV-tar
i rendbehozatalának 510 millió forin

iöltségét pedig - egy szándéknyilatkozat 

si.erint - a MOL Rt., mint szállíttató vállalja 
magára. (Ez a beruházás a MÁV áltál a kés&
biekben nyújtott szállítási tedvezméóyk.ént té
rül meg a MOL-nak.) Mindemellett a MÁV 
arra törekszik, hogy a IICIIIZCIUn visdttsr,er
vei.etek tagj�t twfbkíi lllell!imll!I is" 
si.erezzen jkmGjl\lftd � 

Sjpl,/�ilmi!-
tette,&öi,� 
fil6y 

� 
1iiJ�'M �tii.: 
nyd&. � 2S+f s:m:,Mkos,a. 
Ja� pedig :5 százalékot lilmlkavál
lalói résztulajdonosi program (MRP) � 
ben a dolgozók számára ajánl fel. A privatizá
ciótól a vasót azt reméli, hogy olyan befekte
tff jelentkezik, aki munkát is hoz. Komoly ér
deld6d6k már vannak, akiket els&orban a 
Rola-kocsik gyártása foglalkoztat. 

Amint a muntúgytllést követ6en Xntk
gy4rtó lmrét6l, a cég ügyvezet6jét61 megtud
tuk. a kényszerintél.kedések keretében elbo
csátott 60 si.erz&léses dolgomt nem veszik 
vissza. Közülük a jobbakra abban az esetben 
súmftanak, amennyiben az ez évben elvég
zend6 munka mennyisége a jelenlegi létszám 
b6vítését kívánja. A tervezett korengedményes 
nyugdíjaztatásókat viszont gazdaságossági 
megfontolásokból végrehajtják. (HBN 02.12.) 

PdlCióa 

S mennyi egy vasu• teherbfrisa? 
Fot6:Pi"1. 

....... 
fflJétl WHk Ila llfbn. A ftlsz61a
ló Babik ?.o1tdniiL' PDspökladényból és a 
meglepetés erejével kör.ölte az egybegy1Il
tekkel, hogy éldadan állapotok uralkodnak 
a munkásvédelem terén, ugyanis nem jut 
szappan, tisztítószer a tisztálkodásra. Ahogy 
mondani szokták, nem tudnak vételezni. A 
besmzés, elosztás olyan büroladus labi
rintuson keresztlll baktat. ami nem tart lépést 
a hédcömapi munkásélettel. Megalézóhely-
1.dbe soc;lorja a dolgozókat Olyasmik történ
nek meg, amikre még a legöregebb szakik 
sem emlékeznek. Ilyen hírek után, annak néz
tünk utána, hogy mi is a ri� nyers valóság. 

Egy vamaunk'8uald. (Nevét kére
sére titokban tartjuk.): 

- Valamikor még a közelmllltban is 
megkaptunk minden közönséges, de izOt,. 

s6geifelsútelést Utóbb,�az id6n 
gyöketesen megvéltozott � 1mné
st.eeesen nem a mijawnkra. Ma•Sájno$ 
ott mtunk - mert rnindolti -,uma 
hagy minket-, hogy,otlhontóthomQk egy 
kis ultrapod, vagy� Ne ká'-; 
gesed� a. ke,,llnkre, s ne ívódjoll b&tbit
be az olaj. Emberek vagyunt�yan
nak. Nem állatias,odhatunk el! Ezt mér több,,. 
sz{Sr szc$va te� de sdmy�� nwmai 
lassan &öln� 

Ah�úzt látja: 
Mmdig mi isszuk� a lewt a gazda

sági megw,orftúoknak, a� 
az�- A tálzolt taür6hss4g 
olyarhelJ7.dd teremtett, amely l86r� 
san veszél� a mu.nta� 
és nem:utolsósorban az� 

Sért6,�. amit el kell vise� 
s amire felel& vezetffillk talán nem is gon
dolnak. Tudjuk. hogy az eddig részünbt 
�juttatott tisztálkodási felszere
lések, anyagok beszerzésére pjlyűatot ír
tak, írnak ki a közbesr.erzési törvény értel
m6ben. Ott fenn Budapestffl közpollti .rák-
tmba ketO:lnet, majd t>IUl8ll osztj ·· 

�S�yia' "7. 

itíÍ 11 tiszt(._� 

�JDiabt�a tosz. 
kapunk szappant,� van. aki� 
dörzsöli le olajoi �vagy� 
sikjlja a Mrét. 

A legmegdöbbent6bb az illemhelyek 
,,ábrázata". Valamikor még WC papftt is 
kaptunk, de ezt mára mAr teljesen elfelejtet
ték. Mindenki ógy segít magán, ahogy tud. 
Ismét el&erült az tijságpapír, 4m ahol az 
sincs, ott méla haszmlt cso� 
ngy a cemenleS zsák van nagy becsben. lgy 
hát nem csoda, hogy állandó az eldugulás. 
M6g smeacte, hogyDIOSt tél van;"és.ev� 
� csavarja:• orrokat a,fi,rtc�bfi; 

mene kézet mosni, szapJiannal, ldSíffiíl
tefével. Nyugdíjas apám elbesúlése SUlrint 
közvetlenül a hábort1 után voltak hasouid ál
lapotot. Ám ez atlt<s- te� él'thet6volt. 

..,,.,,UrlM 



2 MAGYARVR 
További találgatások a 
lakásprivatizációban 

A RIGÓ FÉLE VEZETÉS LASSÍTOTT? 

Előző lapszámunkban megjelent 
írás hatására többen megkeresték 
szerkesztőségünket, kérdéseikkel, ész
revételeikkel. Az értékesítések folya
matában újabb anomáliákat jeleztek 
a Rákos úti lakók. Feljegyzést kap
tunk egy dunakeszi lakostól, amely
ből kitíinik, hogy a fel nem újított la
kások amortizációs értéke nulla. A 
házak utólagos tatarozása milliós ter
heket jelent majd a lakóknak. A ri
portban a harmadik, ám mégis pályá
zat győztes Limes Rt. képviselője is 
megszólal, valamint Kálnoki Kis Sán
dor a MÁV Rt. elnöke is szót kér. 

,,A vasútüzem sajátosságai, a folya
matos üzemeltetés, a vasúti építmények 
és berendezések felügyeletének biztosí
tása megköveteli, hogy a vasutak üzem
épületeiben, vagy azok közelében lakást 
biztosítsanak a végrehajtó szolgálatban 
alkalmazottak többségének: az állomás
és fűtőházfőnöknek, a mozdonyveze
tőknek, a fűtőknek, a forgalmi szolgá
lattevó1mek, a pályafelvigyázóknak, va
lamint a váltó-, a sorompó-, és a pálya
őröknek stb." (Dr. Gadanecz Béla: A 

vasutas munkásmozgalom története.) A 
fenti idézet a MÁV megalakulásának 
időszakára vonatkozik, és a múlt század 
második felében adták ki ezen rendelke
zést. A mai váltó-, és sorompókezelők 
nemigen álmodhatnak bérlakásról, mi
vel a MÁV tulajdonú ingatlanok értéke
sítése tovább folytatódik. 

A Rákos úti lakók többsége még 
nem írta alá a szerződést a vásárlásról, 
így az sem dőlt el, hogy tulajdonos lesz, 
vagy megmarad bérlőnek. Az egyik la
kótól lapunk úgy értesült, hogy a Limes 
Rt. csak azzal ír alá adásvételi szerző
dést, aki a Providenciánál biztosítást 
köt. A Limes képviselője ezt cáfolta, 
majd hozzátette: - azon vevők, akik 
részletre vásárolnak, kötelesek biztosí
tást kötni valamelyik társasággal, de 
nem kizárólag a Providenciával. A té
nyekhez még hozzátartozik, hogy a Li
mes Rt. szakemberei ügynökként dol
goznak az eló'bb említett biztosítónál. 

Lapunk továbbá megtudta, hogy a 
20 ezer forintos előlegen kívül a teljes 
vételárat a Limes Rt. számlájára fizetik 

be a lakók. Késó'bb ezt a pénzt tovább 
utalják a MÁV-nak. 

Az értékesítési pályázatról megkér
deztük dr. Németh Lászlót, volt vagyon
gazdálkodási igazgatót, aki a jegyző
könyv tanúsága szerint az elbíráló bi
zottság tagja volt. 

- Miért, volt bíráló bizottság? -
kérdezett vissza a volt igazgató. 

A Limes Rt.-vel kapcsolatban több
ször felmerül Kálnoki Kis Sándor, a 
MÁV Rt. elnökének neve. Cégbírósági 
dokumentumok szerint, Kálnoki a Li
mesnek igazgatótanácsi tagja és vezér
igazgató-helyettese volt. 1994 szeptem
berében lemondott tagságáról. Viszont 
az 1996-os közgyűlési jegyzőkönyv 
kétszer is említi a nevét. Egyszer mint, 
aki az önkormányzati lakások értékesí
tését szerezte, másodszor mint, aki a 
hókengyel gyártására létrejött üzlet 
szervezője. Az elnök elmondása szerint, 
az 1996-os jegyzőkönyvben azért me
rült fel a neve, mert a 1995-ös évet rossz 
eredményekkel zárta a társaság, ugyanis 
elmaradtak azok az üzletek, amelyeket 
még 1994-ben ő szerzett a Limesnek. 

Kálnoki Kis Sándor a továbbiakban 
lapunknak úgy nyilatkozott, hogy jelen
leg semmilyen kapcsolat nem fűzi a Li
mes Rt.-hez. Ugyanakkor a régebbi té
nyekhez tartozik - tudtuk meg az el
nöktől -, hogy amikor a Váti Rt. előd
jénél dolgozott, akkor az ő közremű1cö
désével jött létre a Limes cég elődje, 
betéti társaságként 1985-ben. Később, 
amikor a minisztériumba került, felad
ta mind a Váti-val, mind a Limes-szel a 
kapcsolatait. 

1993-ban Schamsula György me
nesztette őt a KHVM helyettes-államtit
kári posztjáról. Rögtön megkeresték a 
Limes-tői (ekkor már rt.), hogy vállalja 
el az igazgatótanácsi tagságot, és a ve
zérigazgató-helyettesi posztot. Ezen két 
funkcióját 1994. szeptember 16-áig töl
tötte be, amikor kinevezték a MÁV Rt. 
elnökének. 

A lakásértékesítésekről elmondta: 
1993-ban tett ajánlatot Csárádi János

nak a Limes nevében, az értékesítés le
bonyolítására. Ekkor ez elutasításra ke
rült. Később MÁV elnökként szintén 

szorgalmazta az eladások gyorsítását, de 
- véleménye szerint - a Rigó Zoltán 

féle vezetés lassította a folyamatot. Vé
gül 1996-ra kiírták a pályázatot, ame
lyen volt munkahelye és két másik cég 
nyert, a több mint tíz induló között. Az 
eladásokra nem azért volt szükség, hogy 
a MÁV Rt.-nek bevétele legyen, hanem 
a költségeket akarták ezáltal csökkente
ni. Dr. Németh László megjegyzéséhez 
annyit tett hozzá, hogy a MÁV Rt. Fel
ügyelő Bizottsági ülésén többször el
hangzott: a felmentett vagyongazdálko
dási igazgató bíráló bizottságok nélkül 
hozta meg döntéseit. 

Kálnoki Kis Sándor érthetetlennek 
tartja azt a vádat, hogy az ő közbenjá
rására nyert a Limes. Hiszen eddig 
mindössze 4 7 4 ezer forint bevétele szár
mazott a cégnek a MÁV-tól. Ezzel szem
ben a Mérnöki Tanácsadó Kft. (az érték
becslő) - amelyet dr. Németh László 
preferált - 1995-ben és 1996-ban ösz
szesen 9, 1 millió forint munkadíjat ka
pott a vasúttól. 

A Dunakeszi lakások értékesítésére 
is a Limes Rt. kapott megbízást. A jár
műjavító kft. mellett található MÁV-te
lep igencsak vegyes képet mutat. A há
zak egy részét a vasút teljes egészében 
felújította, míg a másik fele megmaradt 
az „eredeti" állapotban. Akad olyan 
épület, amelynek az egyik felét bemal
terozták, a másik feléről leverték a va
kolatot és fehér téglák virítanak a falból. 
Az egyik lakó feljegyzést készített la
punknak, amelyben kifogásolja, hogy a 
felújítatlan házakban élő bérlők, bármi
lyen olcsón veszik is meg a lakást, ráfi
zetnek. 

A renoválás költsége milliós nagy
ságrendet tesz ki családonként. Az épü
letek mésztéglából készültek és az 
amortizációs idejük negyven év volt. 
Eszerint van-e forgalmi értékük az ilyen 
lakásoknak? - teszi fel a kérdést a le
vélíró. 

A lakásprivatizáció folytatódik tel
jes üzemben, és tele kérdőjelekkel. Qui 

prodest? (Kinek használ?) Teszik fel a 
kérdést a kételkedő lakók. Erre a választ 
persze majd csak az idő adja meg. 

TP 

Hozzászólás 
iNGATLANÉRTÉKET CSAK ALAPOS MUNKÁVAL LEHET PONTOSAN BECSÜLNI! 

Nagy érdeklődéssel olvastam a 
Magyar Vasutas c. újság ez évi első szá
mának cikkét, amely azt a címet visel
te, hogy „Találgatásokra ad okot a lakás
privatizáció", alatta pedig: ,,Pokolian 
gyors az értékbecslő" ... 

Magam is hosszú idő óta folytatok 
ilyen tevékenységet, ezért nagyon meg
döbbentem azon a tényen, amit a lakók 
közöltek az újságíróval, amely szerint 
„az értékbecslős csak kívülről futtatja 
meg szemét a házakon". Nem is nagyon 
érdekelt volna a dolog, ha csak egy-két 
házról lett volna szó, de jelen esetben 
több mint kétezer lakás a tét! 

Ennyi otthonban elfér egy nagyköz
ség, vagy kisváros lakossága, az értéke 
pedig - lévén fővárosi és környéki in
gatlanok - sokmilliárd forint még egy
szerű ránézésre is. Ez a hatalmas vagyon 
most privatizálásra kerül, ezt kellene 
elősegítenie az előzetes felértékelésnek. 
Méltányos áron vásárolják majd meg a 
benne lakó emberek, de sokan nem is 
sejtik, hogy milyen borzalmas veszély 
fenyegeti őket. 

Ugyanúgy az eladót is, hiszen alul
értékelés esetén hatalmas anyagi kára 
származik. 

A szakszerű értékbecslést úgy kell 
elvégezni, hogy az megnyugtató legyen 
mind az eladó és a vásárló számára, a 
kiállított értékelési bizonyítvány me
gállja a helyét minden fórumon. Ezt 
pedig nem lehet úgy elkészíteni, hogy 

csak úgy ránézünk a házra. Nem vonom 
kétségbe a pályázatot nyert vállalkozó 
cégek szakmai hozzáértését, de ez a 
sztahanovista munkatempó már kiment 
a divatból. Tisztességes pénzért ma már 
keményen meg kell dolgozni, és felelős
séget is kell vállalni. Ahhoz, hogy egy 
ingatlannak jól meg lehessen becsülni a 
valós forgalmi értékét, az alábbi munká
latokat kell maradéktalanul és precízen 
elvégezni: 

Legelőször a helyszínt és közvetlen 
környékét kell alaposan megvizsgálni. 
Milyen a megközelíthetőség, az utak 
állapota, a kiszolgáló létesítmények ( or
vosi rendelő, üzletek, iskola, óvoda stb.) 
távolsága és nem utolsósorban a tömeg
közlekedési eszközök megállóhelyei és 
a parkolási lehetőségek. 

Ezután következhet az épület tüze
tes külső burkolatok, nyílászárók, eső
csatornák, tetőhéjazat stb. megtekinté
se. Ha lapostetős az épület, mindenkép
pen fel kell mászni és alaposan szem
ügyre venni annak technikai megoldá
sát és elhasználódottságát. Ha ezeken túl 
vagyunk, megkezdhetjük a pincétől a 
padlásig a mííszaki állapot feltárását. 
Belső burkolatok, nyílászárók, lépcső
szerkezetek, födémszerkezetek és épü
letgépészeti berendezések kerülnek a 
szakavatott szem"elé a maguk valóságá
ban. 

Végül a padlástér következik, ahol 
a tetőszerkezet és héjazat kerül meg-

vizsgálásra. Közben természetesen az 
értékbecslő már tájékozódott az épület 
építési idejéről, a fontosabb, felhasznált 
anyagokról, technikai megoldásokról, 
valamint a felhasznált anyagokról, tech
nikai megoldásokról, valamint a köz
művesítettségről és azok állapotáról. 
Ezeket az adatokat pontosan rögzíti. 
(Nem mindegy, hogy mikor esedékes a 
tetőszerkezet vagy a födémek cseréje!) 

Ha ez mind megvan, következhet
nek a lakások, mégpedig egyenként. 
Szintelhelyezkedés, szobák száma és 
nagysága, konyha, fürdőszoba, közleke
dők stb., tartozik-e a lakáshoz garázs 
vagy pincehelyiség, és természetesen a 
mííszaki állapot alapos felmérése. Na
gyon fontos tisztázni, hogy mit épített 
be időközben a lakó és mit a tulajdonos! 
Ezek birtokában már nyugodt lelkiisme
rettel ki lehet állítani az értékelési bizo
nyítványt, ami valóban alapját képezheti 
a majdani privatizációs árnak és nem 
lesz károsult sem az eladó, sem a vevő. 
Vitatkozni persze ezután is lehet, de a 
szakmailag megalapozott, tényekkel és 
számításokkal jól alátámasztott okmány 
mindenképpen szükséges a közös neve
zőre jutáshoz. 

Aki ilyet tud egyszerű külső ráné
zéssel kiállítani, az vagy zseni, vagy 
uram bocsá' - szélhámos! 

Kellermann László 

beruházási szakmérnök 
ingatlanértékelő 

1997. FEBRUÁR 

Titokzatos Szívzűr a 
Nyugatiban 

Ma már közhely, hogy a szívinfarktus 
népbetegség. A szakemberek szerint a szív és 
érrendszeri elváltozásokat a helytelen táplál
kozás, a mozgáshiány, valamint a stressz okoz
zák. A Nyugati pályaudvar tornyos vezető vál
tókezelÖI ez utóbbi hatásnak folyamatosan ki 
teszik magukat, azzal hogy szolgálatba állnak. 
Ugyanakkor az elmúlt időszak négy infarktu-

. sa, és legalább ugyanennyi szívritmus-zavara, 
soknak tíinik a dolgozóknak. Elmondásuk sze
rint, szinte nem található egészséges ember az 
I-es torony ablakosai között. Tóbben gyanak
szanak az épület mellett húzódó 25 ezer vol
tos magasfeszültségi vezetékre. 

Karácsonykor a szirénázó mentőautó vitte el 
szolgálatból Dar6czi Zoltdn vezető váltókezelőt. 
A diagnózis szívinfarktus. Mindennapi eset 
mondhatnánk, hiszen a negyvenes éveiben járó 
generációnál ez az egyik leggyakoribb betegség. 
Csakhogy az utóbbi 10 év adatait megvizsgálva, 
az a furcsa adat jött ki, hogy a Nyugati pályaud
var I-es tornyának, érkezési oldalán dolgozó ve
zető váltókezelők többségét szív- és érrendszeri 
betegség miatt százalékolták le, illetve helyezték 
könnyebb munkakörbe. Az elmúlt időszak ada
taiból kitűnik, hogy a közel 10 évet ablakban 
szolgáló dolgozók között, nem találni egészséges 
embert. Négyen kaptak szívinfarktust, másik 
négynél keringési rendellenességet, vagy szív
ritmuszavart állapítottak meg. Egy dolgozó fe
hérvérűségtől szenved leszázalékolása folyamat
ban van. 

Biliczki lstvdn vezető váltókezelőt több mint 
10 éve érte utol a betegség. Szolgálatban lett rosz
szul keringési rendellenség miatt. Felépülése után 
az orvos javaslatára könnyebb munkára helyez
ték, de nem túl sokáig maradt kapus, visszakérte 
magát a toronyba. Vállalta a veszélyt mert az út
baigazítási fizetésből nem lehet megélni. Igaz a 
vezető váltókezelőiből sem. Valamikor ezt a 
munkakört tornyos térfelvigyázónak hívták, de a 
bértarifa bevezetésekor átnevezték vezető váltó
kezelőnek. Az ok egyszerű: a térfelvigyázókat a 
13.-ba, a vezető bakterokat a 10. fizetési osztály
ba sorolták. 

Fodor Imre és Bdn Ferenc szintén az ablak-

ban kapták meg infarktusukat. Ma mindketten 
segédkátégésként dolgoznak az állomásfönöksé
gen. Felmerült bennük a gyanú, hogy a soroza
tos megbetegedéseket a 25 kilovoltos felső veze
ték közelsége okozza. A veszélyes rézhuzal kb. 
egy méterre húzódik az I -es torony ablakaitól, 
pedig a munkavédelmi előírások szerint kettő 
méter a biztonsági távolság. Amikor a villany
mozdony húz el az ablak alatt, akkor - az áram
szedő benyúlása miatt - fél méterre is megkö
zelíti az ablakost a magasfeszültség. 

Biliczki lstvdn szerint az is elképzelhető, hogy 
a stressz okozza a megbetegedéseket. Tizenkét 
órán keresztül folyamatos odafigyelést igényel ez 
a munka, hiszen tolatási baleset is követelt már em
beréletet. A szajoli példa mindenki előtt ott lebeg, 
ugyanis a Nyugatiban a „biztosító-berendezések" 
megegyeznek a Tisza-parti városéval. 

Dr. Szab6ki Ferenc kardiológus a MÁV 
Kórház osztályvezető főorvosa szerint, a tudo
mány mai állása szerint nem bizonyítható, hogy 
a magasfeszültség szív-, és érrendszeri megbete
gedést okoz. A stresszről ki jelentette: mai ko
runkban mindenki ki van téve ennek a megpró
báltatásnak, tehát a munkahelyi stresszel való 
összefüggés sem bizonyított. Viszont az ügy min
denképpen megérne egy vizsgálatot, amelyben 
szívesen részt venne. 

Egy magát megnevezni nem kívánó pszi
chológus elmondta: a tartós és fokozott stressz
helyzet okozhat keringési rendellenességet. 

Dr. Tari Endre a MÁV Rt. vasútegészségügy 
igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, hogy 
vizsgálatot még nem rendelt el, de megkérte dr. 
Sipos Attilát a Budapesti Területi Egészségügyi 
Központ igazgatóhelyettesét, hogy a helyszínt 
tekintse meg és ettől teszi függővé a további lé
péseket. Szakemberként hozzátette, hogy az or
vostudomány jelenlegi kutatásai azt nem igazol
ják, hogy a magasfeszültségű vezeték közelsége 
szívinfarktust okoz. Véleménye szerint a pszichés 
megterhelés következménye lehet a betegség. 
Amennyiben úgy dönt, hogy vizsgálatot rendel 
el, annak eredményéről majd tájékoztatja a Ma
gyar Vasutas olvasóit. 

TP 

Késik a vonat? 
Fizet a MÁV! 

Döntött a kormány a vasúti sze
mélyszállítás egyes részterületeit érin
tő több fontos változásáról is, annak a 
koncepciónak megfelelően, amely a 
korszerűtlen, elavult jogszabályokat a 
jelenlegi elvárásokkal kívánja össz
hangba hozni. - hangzott el az ez évi 
első kormányülést követő sajtótájé
koztatón. A döntés hátteréró1, illetve 
főbb jellemzőiről a Magyar Vasutas a 
Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát, 
dr. Kiss Elemér kormányszóvivőt kér
dezte meg. 

-A nemzetközi vasúti személyszál
lítás belföldi viszonylatairól a Nemzet
közi Vasúti Fuvarozási Egyezmény, 
(COTIF) ,.A" Függeléke (Nemzetközi 
vasúti személy- és poggyászfuvarozási 
szerződésekre vonatkozó egységes sza
bályok) rendelkezik. Ez egy több évtize
des minisztertanácsi határozat, amelynek 
felülvizsgálata indokolt volt. Bár az el
múlt időszakban többször is módosítot
ták, jelenlegi formájában nem felelt meg 
a Polgári Törvénykönyv szerződésekre 
vonatkozó előírásainak. Ezért, valamint 
az elmúlt időszakban az állam gazdasá
gi szerepének, illetve a közszolgáltatá
sok gazdasági tartalmának és jogszabá
lyainak alapvető változása miatt szüksé
gessé vált új, egységes szabályozás ki
adása. 

- Melyek a legfontosabb rendelke

zései? 

-A szolgáltató vasutat szerződéskö
tési, továbbá üzemeltetési kényszer, az 
utasok válogatás nélküli, azonos feltéte
lek melletti elszállításának kötelezettsége 
terheli. 

A rendelet előírja a vasút számára a 
kulturált és biztonságos személyszállítás
hoz nélkülözhetetlen, alapvető infrast
rukturális feltételeket Ilyen többek között 
az állomások, megállóhelyek, peronok, 
kiszolgáló létesítmények biztosítása. Le
hetővé teszi azt is, hogy a közigazgatás a 
menetrend elfogadásával, tartalma jóvá-

hagyásával, a szolgáltatás mennyiségét és 
minőségét meghatározza. 

- Az utazás ezek szerint két oldalú 

szerződés? 

- Igen. A szabályozás ennek meg
felelően tartalmazza a szolgáltató és az 
utas egymásra vonatkozó fó'bb kötele
zettségeit is. Így például a szolgáltató kö
telezettsége többek között a közforgalmú 
személyszállításon belül a vonatok biz
tonságos és egyben határozott, minősé
gi követelményeknek megfelelő üzemel
tetése, illetve az utasok biztonságát, ké
nyelmét és tájékoztatását szolgáló létesít
mények kialakítása, üzemeltetése és 
egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtá
sa. 

Előír ugyanakkor a rendelet az utas 
számára is kötelezettségeket! Ilyen töb
bek között a menetdíj hiánytalan megfi
zetése és a jogszabályban, továbbá az 
utazási feltételekben megkövetelt maga
tartási szabályok betartása. 

Hangsúlyozottan fontos viszont, 
hógy a rendelet, a szolgáltató, vagyis a 
MÁV számára nem csupán szállítási, ha
nem kártérítési kötelezettséget is előír, s 
utóbbinak a mértékét is szabályozza. A 
vasúttársaság a helyjegy, illetve a pótjegy 
díjának visszafizetése mellett köteles 
megtéríteni a bizonyítható kárt, ha az utas 
ülőhelyét helyjegy váltásával vágy más 
módon biztosította és a közforgalmú sze
mélyszállítású vonat kimarad, vagy a 
célállomásra 30 percet meghaladó késés
sel érkezik meg. A kártérítés összege 
nem haladja meg az utas menetjegye árá
nak ötszörösét, míg a vonat kimaradása 
esetén a tizenötszörösét. Természetesen 
ez a bizonyíthatóan elmaradt haszon ese
tében polgárjogi kérdésként jelentkezik. 
a sérelmet szenvedett utas jogérvényesí
tése révén. Véleményem szerint ez utób
bi előírás jelentős kodifikációs lépés a 
közlekedési normák európai szmvonalá
nak közelítéséhez. 

G. SzJics l.ásdó 
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hogy a licencdfjat a MÁV Rt.-t illetit meg ebb6I 
az ügyletbGI. Mintegy 50-60 millió forinL 

- 16. Akkor, ahogy az eposzlro mondja, 
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- Nézze! Bl&zör nagyon sok, nagy számli 
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81.llfi7.etési feltételekkel jutottunk: volna p6nzhez, 
olyan kocsikat akart pótolni a MÁV, amelyeket 
egyétült bére)L 'livaly 40 múkát mesett egy 
gabonwállft6 tagon. Bérleti dfja 26 mmb volL 
Ha a mienk a gabooaszállftó vagon, ligy Dlinden 
40 mmta a MÁV-é. 

- Mert a KHVM ka/ptette a MÁV Rt.-t bi
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Sorolhatndm. 
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A reálkereset sérthetetlen 
LÁSSUNK EGY SZÁMSZERŰ PÉLDÁT! 

Az utóbbi két évben, országos átlag
ban, összesen mintegy 15 %-kal csök
kent a munkavállalók reálkeresete, va
gyis a kapott fizetésért ennyivel keve
sebb fogyasztási cikket tudtak megvá
sárolni .  Érthető az elégedetlenség, az 
egyre rosszabbodó életszinvonal, az 
egyre nehezedő megélhetési körülmé
nyek miatt. 

Ezért a szakszervezetek - így a Vas
utasok Szakszervezete is - már 1995-
ben azt tartotta egyik legfontosabb fel
adatának, hogy ezt a folyamatot megál
lítsa. Az 1995. év végén kötött megál
lapodásoknak talán a legfontosabb része 
a három évre szóló, amely többek között 
kimondja, hogy 1997-ben a vasutas 
munkavállalóknak minimálisan olyan 
keresetnövekedést kell elérnie, amely 
biztosítja a reálkeresetek szinten tartá
sát. 

1998-ban pedig a reálkereseteket 
olyan mértékben kell növelni, hogy az 
1996. évi lefelé tartó reálbéreket ellen
súlyozza. Tehát 1996-1997-98-as évek 
átlagában várhatóan nem veszít értéké
ből a reálbér. 

E hároméves megállapodás határoz
ta meg az 1997-re szóló béremelés mér
tékét. A munkáltató a kormánynak azt 
a prognózisát fogadta el, amely szerint 
ebben az évben 17-18 %-kal nő a fo
gyasztási cikkek ára (infláció), ezért a 

.,, 

bérfejlesztés mértékét (a bérek bruttó 
növelését) 18 %-ban fogadta el, s ettől 
szakszervezetünk erőfeszítései ellenére 
sem volt hajlandó eltérni. 

A tárgyalásokon vita alakul ki arról, 
hogy milyen módon követik a keresetek 
a tervezettől eltérő mértékű inflációt a 
reálbérek csökkenésének elkerülése ér
dekében. 

A munkáltató azt javasolta, hogy 
korrekcióra 1998 márciusában kerüljön 
sor, amikor a tényszámok ismeretében 
pontosan megállapítható mind a nettó 
átlagbérek, mind az infláció mértékének 
alakulása. Ezt a szakszervezetek nem 
fogadták el és ragaszkodtak a tárgyévi 
bérkorrekció elvégzéséhez, ha azt a ter
vezettől eltérő mértékű áremelés indo
kolja. 

A munkáltató végül a szakszerveze
tek álláspontját elfogadta és az infláci
ót követő bérkorrekcióra a következő 
módszerben sikerült megállapodni. 
Rögzítik az 1997 I. félévi tényleges net
tó béreket (a munkáltató adatai alapján) 
és az infláció mértékét a (KSH adatköz
lését figyelembevéve). Ebből számítá
sokkal és becsléssel megállapítják az 
éves várható bruttó, nettó átlagbéreket 
és az inflációs rátát. Ezeket a számítá
sokat várhatóan szeptember végén, ok
tóber elején lehet elvégezni. Amennyi
ben közösen (a munkáltató és a szak-

szervezetek) azt állapítják meg, hogy 
bérkorrekció _nélkül a munkavállalók 
reálbére csökkenne, úgy béremelésre 
kerül sor. Az 1997 január 1 - október 
31. közötti időszakra eső béremelést 
egyösszegben november 10-én kifize
tik. a november-december hónapokra 
esőt pedig alapbéremeléssel hajtják vég
re. 

Egy számszerű példa az esetleges 
bérkorrekcióra: A tervek szerint a MÁV 

Rt. munkavállalóinak 1997-ben az átla
gos havi bruttó bére 54.083 Ft, a nettó 
átlagbér pedig 36.868 forint lesz. A 
nettó bérek igy az elmúlt évhez képest 
19 %-kal nőnek. Ha például a fogyasz
tói árszínvonal 21 %-kal emelkedik, 
akkor a munkavállalók reálbére 1,7 %
kal rövidülne Ennek elkerülése érdeké
ben bérkorrekció végrehajtására kerül 
sor, melynek keretében a bruttó béreket 
havi átlagban 921 Ft-tal emelni kell. Az 
1997 január 1 - október 31 közötti idő
szakra eső béremelést (921 x 10) 9.210 
forintot egyösszegben november 10-én 
kifizetik, a november-decemberi alap
béreket pedig 921 Ft-tal (illetve annak 
kerekített összegével) felemelik. 

Természetesen, ha az infláció a ter
vezett szerint (esetleg az alatt) alakul, és 
így a munkavállalók reálbére emelke
dik, keresetcsökkentésre nem kerül sor. 

Dr. Simon József 

A MA V kereskedelmi szakterületének 

ÁFU, SZEFU 
szolgálatában 
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személyszállítás 
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alacsony költségű 
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Az elegyrendezés 

a mellékvonali 

j árműtovábbítás 

hatékony járműve. 
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rakodható, 
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Eltolható ponyvaf edeles teherkocsi 
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JÁRMŰJAVÍTÓINK SORSA 

A szingapúri metrón 
is ,,rajta voltak'' 

A NYUGATI FELVÉGEN 

A szombathelyi MÁV Vasjármű 
Járműjavító és Gyártó Kft.-ét 1992. de
cember 30-án, 571 millió forintos alap
tőkével alapította a MÁV. A jogelődöt 
1872-ben hozták létre, idén lesz az ii7.em 
125 éves. A szombathelyi járműjavító 
üzemtől 1993 elején az 1427 dolgozóból 
csak 978-at vett át az újonnan alakult 
cég. Ezzel párhuzamosan a pácsonyi 
üzemegységbó1 létre jött az önálló Eif
fel Kft., amely az acélszerkezetek és jár
műalkatrészek gyártására szakosodott. 
A szombathelyiek megmaradtak a vas
úti járműjavításnál. Mint késóbb kide
rült, helyesen döntöttek. 

A kezdeti nehézségek után a nettó ár
bevételük 1995-ben már elérte az I milli
árd 428 millió 941 ezer forintot, míg 
1996-ban, vagyis a tavalyi mérlegadatok 
elkészülte után a nettó árbevételük várha
tóan eléri majd a 2 milliárd 190 millió 
forintot. A fenti számok azonban csaló
kák, mert ebből közel 82-84 százalék a 
MÁV-megrendelés. A maradék l 6-18 szá
zalékon a külső megrendeló"k: a GYSE V 
Rt., Ganz-Hunslet Rt., az osztrák SGP, a 
különböző iparvállalatok (például a MOL, 
a Nitrokémia, a T VK, a Dunaferr stb.) és 
sok kis cég osztoznak. 

-A kft. létrehozása egyben profilszé
Iesítést is jelentett-mondja Szabó 'Zoltán 

ügyvezető igazgató. A társaság ugyanis a 
megalakulása után fokozatosan áttért a kis
teljesítményű dízelmozdonyok és a kétten
gelyű vasúti kocsik javításáról a közepes 
teljesítményű dízelmozdonyok és a négy
tengelyű vasúti kocsik felújítására. Ebben 
az időszakban a MÁV-megrendelések gyé
rültek és emiatt a cég bővítette a tevékeny
ségi körét. Piackutatási célokra létrehoztak 
egy marketingosztályt. 

Sokoldalúságukat az is bizonyítja, 
hogy 1993-ban például különböző méretű 
és nagyságú fémkonténereket szállítottak 
Németországba és Hollandiába, de építet
tek személygépkocsi-utánfutót is. Miután 
nem kecsegtettek jelentős bevétellel, abba
hagyták az ilyen jellegű munkákat. 

Alumíniumból 
iánnütestek 

A sikertelen próbálkozások után a fő 
figyelem ismét a vasúti járműipar felé for
dult. 1994-ben a Ganz-Hunslet és az oszt
rák SGP beszállítói lettek. Felismerték azt 
is, hogy gazdaságtalan minden járműszer
kezetet vasból, illetve acélból építeni, 
ezért áttértek az alumínium járműtestek 
gyártására. Ehhez egy külön múbelyt ren
deztek be. A nemzetközi és a hazai piacon 
az első komoly megrendelés meghozta az 
átütő sikert. Az osztrák SGP alvállalkozó
iként ők készítették el a szingapúri metró 
kocsijainak tetőszerkezetét és ülésvázát. 

A MÁV 1992-ben meg akarta szün
tetni a céget, ezért megtiltotta a Bz soro
zatú motor- és mellékkocsik javítását. A 
vállalat a súlyos helyzetben is megpróbál
ta megtartani valamennyi dolgozóját -
sikerrel. 1994 őszén megkezdődött a kon-

szolidációs időszak és ekkor jelentősen 
bővült a társaság profilja. Emiatt elsősor
ban lakatosokat. forgácsolókat és hegesz
tőket vettek föl. A termelés folyamatossá
gának biztosítására a cég kénytelen hite
leket igényelni. 

A MAV 1994 közepén már foglalko
zott a mellékvonalak lépcsőzetes meg
szüntetésével. A társaság viszont úgy vé
lekedett, hogy a Bz sorozatú járművek 
korszerűsítése megoldást nyújthatna a 
problémákra, ugyanis, ha régi járműveket 
újítanak fel, úgy megtakaríthatják a vas
úti pályák karbantartási költségeit, mert a 
jó állapotban lévő jármű kevesebb üzem
anyagot fogyaszt. 

A tetölestés elnyeli 
a naplénvt 

1994 közepén sikerült a MÁV vezető
it egy néhány darabos próbarendelésre rá
venniük és egy olyan szakmai bemutatót 
szerveztek, amelyen az utasok és a MÁV 
gépészeti szakemberei is részt vettek. A 
bemutatott konstrukció megnyerte a jelen
levők tetszését. A MÁV úgy döntött, hogy 
az összes motorkocsit korszerűsíti, a mel
lékkocsikból pedig körülbelül 25-30 dara
bot átalakíttat motorkocsivá. A korszeru
sítések és az átépítések Szombathelyen és 
Szolnokon, a helyi járműjavítókban történ
nek. A felújított járművek tetőfestése el
nyeli a napfényt, így a belső térben a hő
mérséklet 3 fokkal magasabb lesz. A ké
só'bbiekben a felújított motor- és mellék
kocsik egy részét tovább kívánják korsze
rűsíteni és felszerelik majd őket a legmo
dernebb MEMOTEL típusú fedélzeti szá
mítógéppel egybekötött sebességmérővel, 
amely adott esetben a mozdonyvezetők 
,.fekete dobozaként" is mú1<.ödhet. 

A magyarországi iparvállalatok részé
re elkészítették az M3 l sorozatú dízel
mozdony új változatát. amelyet új motor
ral és számítógép vezérlésű Woodward
regulátorral látták el. 

Foglalkoznak teherkocsik átalakításá
val is. A MÁV által leselejtezett teherko
csik egyik típusából alakították ki a Rils 
sorozatjelű, eltolható ponyvafedelű vasúti 
teherkocsit, amely képes az.úgynevezett 
hullóáruk (papírbálák, szénabálák, vaste
kercsek stb.) biztonságos szállítására. A 
MÁV-val jelenleg húsz darab teherkocsi 
leszállításáról folynak a tárgyalások. 

A járművekhez szükséges alapanya
gokat itthonról és külföldró1 hozzák be. A 
vas- és acélidomokat Magyarországról, az 
alumíniumot Németországból. míg a töb
bi alkatrészt a környező országokból, el
sősorban Csehországból. Szlovákiából és 
Romániából szerzik be. 

A társaság életében jelentős esemény 
volt, amikor 1995 októberében megsze
rezték az ISO-9002-es minőségtanúsít
ványt. E mellé J 996-ban megkapták az 
,,Európai Hegesztő Üzem" tanúsítást is. E 
két minőségtanúsítástól Szabó Zoltán 
ügyvezető igazgató azt reméli, hogy a cég 
helyzete hosszú távra stabilizálódik. 

Berta Sándor 

Aki fiatal, még bizakodva tekint a vasutasjöv6be. Fotó: Pillz 
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TÖPRENGÉSEK A BALOLDALISÁGRÓL 

Beszéljünk a teljes 
foglalkoztatásról 

Micsoda?! Teljes foglalkoztatás? 
Hiszen - halljuk, olvassuk - az ál
lamszocializmusban is a kapun belüli 
munkanélküliség takarója volt. Egy 
széken hárman ültek. Igaz, most meg 
szék sincs már. Teljes foglalkoztatás? 
Amikor az Európai Unió országaiban 
20 millió munkanélküli van, csak Né
meµ>rszágban 4,6 millió. Teljes foglal
koztatás? Illúzió-mondják-Egyes 
szakért6k szerint ugyanis a munkanél
küliség a jelenlegi gazdasági világrend 
keretei között nem oldható meg. 

Mindezt a „Szociáldemokrata es
ték" rendezvénysorozatának legutóbbi 
összejövetelén hallottam a Kossuth 
Klubban, ahol dr. Havas Péter politoló
gus tartott előadást a foglalkoztatás 
problémaköréről, a munkanélküliség 
elleni harc feladatairól. Az előadó arra 
próbál válaszolni, hogy az európai szo
ciáldemokrácia gondolkodásában, gya
korlatában milyen helyet foglal el a fog
lalkoztatás-politika, a munkanélküliség 
elleni küzdelem? Van-e szociáldemok
rata foglalkoztatási alternatíva? - kér
dezte- és felelt rá: igen, van. Ez az ér
tékrend része; alapérték. A társadalmi 
igazságosság elképzelhetetlen a munká
hoz való jog, a foglalkoztatás, a munka
nélküliség elleni harc nélkül. 

Az előadó emlékeztetett rá, hogy a 
szociáldemokrácia egész száz évének 
története alkalmazkodást jelent a társa
dalmi, gazdasági feltételekhez, a válto
zásokhoz. Így volt ez a kezdetekben, a 
válság időszakaiban, a második világhá
ború környékén, és manapság, a globa
lizáció idején is. Az alapértékek nem 
változnak, csak az eszközök. Amíg a 
neoliberalizmus számára az infláció a fő 
kérdés, a szociáldemokráciának a mun
kanélküliség jelenti az első számú prob
lémát. Különösen akkor, amikor Euró
pában 20 millió ember nem dolgozik, s 
közöttük rengeteg a fiatal, és a 20 mil
lióból l O millióan már több mint egy 
éve nem kapnak állást. Ezért a teljes 
foglalkoztatás mint cél, máig fő törek

vése a szociáldemokráciának. Nem igaz, 
hogy bele kell nyugodni a munkanélkü
liségbe, hamis és leszerelő nézet, misze
rint együtt kell vele élni. 

Mit lehet tenni ellene? Mit ajánl a 
szociáldemokrata felfogás, miben lehet 
megfogalmazni az új foglalkoztatási 
stratégiát, mi a kívánatos megközelíté
si irány? Összhangot teremteni a szak
képzettség és a képzés rendszere között. 
Méghozzá a munkaerő-piac követelmé
nyei szerint. Nemcsak a munkára kell 
alkalmassá válni, hanem a kívánt szak
mára. Az átállásra is, minthogy új szak
mák jelennek meg. Ezt a svédek í.gy 
mondják: modem szakmákhoz.jó szak
képzettséget. A szilárd aÍapokhoz to
vábbképzést. Vagyis a foglalkoztatás
politika középpontja: a képzés, az okta
tás. Egyensúly a szakma, a képzés, az 

oktatási rendszer között. 
A megfelelő munkaerő-politikának 

persze feltétele, hogy legyenek beruhá
zások, teremtődjenek új munkahelyek. 
Ne a segélyezés legyen a fő eszköz. A 
segélyezésből minél nagyobb összeget 
kell a gazdaságba pumpálni. Ilymódon 
csökkenthetők a közkiadások, s a felsza
baduló források a képzést, a beruházá
sokat, az új munkahelyek létesítését 
szolgálhatják. Az ilyen fajta gondolko
dással, eszközrendszerrel jelentős ered
mények érhetők el a munkanélküliség 
enyhítésében. 

Havas Péter szerint a szociálde
mokrata foglalkoztatási stratégiának 
része az ökológiai elemek számbavéte
le, a női foglalkoztatás problémái, a nők 
egyenjogúsítása. Aktív munkaerő-poli
tikára van tehát szükség. Ez azonban le
hetetlen az állami szerepvállalás, fele
lősség nélkül. Érvényes ez természete
sen a piacgazdaság körülményei között 
js. Nem lehet minden áthárítani a piac
ra. Ellenkez6leg: csökkenteni kell a piac 
diktátumait. Ezt hangsúlyozzák Philipe 
Gonzales nemrég megjelent tézisei is. 
Az angol Munkáspárt programjában 

még az is benne van, hogy hány mun
kahelyet kell teremteni néhány éven 
belül. Továbbá az is, hogyan szolgálja 
az adókedvezmény a foglalkoztatást. 

Méltó helyet kap a foglalkoztatás az 
Európai Kartában is. Határozott jelei 
vannak, hogy a teljes foglalkoztatás cél
ja elfogadott Európa téma lett, bekerült 
az Európai Unió törekvéseibe, a szüle
tő törvényekbe, dokumentumokba, s 
körvonalazódnak azok az eszközök is, 
amelyek a munkanélküliség visszaszo-
rítására hivatottak. 

A politológus fejtegetéseit egy gya
korló érdekvédő, a Videoton szakszer
vezeti titkára, Fehér János korreferátu
ma követte, aki - a többi között - alá

húzta: A munkaerő nemcsak áru, hanem 

az emberi méltóság része is. Kiállt a 
munka és a tanulás együttes végzése 
mellett, figyelmeztetett a munkanélkü
liség regionális különbségeire. Úgy ítél
te meg - a végzett munka minősége 
alapján -, hogy a közhasznú munka
végzés kényszerfoglalkoztatás lett. 

Az érdekesebb felszólalások közül 
idekívánkozik az a bírálat, -s ez igaz 
is-, miszerint növekvő mezőgazdasá

gi munkanélküliekre hívta fel a figyel
met. Arra, hogy gyakorlatilag elhalt az 
érdekvédelem falun. Volt, aki jelezte: 
gyakori a céltalan átképzés. Hiába tanul 
valaki, hiába képezi át magát, több tu
dással sem tud lehelyezkedni, ha kevés 
a munkahely. Sok jól képzett mérnök is 
állás nélkül tengődik. Hallottunk aján
lást is: divatba kellene hozni, jobban il
lene preferálni a részmunkaidős foglal
koztatást. Az adórendszer módosítása is 
szerepet játszhatna munkanélküliség 
csökkentésében. 

S végül egy - követelésnek is beiJ
lő-határozott hang: Az Európai Unió
hoz csatlakozásfeltétele legyen az, hogy 
a magyar munkavállalót ugyanolyan jo
gok illessék meg, mint nyugati szaktár
saikat. Ezt minden baloldali programba 
be kell venni, s ennek az igénynek a szak
szervezet álljon az élére! 

Kárpáti Sándor 

Ha beteg vagy, utazz! 
A Vasutasok Szakszervezete Záhonyi Te

rületi Bizottsága határozottan tiltakozik a 
záhonyi MÁV Rendelőintézet járó beteg ellá
tásának megszüntetése miatt. A rendelő de
cember végéig hat szakrendelésben látta el ti
zenkét település 30 ezer biztosítottját A szak
rendelés megszüntetésével a betegek a 
kisvárdai kórházba és a debreceni MÁV ren
del6be kénytelenek utazni, köztük igen sok a 
nyugdíjas és a gyermek. A sors fintora, hogy 
azokhoz a szakorvosokhoz, akik korábban 
Záhonyba jártak ki szakrendelni! 

Elgondolkodtató kik a felelősök, milyen 
érdekek, erők m(Ik.ödnek a háttérben? Mi a 
fontos a Hippokratészi eskü, vagy a meggaz
dagodás? 

Kétségkívül felelős a törvénykezés, a tu
lajdonos, hiszen mind a mai napig nem meg
oldott a vasúti foglalkozás-egészségügy és a 
háziorvoslás szétválasztása, finanszírozása. 
Felelősök az intézmények vezetői, az elvtelen 
és embertelen teljesítményhajhászásért. Meg
jelentek a színen a "hiénák" is, akik elhamar
kodott önkéntes egészségbiztosító pénztár 
megalakításával birtokba szeretnék venni az 
intézményeket, óriási üzlet reményében. 

Felelősök az önkormányzatok is határo
zatlanságukkal. És felellísök vagyunk mi, 
akik csendes káromkodással, birkatürelemmel 
utazunk napi több órát, várunk sorunkra, amíg 
a szakorvos által felírható gyógyszerekre a re

ceptet megkapjuk, és gyors fejsúmolás után 
eldöntjük jut-e 'pénz kiváltására. 

A VSz Záhonyi Tcrlileti Bizottsága fel
szólítja az érintetteket, közös fellépéssel, ösz
szefogással, teremtsék meg a lehetőséget a 
szakrendelés újbóli megnyitásának. 

A tiltakozás alátámasztására a területi 
bizottság aláírásokat gyffjt 

Pii/JtderAaill 
területi bizottság Wkm 

1997. FEBRUÁR 

REFLEKTOR 

Gondolattöredék 
a nvugdíjrelormról 

Ml TARTUNK A BRÓKEREKTŐL 

Furcsa kettősség alakult ki a nyug
díjreformról szóló társadalmi vitában. 
Senki nem vitatja a változtatás szük
ségességét. Fiatalok és nyugdíjasok, a 
munkaadók és a szakszervezetek, a 
minisztériumok és a tb. önkormány
zatok mind egyetértenek abban, hogy 
a jelenlegi nyugdíjrendszer alapvető 
felújításra szorul. 

Az öregek megelégelték, hogy az 
utóbbi 10 év alatt életszínvonaluk több 
mint felére csökkent és nyugdíjuk vásár
lóértéke évről-évre kevesebbet ér, a fia
talok meg bizton�ágosabb idős kort kép
zelnek el maguknak, mint ami jelenleg 
szüleiknek. nagyszüleiknek jutott osz
tályrészül. 

összecsapni nem lehet 
A válság okai eléggé közismertek: a 

születések száma hazánkban ijesztő mér
tékben csökken, a „demográfiai bomba" 
hosszú távon szétrobbanthatja a minden
kori járulékbefizetésektől függő nyugdíj
folyósításokat, kb. 500 ezer regisztrált 
munkanélküli nem fizet tb. járulékot, de 
közel ennyien már a nyilvántartásból is 
kiszorultak, Magyarországon nincs járu
lékfizetési jogbiztonság. Nemcsak a ,,fe
kete" gazdaság mentes a tb. járulék be
fizetésétől, hanem az állami és magán
vállalatok, intézmények befizetési hátra
léka is jóval meghaladja a 200 milliárd 
forintot. (Attól, hogy egy állami, önkor
mányzati vagy magáncég nem fizeti be 
a tb. járulékot, minden gond nélkül fizet
het jutalmat, tiszteletdíjat, sikerdíjat, gép
kocsi átalányt és egyebet, főleg a veze
tői beosztásokban, sőt még hiteleket is 
vehetnek fel.) Ezeket tudva, a nyugdíjre
formra csak igent lehet mondani! Mi hát 
az oka az országos felzúdulásnak? Miért 
emlegeti mindenki a társadalmi meg
egyezés hiányát? Miért mondunk „nem" -
et a ,kormány, illetve közelebbről a mi
nisztériumok (pénzügy és népjóléti) ja
vaslatára? ' 

Röviden erre azt lehetne válaszolni: 
mert a helyes célt, az új nyugdíjrendszert 
rossz módszerekkel, néhány hónap alatt 
összecsapva akarják bevezetni. 

A minisztériumok javaslata a tb. ön
kormányzat és a munkavállalói érdek
szervezetek álláspontjától már alapelve
iben gyökeresen eltér. Ez utóbbiak a re
form célkitűzéseit illetően az Országgyű
lés ma is érvényben lévő 1991/60-as ha
tározatát tartják kiindulópontnak. 

Nem árt emlékeztetni arra, hogy ezt 
akkor 157 igen és 5 nem szavazattal fo
gadták el a parlamentben. Az 1994-es 
választáson résztvevő szavazó polgárok 
a koalíciós kormány programját sem fe
lejtették el, amit azonban-a részletkérdé
seket megfogalmazó minisztériumi fő
előadók vagy el sem olvastak, vagy túl
haladottnak tekintenek. 

Ezek persze politikai érvek és jól tud
juk, hogy ezek naponként is változhatnak. 

Mi lenne a legföbb követelmény egy 
nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? 

. 

Biztonságot nyújtson, értékálló 
nyugdíjat folyósítson és átlátható legyen! 
Sajnos a minisztériumi javaslat vagy ter
vezet nem egészen ilyen. 

Az olyan „tőkefedezeti rendszer", 
amelynél a fiatal munkavállaló jövedel
mének l O %-át magánpénztárakba köte
les befizetni, pénzével„a brókercégek 
gazdálkodnak, (ha az általa választott 
pénztár rosszul gazdálkodik kevesebb 
lesz a befizetett járulékainak hozadéka, 
mint egy másik pénztárban) nyugdíjának 
folyósítását csak egy biztosítói sziszté
mával múlcödő garanciaalap biztosítja, 
ahol a nőlc kevesebb nyugdíjat kapnak, 
mert statisztikailag tovább élnek mint a 
férfiak, ahol a korkedvezményes nyug
díjak kifizetését 62 éves korig a munka
adók nyakába akarják varrni, ahol a mun
kanélküliek sorsát figyelmen kívül hagy
ják - és lehetne folytatni a felsorolást 
oldalakon át- bizony erősen gondolko
dóba kell, hogy ejtse az idős kortól még 
nagyon messze lévő fiatalokat is. 

De mi köze ehhez a ma nyugdíjasai
nak, vagy a 30-on felüli munkavállalók
nak. akik a jelenlegi „felosztó-kirovó" 
rendszert választhatják, illetve annak vá
rományosai? Nagyon egyszerű a válasz! 
Ha a nyugdíjalapba történő befizetések 
az átállás időszakában évente 50-80 mil
liárd forinttal csökkennek, a jelenlegi 
nyugdíjakat csak állami hitelből lehet 
teljes egészében finanszírozni. 

A svájci indexelés 
áldásáról 

Az államkölcsön kamatait valakiknek 
szintén fizetni kell. Magától értetődő, 
hogy a nyugdíjemelések mérséklésén ke
resztül ez minden nyugdíjast érinteni fog. 
(Ezért találták fel az ún. ,,svájci indexálá
si" rendszert, ami a gazdasági fellendülés 
idején, csak a reálérték megőrzését bizto
sítaná, de a nyugdíjasok nem részesülné
nek a gazdasági növekedés áldásaiban. 
Ezt egyelőre levették a napirendről és ez 
külön cikket igényelne.) 

Elméletileg azonban elképzelhető, 
hogy a tőkefedezeti rendszerbe befizetett 
pénzek egy állandóan fejlődő gazdaság
ban a hitelkamatoknál nagyobb tőkeho
zadékot eredményeznek és ez valóban 
ösztönözné a gazdasági növekedést. A 
közgazdászok többsége azt vallja, hogy 
a nemzeti össztermék évi 4-5 %-os állan
dó növekedése mellett a tőkefedezeti 
rendszerre való áttérés gond nélkül meg
valósítható. Ezt a fejlődést vajon már a 
jövő évtől remélhetjük? 

A tb. nyugdíjas önkormányzat álla
mi garanciával biztosított, a befizetett 
járulékkal és szolgálati idővel egyenesen 
arányos (,.pontrendszeren" alapuló), 60-
65%-os relatív nyugdíj színvonalat elérő, 
megreformált felosztó-kirovó nyugdíj
rendszere is lehetővé teszi (már 1993 óta, 
a vasútnál csak második éve) az önkén

tes kiegészítő nyugdíjpénztárakba való 
belépést. Ezek a pénztárak Magyarorszá-

gon már 20 milliárd forint tőkével gaz
dálkodnak. 

A nyugdíjreformot elemzők többsé
ge nemet mond a társadalmi vita lesztI
kített időtartamára is. Ismerünk nyugati 
fejlettebb országokat, ahol éveket szán
tak saját nyugdíjrendszerük jobbítására. 
A tb. alapok jelenlegi helyzete nem indo
kolja a kapkodást. A nyugdíjkorhatár 62 
évre történő emelése, (ami a nők eseté
ben különösen igazságtalan), ha kiegé
szülne egy megfelelő családpolitikával 
(pld. az adózás területén) és átgondoltabb 
foglalkoztatáspolitikával (ami növelhet
né a járulékbefizetők számát) még több 
évre biztosíthatná a jelenlegi nyugdíj
rendszer stabilitását. 

"Jelenleg bocsánatos bíin" 
Ha a járulékbefizetés területén csak 

egy kicsit javulna a jogbiztonság és a fe
gyelem, ha a kintlévőségnek csak a negye
de befolyna, már nem lennének gondjai a 
költségvetésnek. Persze néhány kormány
zati intézkedés - anélkül, hogy az állam 
beleszólna a termelésbe - itt is sokat len
díthetne a dolgokon. Például, ha az állami 
és önkormányzati vállalatok, intézmények 
elsőszámú vezetői az alapfizetésükön kívül 
egyetlen forint egyéb jövedelemben nem 
részesülhetnének, amíg az általuk igazga
tott cégeknek tb. járulék befizetési hátralé
kuk van, illetve a magáncégek, vállalkozók 
egyetlen forint hitelt nem vehetnének fel 
hasonló esetben. Valószfuíí ez megszüntet• 
né a járulék be nem fizetés, jelenlegi „bo
csánatos bfín" jellegét. 

A tb. alapoknál a nyugdíj és a egész
ségügyi alapok kettéválasztása is jobban 
segíthetné a társadalmi tisztánlátást, nem is 
szólva a jobb és felelősségteljesebb gazdál
kodás lehetőségéről. 

A nyugdíjreform gondjainak csak egy 
töredékét villantottam fel és nem is szóltam 
olyan részkérdésekről, mint a járulékok 
kezelési költsége, ami a sok kis magán
pénztár esetében, becslések szerint meghá
rornszorozódna (sok igazgatótanács, sok. 
felügyelőbizottság, sok sikerdíj sokra 
megy.) 

Arról sem írtam, hogy mi vasutasok 
különösen tartunk a brókerektől. A 
Lupis-ügyet 3,15 milliárdos sikkasztás
sal és csalással fűszerezve (amiből 896 
millió forint volt a MÁV tanulópénze!) 
csak két év után most kezdi el tárgyalni 
a bíróság. Lehet, hogy elmarasztaló íté
let is születik valamikor, de ez nem hi
szem, hogy meg fogja vigasztalni a kár

vallottakat. 
Vajon egy nyugdíj alappal gazdálko

dó magánpénztár hasonló eseténél a ga
rancialap minden adósságot átvállalna? 

Ezért nyugodt lelkiismerettel, gyer
mekeink sorsáért aggódva csak azt mond
hatjuk, állami garanciával biztosított, a 
részletkérdéseket is feltáró társadalmi vita 
után, új nyugdíjrendszer ,Jgen", de a ma
gán tőkések pénzügyi érdekeinek kiszol
gáltatott nyugdíjreform ,,nem"! 

dr.Kun Dmi 
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1997. FEBRUÁR 

Kikeriiltek 
a mozdonvszolgálat árnyékából 

ÍGY KÜZD A VSZ MŰSZAKI 

KOCSISZOLGÁLATI TAGOZATA 

Zubály Bertalan 

A Magyar Államvasutaknál m
0

int
egy 4500-5000 szakember gondosko
dik a vontatott járművek -személy és 
teherkocsik - megfelelő műszaki ál
lapotáról. Tóbbségük a Vasutasok 
Szakszervezete tagja. A magas szerve
zettség megtartásában kétségkívül 
meghatározó szerepet játszott és ját
szik ma is a Műszaki Kocsiszolgálati 
Tagozat létrejötte és mú'ködése. A ta
gozat céljairól eredményeiról és ku
darcairól Zubály Bertalan tagozatveze
tőt kérdeztük meg. 

- A szakmai érdekképviselet ötlete 
a Ferencvárosi Vontatási Főnökség dol
gozóitól származik. Az 1989 -ben napvi
lágot látott első felhívásuk nagy érdek
lődésre talált a kocsivizsgálók, féklaka
tosok és a kocsijavítókon dolgozók kö
rében. Érdekességként érdemes megem
líteni, hogy a tagozat létrejöttét dr. Borsik 
János és Németh Lás::.ló - a Mozdony
vezetólc Szakszervezetének későbbi ve
zetői-, még VSZ szakértólcént készítet
ték elő. Az alakuló ülés 1990. március 
14-én volt. 

- Akkoriban sokan gyanakvással 
fogadták a tagozatok alakulását. 

- Tényekkel lehet bizonyítani, hogy 
a vontatási főnökségeken a ,,kocsisok" a 
mozdonyszolgálat árnyékában éltek. Ez 
kifejeződött a bérezésben éppúgy, mint 
a szociális körülményekben, a ruhaellá
tásban és még számos más körülmény
ben. Elodázhatatlanná vált, ezért megke
restük azt a formát, amely alkalmas a va
súti kocsik üzemeltetésében és javításban 
résztvevők érdekeinek megjelenítésére. 
Mint kiderült jól döntöttünk. Nyomaté
kos fellépésünknek köszönhetően szá
mos konkrét célunk vált valóra az elmúlt 
években. 

-Felsorolná/ néhányat? 
- Személy szerint az egyik legna-

gyobb eredménynek azt tartom, hogy a 
bértarifa 1992. évi bevezetését megelő
ző egyeztetések során sikerrel tudtuk 
képviselni tagjainkat. A hónapokig tar
tó vitában legtöbb javaslatunk meghall
gatásra talált és az eredeti tervezethez 
képest aránylag jó helyet foglalnak el a 
kocsiszolgálatban foglalkoztatottak a 
bértarifa táblázatban. Például, volt olyan 
munkakör, amelyet négy kategóriával 
sikerült elóbbre soroltatnunk. 

Jogi út is létezik 
-E::.ek s::.erint elégedettek vagytok? 
-Korántsem. Bár kétségtelen, hogy 

a legtöbbet ezen a téren értük el. Így pél
dául a szakági függelékben sikerült elfo
gadtatnunk, hogy a vezető kocsivizsgá
lók besorolásához szükséges 9 év gya
korlati idóbe beleszámít a múbelyben és 
féklakatosként eltöltött szolgálati idő is, 
de sok esetben kellett téves besorolások 
dolgában is eljárnunk. Az általunk kép
viselt ügyek nagy többségében sikerrel 
mozgolódtunk. 

-Mi a hely::.et a napidíjakkal? 
- Ugyancsak a VSZ Műszaki Ko-

csiszolgálati Tagozathoz kötődik a kül
földi napidíj egységes alkalmazása. A 
MÁV-val megkötött megállapodásnak 
köszönhetően sokaknak visszamenőleg 
fizetett a vasúttársaság. Most a belföldi 
napidíjakon a sor. Sajnos, úgy tűnik, az 
egységes értelmezés érdekében most sem 
tudjuk elkerülni a keményebb érdekérvé
nyesítést. Ha nem változik a MÁV állás
pontja, kénytelenek leszünk jogi útra te
relni a kérdést. 

- Emlftetted a ruhael/átási hátrá
nyotokat. 

- A formaruha megjelenését köve
tően a kocsivizsgálóktól és a féklakato
soktól teljesen megvonták az egyenruhát 
kiváltó ellátást. Sok-sok tárgyalás után 
először a személypályaudvari és határál
lomási szolgálatot ellátók kaptak fo'rma
ruhát. Az elmúlt év őszétól pedig állomá
si besorolástól függetlenül jogosultak 
kollégáink a formaruha viselésére. Még 
tovább kell harcolnunk ahhoz, hogy a kö
zépvezetők - részlegvezetólc, műveze
tők - részére is biztosítsa a MÁV Rt. a 
formaruhát. 

Hadakozni, de nem 
a szélmalommal 

-A::. eredményeitek önmagukért be
szélnek. Ha jól tudom, néhány régebbi 
elkép::.elésetek megvalósítása awnban 
még várat magára. 

- Sajnos. az egyik nagy álmunk, 
hogy a MÁV-nál önálló kocsiszolgálati 
főnökségek alakuljanak, nem valósult 
meg. A jelenlegi átszervezések között erre 
- úgy tűnik - egyre kevesebb a remé
nyünk. Ha már az átszervezéseknél tar
tunk, egyik legnagyobb kudarcunkként 
említhetem, hogy nem sikerült a kocsi
tisztítók kft.-kbe kerülését megakadályoz
nunk. 

Vigaszul talán az szolgálhat, hogy az 
értük folytatott küzdelemben megszerzett 
tapasztalatok segítettek a kocsijavítós kol
légáink végleges kft.-be vitelét elhárítani. 

- Ha emlékeim nem csalnak, a::. el
múlt évek átszervezéseinek egyik nagy 
vesztesei a teherkocsi műhelyek voltak. 

-Igen. Még a kilencvenes évek ele
jén nagyon sok teherkocsijavító-műhelyt 
bezártak. Hadakoztunk ellene, de be kell 
vallanunk nem sok sikerrel. A drasztikus 
lét�zámleépítést úgy tudtuk ellensúlyoz
ni, hogy igyekeztünk minél több kollé
gánknak a MÁV-on belül munkahelyet 
találni. 

Természetesen ez sokak életpályájá
ban törést okozott, de azért nem volt hi
ába való a küzdelmünk. A külszolgálat
oknál dolgozó tisztségviselőinknek kö
szönhetően csak kevés kollégánknak 
mondott fel véglegesen a vasúttársaság. 
A jövőben azon leszünk, hogy a megma
radt múbelyekben javuljanak a munka-, 
illetve a szociális körülmények és a tech
nológiai színvonal is emelkedjen. 

-Sok-sok tervetek közül van olyan, 
amely a közeljövőben ér révbe? 

-A megalakulásunk első évében si
került elérnünk. hogy az időszakos okta
tásokat - a mozdonyvezetólcéhez ha
sonlóan - ne havonta. hanem ne
gyedévente tartsák. A vizsgáztatás egy
ségesítésében az idén várható áttörés. 
Évek óta szeretnénk megszüntetni az 
ezen a téren tapasztalható aránytalansá
gokat. Mi az egységes szerkezetű teszt
lapos vizsgáztatást helyezzük előtérbe. A 
szóbeli vizsgán csak a helyi sajátossá
gokról kellene számot adni. 

Lotz Károlyhoz megyünk 
- A::. elmúlt év elején részt vettem 

egy tagozati iilésen, ahol a korkedvevné
nyes nyugdíjazás volt napirenden. Hol 
tart a::. ügy? 

- A tagozatunk céljai között első
ként fogalmaztuk meg, hogy a vágányok 
között szolgálatot teljesítő kollégáink 
korkedvezményes nyugdíjra jogosultsá
gát el kell érnünk. Ma már ott tartunk, 
hogy az ehhez szükséges szakértői vizs
gálatok alapján a MÁV jogosnak ismeri 
el a követelésünket, azonban úgy érez
zük, hogy ennek ellenére eddig nem tett 
meg minden tőle telhetőt a siker érdeké
ben. 

A közeljövóben szeretnék Lotz Kár
oly miniszter úrral találkozni, hogy a ko
rábban összegyűjtött több mint kétezer 
aláírást átadjam és segítségét kérjem az 
ügy holtpontról való elmozdulásában. 

- Hogvan látod a tagozat jövőjét? 
- Úgy gondolom, hogy ma már 

nem kétséges, szükség van szakmai ér
dekvédelemre, hiszen az elmúlt évek is 
ezt bizonyítják. Bízom benne, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete a jelenlegi 
nehéz helyzetben is biztosítja a mfilcödé
sünkhöz szükséges feltételeket, hiszen e 
nélkül a szervezet féloldalas lenne. 

K.Sz. 

MAGYARVR 
NyugdíiPéztár
közgyűlések 
országszerte 

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyug
díjpénztár 1997. március 7-én (péntek) az aláb
bi időpontokban és helyszíneken tartja meg a te
rületi küldöttválasztó közgyűléseket: 

BUDAPEST, VIII .. Kerepesi út 3. 10.00 óra 
MÁV Rt. Üzletigazgatóság 1. em. Kultúrterem 

DEBRECEN 8.30 óra 
Állomás Nagy Oktatóterem II. em. tanácstenne 

MISKOLC, Lenke út 14/a. 8.30 óra 
Vasutasok ¼irösmarty Művelődési Háza 

PÉCS 10.00 óra 
Állomás Oktatási Főnökség Szociális Épület 
1. em. tanácsterem 

SZEGED. Rákóczi út. 1.  
MÁV Kultúrház 

SZOMBATHELY, Vasút út 12. 
Haladás Művelődési Ház 

9.00 óra 

10.00 óra 

SOPRON, Mátyás király u. 19. 10.30 óra 
GYSEV Rt. Igazgatósága 1. em. tanácsterem, 

:,óAPIREND: 

1) Tájéko:tató a Vasutas Nyugdíjpénztár 
mlÍködésről és 1996. évi ga�dálkodásáról 

2) A Vasutas N\'ugdíjpén:tár küldötteinek 
megválas:tdsa 

' 

3) Egyebek 
Határozatképtelenség esetén az újabb területi kül
döttválasztó közgyűlések a fenti napon és hely
színeken egy órával későbbi időpontban kerül
nek megtartásra, amely az eredeti napirenden sze
replő ügyekben a megjelentek számától függet
lenül határozatképes. 

Dr. Kurucsai László 
a: iga;:gatótanács elnöke 

Záhonyban már 
megvolt egy 
közgyűlés 

A Közlekedéstudományi Egyesület 
záhonyi vontatási gépésztagozata janu
árban tartotta évzáró közgyűlését. Dr. 

Kádár András eddigi elnök kérte fel
mentését, mivel idólcözben kinevezték 
a MÁV Rt. Záhony PORT Igazgatóság 
élére. Utódjául Csépke András mérnö
köt a mozdonyjavító részleg vezetőjét 
választották meg. Ugyancsak kérte fel
mentését Federics János titkár két évvel 
ezelőtt nyugdíjbavonulása miatt. Ez 
évben három fiatal mérnökkel bővült az 
egyesület taglétszáma. 

Sz. B. 

A Szuntver keresi 
A kaposvári volt MÁV Nevelőott

hon, ,,Szuntyer", keresi régi növendéke
it, akik szívesen részt vennének az 
1997-ben megrende,zésre kerülő 1 00 
éves jubileumi ünnepségen. 

Segítenének a régi emlékek felidé
zésében visszaemlékezéseikkel. Tár
gyak, képek megküldésével a kiállítás 
anyagának összeállításában. Határidő: 
1997. március 31 . 

Várjuk jelentkezésüket a következő 
címen: .. A Vasút a Gyermekekért" Ala
pítvány Diákotthona 7400 Kaposvár, 
Somssich P. u. 1 5. sz. Telefon: 06/82/ 
420-31 6 Szolgálati telefon: 05/32-51 

Dr. Nagy Ivánné 

igazgató 

Ásványbarátok 
,,Az idén ötéves Vasutas Ásványba

rátok Köre ebben az évben is szeretet
tel várja gyűjtőprogramjain a vasutas 
dolgozókat és családtagjaikat. 

Jelentkezni a O 1 /66-87 üzemi, illet
ve 06-1-2826820 postai telefonszámon 
vagy levélben a MÁV KFV. Kft. Mód 

Mihál); 1476 Budapest, 100. Pf. 88. cí
men lehet. 

Minden jelentkezőnek az éves 
programot lakáscímére postázzuk. Tag
sági díj nincs, a belépés egyetlen fel
tétele az ásványok és ősmaradványok 
szeretete." 

Mód Mihály 

körvezetcr 
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Érdemi párbeszédet! 
„AZ ÚJ NYUGDÍJRENDSZER NEM OSZTHAT JA 

MEG A TÁRSADALMAT' 

A Vasutasok Szakszervezete Elnöksé
ge folyamatosan figyelemmel kísérte és 
kíséri a kormányzati szervek, a Nyugdíj
biztosítási Önkormányzat szakértői és 
képviselői által kidolgozott reformelkép
zeléseket, javaslatokat. 

A nyugdíjreformmal kapcsolatos ko
rábbi álláspontunkat megerősítjük, mely 
szerint: 

- A Vasutasok Szakszervezete érde
kelt abban, hogy legyen nyugdíjreform, 
mert a jelenlegi rendszer a jövőben nehe
zen finanszírozható, de tartalma nem azo
nos a kormány javaslatában megfogalma
zottakkal. 

- A készülő reform fogja át a társa
dalombiztosítás egész területét, az egész
ségügyet, a szociális ellátást és a rehabi
litációs rendszereket. 

- Társadalmi elfogadottság, kedve
ző közhangulat nélkül a reform nem ve
zethető be. Az érdekelteknek nem szabad 
úgy érezniük, hogy a kormány javaslatán 
kívül - melyet elsősorban a nemzetközi 
finánctőke ajánl - nincs más megoldás. 

- A nyugdíjreform az országgyúlés 
1991 .  évi 60. sz. határozata meghozatalá
val megkezdődött. Több változás került 
bevezetésre, ezek közé tartozik a nyugdíj
korhatár fokozatos emelése 62 évre, amit 
nehéz szívvel vettünk tudomásul. 

- Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
nyugdíjrendszer átalakítása évtizedekre 
kiható stratégiai döntés. Éppen ezért olyan 
nyugdíjrendszerre van szükség, amely az 
egész társadalom számára megteremti a 
különböző korosztályok, nemek és foglal
kozási jövedelmi csoportok érdekeik ér
vényesülését. 

A fentiekből kiindulva nem tudjuk tá
mogatni, továbbra is elfogadhatatlannak 
tartjuk a kormány javaslatát. mert: 

-A kormány tervezete szerint a min
denkori nyugdíjasok fizetnék meg a vál
tozás költségeit. 

A nyugdíjak átlagkeresethez viszo
nyított értéke jelenleg 65%-ról - válto
zatlan feltételek mellett - 42%-ra esne 
vissza az új rendszerbe átlépni nem aka
rók számára. 

Az új vegyes rendszer szerint is a két 
pillérből adódóan csupán csak 54% 
(37+ 17%) lehetne. 

- 2050-ig a bérek-keresetek a jelen
legihez viszonyítva a kormány tervezet 
számítása szerint 30 szorosukra, a nyug
díjak pedig csupán 1 5-szörösükre emel
kednének. (Nem a nettó bérek növekedé-

sének arányában, hanem a mindenkori bé
rek és az infláció 50-50 százalékos figye
lembevételével.) 

- A tb. nyugdíjrendszeren belül ne
gatív megkülönböztetésben részesíti a nő
ket. A nők tovább élnek, a hosszabb élet
tartamra kisebb járadékot biztosít a tőke
fedezeti rendszer.) 

- A tőkefedezeti rendszer bevezetése 
-az átutalás nagy aránya -miatt a felosz-
tó kirovó rendszerben nagy hiányt eredmé
nyezne, mely inflációs hatást vált ki. 

- A vasutasságot kedvezően érintő 
korkedvezményes intézményrendszert 
meg kívánja szüntetni annak ellenére, 
hogy közismert a munkakörülmények, a 
foglalkozási ártalmak csökkentésére ho
zandó intézkedések elmaradása. 

- A GYES-en lévólc csak megálla
podás alapján szerezhetnek szolgálati időt. 

- A tőkefedezeti pillérnek közvetve, 
vagy közvetlenül biztosít előnyt az alap
nyugdíj terhére. 

Javasoljuk, hogy a kormányzat: 
-Biztosítson hosszabb időt a lakos

sággal, az érdekképviseleti szervekkel 
folytatott párbeszédre. 

Készítsen meggyőző kalkulációkat, 
modell-számításokat. 

- Álljon cl a nyugdíijárulék 1 /3 -
2/3 megosztásától, érvényesítse a feltétel 
és garancia elvét, melyet az állam szava
toljon. 

-Széles körű társadalmi vitában el
hangzott javaslatokat hasznosítsa, töre
kedjen az egyének és munkáltatók közös 
érdekeltségének megteremtésére. 

- Álljon el a tervezetben megfogal
mazott nyugdíjemelés elképzelésétől. 

- Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 
reform koncepcióját ismételten gondoijlát. 

Az új nyugdíjrendszer nem oszthatja 
meg a társadalmat, alkalmazkodnia kell a 
társadalmi-gazdasági folyamatokhoz. • 

Egy új nyugdíjrendszer nem kénysze
ríthető rá a társadalomra! Az állampolgár
ok életviszonyaira tartósan ható intézke
dés csak konszenzus, illetve többségi 
munkavállalói támogatással vezethető be. 

Szakszervezetünk abban érdekelt, 
hogy a reform hosszútávon finanszírozha
tóvá váljon, de a járulékfizetólc ne egymás 
terhére jussanak előnyhöz. 

Tartalmas társadalmi párbeszéd elma
radása esetén kénytelen leszünk az érdek
érvényesítés keményebb eszközeinek al
kalmazására. 

A Vasutasok Szakszervezete 

MÁV-os ponyva és 
míífíí 

A BVSC labdarugó-csapata idén 
télen nem utazott el edzőtáborba. A 
sportegyesület az erre szánt összegből 
inkább míífüves csarnokot épített a 
Szőnyi úti sporttelepen. Az új talaj re
mek gyakorlási lehetőséget biztosít a 
csapatnak, és a sikerre jellemző, hogy 
az új építményt az ellenfelek is meg
csodálták már. A Magyar Vasutas 
munkatársa testközelből ismerhette 
meg a míífüves pálya előnyeit is az 
alapozás gyötrelmeit. 

Hó borítja a füves pályát. A kék
sárga lelátó messze virít, onnan tudni, 
hogy a B VSC stadionjában járok. Meg 
persze a még távolabbról látható új 
sportcsarnokról vagy helyesebben fe
dett pályáról, amelyet MÁV emblémás 
ponyvával kerítettek körbe. 

Kicsit várok Mezey Györgyre, mivel 
éppen a tegnapi 0-6-ot beszéli meg 
edzőivel. De ismerős ez az eredmény, 
mondom neki is. Persze ez csak egy 
edzőmérkőzés volt a bukaresti Steaua
val, és nem VB csoportmeccs. 

A szakosztály-igazgató bemutat az 
edzőknek: Dajka László, Bognár 

György, Koszta János, csupa ismert név. 
Pár éve még a lelátóról bámultam őket, 
ma ők vezényeltek edzést, nekem is. 

Öltözőbe lépve egy kissé meglepő
dőm. Lehet, hogy rossz helyen kopog
tatok? ,,Ti az ifibe játszatok?" - kér
deztem a fiúktól. ,,Nem a nagyban" -
jött a válasz, pedig megesküdtem volna, 
hogy egyikük sincs 1 8  éves. Így is van, 
csak most a fiatalok alkotják a B VSC 
gerincét. 

A bemelegítést elég jól bírom, bár 
néha átvillan az agyamon a Kossuth 
rádióból hallott felszólítás: ,,Idősebbek 
abbahagyhatják!" 

Amúgy jó ez a műfű. Eddig minden 
olyat utáltam, ami nem természetes, ez 
most remek. Nem csúszik a cipő rajta, 
és a mínusz l O 'C-ot is jól bírja. A fiúk 
később párban gyakorolnak. Egressy és 
Bükszegi (Büki), a két válogatott együtt 
gimnasztikázik. Jómagam becsatlako
zom a két legkisebbhez, hátha velük bí
rom az iramot. Egyre sűrűbben hagyom 
abba korábban a gyakorlatokat. Elfárad
tam. A végén fociznak a fiúk még né
hány percet egymás ellen, most sajnos 
nem férek be. De ez is elég volt ahhoz, 
hogy tavasszal leülhessek a lelátóra. 
Hogy a Bükiéknek mire lesz ez elég? 
Majd kiderül február 28-án, az igazi 
gyepen. 
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6 MAGYARVD 
Gyarapodó taglétszám 

Zalában 
EGYSÉG, POLITIKAMENTESSÉG, SZOLIDARITÁS 

A VSZ Szombathelyi Területi Bi
zottságához tartozó csoportok közül 
az egyik legerősebb s leghatékonyab
ban mffködő szervezet a Zalaegersze
gi Vontatási Főnökség kollektívája. 
Titkárok Tóth Balázs három évtizede 
tagja a szakszervezetnek s két éve lát
ja el az irányító funkciót. Zalaeger
szegre látogatva a titkár úrral a siker 
momentumairól beszélgettünk. 

- Miben rejlik az eredményes tevé
kenység titka? 

Hátterében elsősorban az agitáció
ra fordított energia húzódik meg. Fon
tos. hogy a dolgozók állandóan érez
zék, mögöttük állunk. Tudják. hogy ér
dekeik sérthetetlensége fölött legaláb
bis őrködünk. ha minden esetben nem 
is vagyunk képesek olyan mérvű ked
vezményeket kiharcolni. amilyeneket 
szeretnénk. 

Jól esik az embereknek, ha a bizal
mi a napi megélhetési problémáikra is 
felfigyel s például segélyekkel próbál 
enyhíteni gondjaikon. de a kollektíva 
összekovácsolódásának ideális eszközei 
a rendezvények. Nálunk a Nőnapot és a 
Vasutasnapot még mindig hagyomá
nyos módon, együtt ünnepeljük. S nem 
csupán a VSZ. A VDSZSZ-szel és a 
MOSZ-szal karöltve szervezzük az ese
ményeket. 

A tavalyi legjelentősebb szakszer
vezeti összejövetel Zalaszentivánon zaj
lott, nagy sikerrel. A meghirdetett négy 
sportágban - kispályás foci, légpuska
lövészet, teke, tizenegyesrúgások - vá
rakozáson felüli volt az indulók száma. 
Cirka 250-en kísérték figyelemmel az 
alkalmi sportolók teljesítményeit. A 

rendezvényt gyermekprogramok színe
sítették, így hamísítatlan családi piknik 
részeseivé váltak azok. akik velünk töl
tötték azt a szombati napot. 

Ősszel viszont a nyugdíjas találko
zók jelentik a tradíció folytatását. A 

régi kollegákkal, a terített asztal melletti 
találkozások ugyancsak ünnepként tar
tatnak számon. 

Ezen baráti hangulatú összejövete
leket azért tartom pótolhatatlannak, 
mert a szakszervezeten belül is úgy tű
nik, elkülönítve élnek a nyugdíjasok. 

Hatékonyabb volna az aktív dolgo
zókkal közös mozgalmi munka. Mi is 
jobban tudnánk segíteni a MÁV szolgá
latában megfáradt s nyugdíjba vonult 
társainkat, akiket általában gyakrabban 
támadnak meg a betegségek s gyógy
szerekre szintén többet kell költeniük. 

Sok szálon 
erősbödhetnénk 

- Milyen arcínyt képvisel főnöksé
gen beliil a VSZ taglétszcíma? 

A 233 fős munkavállalói gárda 63 
százaléka, azaz 145 VSZ tag. de hoz
zánk csatlakozott a szertárfőnökség tel
jes csapata, valamint a TIP-TOP Kft. 
helyi telepének dolgozói közül 27 fő 
(96% ). Az utazószemélyzet körében két 
bizalmi csoportunk működik. Szakszer
vezeti munkám legnagyobb sikerének 
minősítem, hogy két esztendő alatt 60 
fővel gyarapodott a taglétszám. 

Tóth József elnök és Tóthné Nagy 
Éva gazdasági felelős - azaz a három 
Tóth együtt - segítségével értem el, 
hogy fejlődik mozgalmunk. Életképes
ségét bizonyítja, hogy tagjaink napon
ta bizalommal fordulnak hozzánk gond
jaik orvoslásáért. A legnagyobb problé
mánk az idő szffkössége. 

Sok szálon erősödhetne szerveze
tünk. ha függetlenített tisztségviselő
ként, s nem a napi munka mellett vé
gezhetnénk megbízatásunkat. A mun
kaidő-kedvezményt csak a hivatalos tá
vollétek indokolhatják. Az önálló mun
kakört ellátók esetében a tennivalók ez 
idő alatt halmozódnak fel. Eredmény 

viszont csak kitartó tevékenység árán 
születik. 

A megoszthatóság 
"kártyajátéka" 

-Melyek a legidőszerűbb, megoldás
ra váró feladatok? 

Az érdekképviselet szempontjából a 
megosztottságot rendkívül hátrányos 
elemnek ítélem. A dolgozók zöme sem 
igényli, hisz a kalauz. a lakatos, a takarí
tónő, a mozdonyvezető .... egyaránt a vas
utasok nagy családjába tartozik. A szak
mai szakszervezet hajlamos arra. hogy 
csak egy perspektívából szemlélje a tör
ténéseket. Ausztriában például nem léte
zik ilyen szelekció a szakszervezetnél. A 
megoszthatóság „kártyáját'' ki lehet ját
szani s az egymás közötti nézeteltérések 
a tárgyalási pozíciókat gyengítik. Az egy 
tömörülésen belüli tagozati rendszert tar
tom üdvözítő megoldásnak. Elfogadható 
kompromisszumok akkor keletkeznek, ha 
az érdekképviselet nem aprózódik szét. 
Ugyancsak gond. ha valamely politikai 
irányzat beférkőzik a szakszervezet berke
ibe. Torzulásokat idéz elő s értelmetlen vi
tákat indukál. A közelmúlt történéseinek 
tükrében a szolidaritás szellemiségének 
térhódítását a legfontosabb momentum
ként értékelem. Ha a sztrájkot kiváltó 
okok közvetlenül nem is érintetnek cso
portokat, az összefogás jelenti az erőt. 
.Ma értetek, holnap értem" elvnek kelle
ne érvényesülni mindenütt. Nálunk tavaly 
száz százalékos volt a VF-ben a szerve
zettség. A dolgozók megértették, hogy 
közös jövőjük forog kockán s ezért köszö
net illeti őket. Sokan csak akkor eszmél
nek rá. hogy milyen értéket képvisel az 
erős szakszervezet. ha más cégeknél ho
nos gyakorlattal l>Zcmbesülnek. Hibáival, 
megosztottságával egyetemben a vasutas
ság szakszervezeti mozgalma példaértékű. 

- ódri. 

Szombathelyen felhőtlen vigalom 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ OVISOKÉRT 

A városi bál rangjára emelkedett s évről
évre népszerúbb estélyen a polgári miliő han
gulata lopakodott be a VSZ Haladás Művelő
dési Házába. A hagyományos vasutas gépész
bál jótékonysági akcióval is párosult Szom
bathelyen. A belépő és tombolajegyek árából 
verbuválódott bevétel "A Vasút a gyermeke
kért" Alapítványon keresztül a helyi MÁV 
óvoda vagyonát gyarapítja. 

A több mint százezer forint egy részéből 
a kicsiknek új játékokat vásárolnak. a megma
radó hányad pedig a technikai eszközök fel
újításának költségeit fedezi. 

A rendezvény támogatóinak köszönhető
en az adakozás szertartása felhőtlen vigalom
mal ötvöződött. A 260 résztvevő a Qua
simodá F omrációs Tánccsoport. a Ki Mit Tud 
döntős Savaria Singers Énekegyüttes műso
rát élvezhette majd Kiss Lás::.ló és barátai pa
ródiajelentein kacaghatott. A fergeteges sike
rű előadás alatt és után a Casió zenekar Ber
tha Lás-;:.ló vezetésével szolgáltatta a talpalá
valót. A szombathelyi gépészekkel és család-
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tagjaikkal együtt mulatott a bál fővédnöke, 
Szabó Tii•adar az Rt. személyügyi igazgató
ja, Pszata Árpcíd. a Gépészeti lB titkára. Sza
bó Imre az igazgatóság vezetője. Az osztrák 
vasutas szakszervezet Steier tartományának 
titkára ugyan személyesen nem vehetett részt 
az ünnepi eseményen. de a testvérszervezet 
adománya méltó módon jelképezte a barátsá
got. Frit::. Ploner úr megbí::.ásából Horváth 
Csaba. a TB titkára adta át az óvoda képvi
selőjének a játékokban. írószerekben bővel
kedő ajándékcsomagokat. 

Az est fénypontja. a tombolasorsolás so
kaknak okozott örömteli perceket. A boldog 
nyertesek fődíjként a Vasjármű Kft. által fel
ajánlott két személyre és tíz napra szóló keszt
helyi üdülésre jogosító blankettát. a TIP-TOP 
kft. értékes ajándékkosarait, a Vasi Volán Rt. 
jóvoltából Bécs-Szombathely és Gráz-Szom
bathely útvonalakra érvényes jegyeket vihet
ték haza. 

A táncmulatság polgári vénáját erősítet
te, hogy követendő példaként szolgáló, helyi 

társadalmi összefogás révén halmozódhatott 
fel a vasutas ovisok mindennapjait megszé
pítő adományegyüttes. Szorosan a cég köte
lékébe tartozó MÁV Rt. Területi Igazgatósá
gán és vontatá,i szakszolgálatán kívül az 
olyan MÁV tulajdonú gazdasági társaságok, 
mint a Vasjármű Kft.. a TIP-TOP. a Rakodó
gép Karbantartó és Szerelő Kft. éppúgy fel
lelhetők a rendezvény támogatói között, mint 
az érdekképviseletek. a Vasutasok Szakszer
vezete. a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a 
vontatás Üzemi Tanácsa. A névsorban meg
találhatók a város gazdasági életének kép
viselői is. A Vasi Volán Rt. a Signal Biztosí
tó, a Generál- Tech. S nem utolsósorban a he
lyi polgárságot megtestesítő vállalkozók, a 
Daewoo Autóház, Ái•ár Tibor gyertyakészí
tő. a Hami Büfé. a Califomia Fitness, Balikó 
Lajos. valamint Horváth Balázs. A pompás és 
sikeres bál megszervezéséért pedig az otthont 
adó szponzort. a Haladás Művelődési Ház 
kollektíváját illeti köszönet. 

· ódri -
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LAPALAPÍTÓ „KÜLÖNCÖK" 

Tűzvonalban 
a szakszervezet 

Ha azt kérdeznénk egy szombathe
lyi vasutastól. mikor érezte magát 
rosszul a járműjavítóban, minden bi
zonnyal az 1995-ös esztendőt említe
né meg először. Ekkor a munk,1sok zö
mét nem tudták a szakmájukban foglal
koztatni. A lakatosok árkot ástak, a vil
lanyszerelők pedig a teherkocsikat pad
lózták. A szakszervezetnek egyenként 
kellett meggyőznie tagjait, hogy mind
ez átmeneti állapot és ne mondják fel ál
lásukat - emlékszik vissza Kiss Jó::.sef 
szb-titkár. Azóta nagyot változott a vi
lág. 

Ha privatizáció lesz, akkor MRP-t, 
azaz Munkavállalói Résztulajdonosi 
Programot szerveznek a jelenleg száz 
százalékos állami tulajdonú szombathe
lyi vasúti járműjavító kft.-nél - folytat
ja beszélgetőtársam, aki egyben az üze
mi tanács elnöke is. 

A szakszervezet kiegyensúlyozott 
munkakapcsolatra törekszik a cég ve
zetésével. Az információáramoltatást 
hatékonyan szolgálják a naprakész sta
tisztikai adatok és a rendszeres szb-ülé
sek. A 978 dolgozó nyolcvannégy szá
zaléka szervezett. A szakszervezeti bi
zottság tizenhárom tisztségviselőjéből 
négyen tagjai az üzemi tanácsnak is. 
Mostanában rendkívül sok megvitatni
valójuk van, hiszen a múlt év végén 
lejárt a kollaktív szerződés "mandátu
ma". 

Az új szerződés két esztendeig lesz 
érvényes. Ebben rögzítették. hogy min
den munkásnak havonta egy szabad 
péntek jár. 

A szakszervezet - a többi között -
segített rendezni az üzemi étkeztetést 
is, így nemcsak a vezetők, de a mun
kások is jól jártak, hiszen az étkezési 
idők beosztásával sikerült elkerülni a 
torlódásokat. Az üzem által működte
tett étkezdében naponta hétszáz adag 
ételt főznek, de az itt étkezőkből csak 
körülbelül négyszázan alkalmazottai a 
járműjavítónak. 

A többiek a környező vasúti szol
gálati helyekről és a helyi cégektől jár
nak be ebédelni. 

Nagy gondot fordítanak a kultúrá
lódásra. A közelmúltban az üzem. a 
szakszervezet. valamint a szombathe
lyi kultúrház közösen megalapították a 
Haladás Művelődési Ház Egyesületet. 
Szükség is van rá, hiszen a dolgozók 
két-ötöde nem helybeli (Porpácról. 
Sárvárról, Vasvárról, Bükről, 
Körmendről, Kőszegről érkezik a jár
műjavítóba) s így könnyebben kölcsö
nözhetnek szakirodalmat, szórakozta
tó olvasmányokat és regényeket. 

Szabadidejükben sportolhatnak is 
az alkalmazottak. Összemérhetik ere
jüket és ügyességüket a kispályás fo
ciban és a tekében. 

A szombathelyi járműjavító veze
tői és szakszervezete eddig példátlan 
vállalkozásba fogtak: 1996 januárjától 
kiadják a „Vasjármű magazin" című 
időszakos lapot. Az újság a cég dolgo
zóinak ingyenes s mint később kiderült, 
az emberek örülnek neki, mert bárki -
munkabeosztástól függetlenül - el
mondhatja a lap hasábjain keresztül 
problémáját, búját-baját vagy örömét, 
így könnyebben értesülnek közös dol
gaikról. A kiadvány előállítását a tár
saság finanszírozza. 

Van, aki betéti lársaségot 

alapitott 

A munkások többsége kereset-kie
gészítésképpen kénytelen mellékfoglal
kozás után nézni. 

Csizmazdia Béla üzletkötő a mar
ketingosztályon: - 1991-ig a MÁV 

Toursnál dolgoztam utazásszervező
ként, de ott felmondtak. Ekkor kerül
tem a járműjavítóba. Mivel megszüle
tett Daniella nevű kislányom, kényte
len voltam a vasút mellett más munka 
után is nézni. 

Ekkor négy társammal betéti társa
ságot alapítottam. én vagyok az ügyve
zető. Másodállásban egy japán egész
ségmegőrző módszer elterjesztésével 
és kozmetikai szerek forgalmazásával 
foglalkozunk. Munkánkat nehezíti, 
hogy az ÁNTSZ nem támogat minket. 
s eddig termékeink forgalmazására 
csak egyetlen vállalkozó kapott enge
délyt. Főnökeim és kollégáim hasonló 
megélhetési gondokkal küszködnek, 
így megértenek. 

Kasparik János emelőgép-szakér
tő szintén mellékfoglalkozást vállalt, 
hogy magát és háromtagú családját el
tartsa: - 1972-től dolgozom a vállalat
nál. Először a karbantartó osztályon 
voltam lakatos, azután osztálydiszpé
cser, majd művezető végül emelőgép
ügyintéző lettem. 

1995-ben Budapestre továbbkép
zésre küldtek, így megszereztem az 
emelőgép-szakértői képesítést. Ez any
nyit jelent. hogy én végzem az üzem
ben található targoncák, daruk és toló
padok fővizsgálatát és biztonsági felül
vizsgálatát. 

A munkám nehéz. hiszen a gépek 
vizsgáztatásán túl még több tíz. néha 
negyven-ötven oldalas jegyzőkönyvet 
is kell írnom. ami egyben garanciale
vélként is szolgál. A fővizsgálat érvé
nyességi ideje egy. míg a biztonsági 
felülvizsgálaté öt év. 

Apósomékkal élek együtt, aki va
laha szintén művezető volt a járműja
vítóban. Feleségem a MÁV Dunántúli 
Kft.-nél anyaggazdálkodó. Lányom ti
zennégy, fiam hét éves. Nem tudom, 
hogy ők milyen foglalkozást választa
nak. 

Régebben a Haladásnál atlétikai 
sportedzőként működtem. így nem vé
letlen, hogy a lányom is sportol. még
hozzá nem is akárhogy. ő jelenleg 
úszik és többszörös magyar bajnok. 

Nincs szabadnapom 

A munkám szakmai szempontból 
főmérnöki-osztályvezetői, ám bérezé
si oldalról csak művezetői. Huszonhat 
év munkaviszony után. családi pótlék
kal együtt nettó 38 ezer forintot kere
sek, ami úgy gondolom egy négytagú 
családnak nem túl sok. Ehhez azonban 
hozzá kell tennem, hogy nincs szabad
napom, hiszen hétköznap az üzemben 
vagyok, hétvégén pedig a szakmámban 
maszekolok. Másodállásban vállalko
zó vagyok. 

Ha mégis van egy kis szabadidőm, 
akkor a kertünkkel foglalkozom, 
ugyanis gyümölcsöt termesztünk saját 
célra. A nyaralás azt jelenti számunk
ra. ha a lányomat elkísérjük a budapesti 
országos úszóbajnokságra vagy más 
sportversenyre. 

A szakszervezetnek 1972 óta va
gyok tagja. Munkaruhát és védőfelsze
relést kapunk a vállalattól. az orvosi 
vizsgálat pedig kötelező. Viszonylag 
olcsó az ebéd, napi 59 forintért két 
menü közül választhatunk. 

Most, hogy a vállalkozóknak nőt
tek a járulékai, rákényszerülők arra, 
hogy az áraimat 15 százalékkal emel
jem. Majd elválik kapok-e megrende
lést, ha előnytelen lesz számomra a 
többletmunka, akkor visszaadom a vál
lalkozói igazolványomat. Nem do
hányzom, nem iszom alkoholt, még
sem telik mindenre. 

Berta Stbulor 











1997. MÁRCIUS MAGYAR -
Egy bögre kávé a tartalékos 

állomáslőnökkel 
,,MÁS BEFEKETÍTÉSÉVEL LEGYEK HÓFEHÉRKE"? 

Gulyás József Egyeken -előre is bo
csáthatom -feltalálta magát a rendsze
rek nagy tölgyfagatya-váltásának forga
tagában. Tréfás szólásait sokan megízlel
ték már. Ráadásul ő a "nyúlasember". 

Jobbára így hívják, mert átvevő. Nem 
csoda hát, ha mindenki „cimborál" vele. 
Amolyan törn;ökös, pirospozsgás virtigli 
magyar. És még vasutas is. Állomásfő
nök. Elébiggyeszti a jelzőt: tartalékos. 

- Hová lett a falr6l az. a gyönyörű 
inga? - kopogtatok be hozzá jóismerős
ként, az öntvénykályhás, otthonos irodá
ba. A brikettből még van, fűt. 

- Megtetszett valakinek - hunyorít 
sokat sejtetően, mert öt vagy hat éve di
csértem meg erre járva-kelve a gling-glan
gos csodát. S milyen az ember! Észreve
szi az felcseperedő hiányt. Vajon ki vitte 
el? V issza kéne vele hozatni! - tűnődöm 
hangosan. 

Duruzsolni kezd az alumínium kávé
főző. Közben egy vasútmatuzsálemi ér
dekességen akad fenn a szem. A sarok
ban álló műszerszekrény villog a réztől. 

- Kulcsazonosító-berendezés. - ne-
vezi meg Gulyás J6zsef hivatalosan. 

- Monarchiabeli? 
- Hát, körülbelül. 
- Használható? 
-Hogyne! - S akárcsak a leckét, fúj-

ja is, mit, miért tesz. -Hadd igazítom már 
meg a kávéscsuprot - békételenkedik a 
gyors kérdésektó1, no meg verik a váró
ban az ablakkarikát. Kiadja a jegyet. 
Egyszemélyben ő a pénztáros. 

- Olvastam - vált vágányt a beszél
getés - azt a tisztítószeres cirkuszolást a 
februári számban. 

-No és? 
- Jó ideig én sem tudtam kiadni. 
- A szappant? 
- Azt. Összetakarékoskodtunk ultra-

porból néhány maréknyit. Azzal mos ke
zet a váltótisztítónk. 

-Romániai viszonyok. - jegyzi meg 
csöndesen újságíró útitársam. 

Gulyás József feje most azért fáj, 
mert nyakába vette az állomási ke
rékpártárolás gondját 

- Hát nincs itt szakszervezet? - kér
dem én. 

Csend üli meg az irodát. 
- Átléptek a másikba. A védé-be. 

(Így mondja „sz" nélkül.) 
Kezd izgalmas lenni a dolog, síírű

södik a levegő. 
- Miért? 
- Annak idején a állomásfőnökkel 

nem bírtak zöldágra vergődni, el is bú
csúzott tó1ünk, ment végkielégítéssel. 

- Összerúgták vele a patkót, mi? 
- Dolgozóink szerették volna a sze-

zettem az elmaradott tagdfjakat visszame
nó1eg, s mindjárt az volt érte a honoráriu
mom, hogy gyermekeim is visszamenő
leg beiskolázási segélyben részesültek. 
Nekem már hiába is mondják, hogy a 
V DSZSZ a bátrabb. Csak attól, hogy 
mindig bemázolnak valakit? Mások befe
ketítésével ne legyek én Hófehérke! 

Az eset elgondolkodtató, sőt több an
nál. Hiszen, ha a dolgozóival komiszul 
beszélő egykori egyeki állomásfőnökkel 
(ezt többen tanúsítják) a Vasutasok Szak
szervezetének helyi illetékes képviselő
je kemény kézzel tárgyal, nem húznak át 
cukrosmadzaggal a „ védébe" Egyekró1 
senkit. 

Dehát nem így történt. Gulyás J6zsef 
nem akar a szó igazi értelmében elbolse
vizálódni. Ő annak a híve, hogy minden
ütt (legyen iskolája valakinek vagy sem) 
az érték kapjon rangot, de ne kiváltságot. 
Azt, hogy elszürküljön érettségije, tiszti 
végzettsége miatt - bár vezető ott sosem 
akart lenni-, nem, azt már nem engedhe
ti meg magának. 

- Az a fő baj, hogy a dolgozók kö
zül nem egy és nem kettő, mindig meg
kérdezi: miért lépjen be, mit ad neki a 
szakszervezet? Ugyanis nagyon sokan a 
szakszervezet mögött segélyező egyesü
letet vélnek fölfedezni. Összetévesztik 
az érdekképviselettel. Én meg azt mon
dom nekik: ,,Bármikor, bárhol inzultus 
éri a vasutast, bármilyen följelentéssel 
támadják meg, a főnök elmarasztalja, ám 
a szakszervezet ott áll a háta mögött és 
azt mondja. Nem! Hallgatassék meg a 
másik fél is. 

- Egy pillanat! - édesíti meg a kávét 
a kiszakadt tubusból. 

Élesen berreg a telefon. Fölveszi. 
- Rendesen eljött, jó, vettem. Köszi 

szépen. Érkezik a 660 l-es. - Aztán elso
rolja leckeszerően, akárcsak egy fizika
órán, hogy a villamos jelző blokkot hogy' 
s mint oldja Az ősrégi masinán megtekeri 
a kart, nyugodtan kijelenti, megbízható. 

Csöng. Engedélyezi a jelzőállítását. - Kézvédő krémet kellene adni ne
kik - folytatná a társalgást a tartalékos 
állomásfőnök - az jár. 

Be akar még avatni a védőjelzős szerke
zet működési el vének rejtelmeibe, de csak 

-------------------------------. azt értem meg, hogy miért van rajta annyi 

mélyi konfliktust orvosolni vele ... Így 
hát, miután nem sikerült segítséget kér
niük, bár megpróbálták, már többé nem 
a saját szak.szervezetükben bíztak. Va
gyis nem a V SZ-ben. Bevallom én is el
tántorodtam a V SZ-tó1 3 hónapra, de az
tán rájöttem arra, hogy semmi keresni
valóm nincs ott, mert egy középvezető a 
V DSZSZ-ben tán nem is lehet tisztség
viselő funkcióban. Gyerünk vissza! Kifi-

Bizottság, amely működik {?) 
- bár meg sem alakult 

( .. .folytatás az 1. oldalról.) 

Feladata az is, hogy vizsgálja az esetle
ges törvénysértés és személyi összeférhetet
lenség fennállását. 

A vizsgálóbizottság- paritásos alapon -
10 fóből állna(MSZP 3, az SZDSZ 2, illetve 
az FKGP, a KDNP, az MDF, a FIDESZ-MPP 
és az MDNP 1-1 fővel) a tagjaira a képvise
lőcsoportok vezetői tesznek ajánlást. Ugyan
akkor a bizottság elnökének, alelnökének és 
más, konkrétan a tagok személyére vonatko
zó kérdésekre bizottság terjeszt majd elő ja
vaslatot az Országgyűlésnek. 

„A Magyar Államvasutak Rt. az ország 
legnagyobb 100 %-ban állami tulajdonú 
részvénytársasága, amely minden évben je
lentős összegű, több milliárd forint nagysá
gú központi költségvetési támogatásban ré
szesül. 

A MÁV Rt.-n belül 1994 vége óta meg
kezdődött a vasúti teherszállító kocsik kor
szerűsítése. Így a leselejtezett vagonokat hul
ladékvasként értékesítette egy pályáztatás 
aélkül megbízott cég, míg az új kocsik beszer
zése döntően külföldről - szemben a hazai 
gyártással és kínálattal - a MÁV Rt.-re néz
ve hátrányosan és állandóan emelkedő vétel
áron történt. 

Hivatalos szakértői értékelések szerint a 
kocsipark lecserélése a minisztériumi veze
tés jóváhagyásával a MÁV Rt.-nek mintegy 
egymilliárd forintos veszteséget okozott. Kü
lönösen szembetűnő a sajtóhírek szerinti ösz
szefonódás a MÁV Rt. a Ples Rt. és a KHVM 
fels6vezetői között. Mivel állami pénzek el
herdálásának és közpénzek magánzsebbe f o
lyósftásnak gyanúja merült fel, illetve a köz· 
lekedési tárcánál meghonosított „ tocsiko
lásról" van szó, ezért az FKGP kezdeményezi 
a 100 %-ban állami tulajdonban lévő MÁV 

Rt. vasúti kocsi-leselejtezésének és beszerzé
sének átvilágítását parlamenti vizsgálóbi
zottság/elállításával." - indokolta meg elő
terjesztését írásban dr. Torgyán József. 

A javaslat beterjesztését követő mintegy 
másfél hónap alatt számtalan hír és álhír ka
pott szárnyra. Egyesek már a bizottság mű
ködéséről, sőt súlyosan terhelő megállapítá
sairól is tudni véltek, holott a bizottság lénye
gében még meg sem alakult. Minthogy az 
előterjesztésben legilletékesebb a Független 
Kisgazdapárt, megkerestük a frakcióirodát, 
hátha többet tudunk meg. 

- Az önálló képviselői indítvány ,járja a 
maga útját". Az Országgyűlés 89 képviselője 
szavazta meg a létrehozását, s így a Házszabály 
36. § (2) bekezdése értelmébe meg is alakul. 
Lényegében már meg is történhetett volna a 
március 17-ével kezdődő héten, de Elnök úr 
más egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni a parlamenti ülésen, így az aktust egy 
héttel elnapolta az Országgyűlés. A szavazást 
követően a bizottsági „menetrendnek" megfe
lelően döntenek a tagok a testület tevékenysé
géről, az esetleges szakértők igénybevételéről 
és minden már részletkérdésről. Mivel a Ház
szabály szerint a bizottság elnökét a minden
kori konnány ellenzékébó1 választják meg, az 
illető személy várhatóan az FKGP soraiból ke
rül majd ki. -nyilatkozott lapunknak Pál Sán
dor frakciótitkár. 

A tények - mint mondják - makacsok. 
A Magyar Vasutas Szerkesztősége - híven 
eddigi gyakorlatához -marad és kitart a hi
teles, torzításmentes tényközlés mellett. En
nek szellemében tájékoztatjuk olvasóinkat a 
vizsgálóbizottság kesőbbi ténykedéséről. 

Az esetet elbagatellizálni, vagy éppen 
,,túllihegni" szándékozónak pedig a vála
szunk: No comment! 

ólomplomba Pofonegyszerű a magyará
zat. Vasutas kéz ne nyúljon a bele ... 

-Csak egyszer lehet tévedni. - Egy
szer - ismétli meg - de nagyot. - S ezt 
nem lekopogja. A Kemotox helyett hasz
nálatos még régebbi találmánnyal, a 
légycsapóval ráüt az asztalra. 

- Ide is betört a technika - jegyzi 
meg ércesen. Öt percig még az új bérta
rifa-táblázatról diskurálunk. Arról, hogy 
így már igazságosabb, megszűnt a „po
fapénz". 

- Micsoda? 
- A főnökök túl nagy kiváltsága. 
-Arról még elvitatkoznék vele, jó-e 

az, ha teljesen kiveszik a fölöttes kezé
ből a bérezésbe való beleszólás jogát. 
Erre meg az a válasz, hogy a profit-cent
rumok vezetői gyakorolják, de valamikor 
az nagyon kirítt, hogy az egyik dolgozó 
kapott 2 százaléknyi a másik meg 18 szá
zalékos béremelést és így jött ki az a bi
zonyos 20 százalék. 

Gulyás J6zsef marasztalni akar egy 
kis fagyos szalonnával, de gyíírűsujjal 
újfent megkocogtatják kint a pénztárabla
kot. 

Arra még rávesz, írjam: a kerékpártá
roló gondjának is nyakába vette. A hosz
szúra nyúlt, 6-7 ezer lelkes településnek 
- minthogy a vonathoz nem jár ki busz -
nincs kerékpár-felügyelője. S ki szeret 
oda-vissza nyolc kilométereket "sétálgat
ni". Főleg a hófuvásos télben. 

- Már a polgármesterrel is beszél
tem, mert a vasútnál nincs olyan ember, 
aki hivatali kötelességből még az őrzés
sel is törődjön. 

Messze, maga elé néz az alkonyatba. 
-Isten tudja, hány utast veszítünk így 

el, pedig 200 ember száll fel Egyeken a 
vonatra. Naponként. Megszámoltam -te
szi hozzá akkurátusan egy kenyérkockára 
szúrva a sósszalonna fehér katonáját. 

Swlai Csaba 
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Tapolcán ül 
az elbocsátás réme 

Tapolca a Balaton északi partjának egyik 
legjelentősebb települése, húszezer lakosa 
van. Nemcsak kulturális és gazdasági, hanem 
jelentős ipari és közlekedési csomópont is. A 
várost több évtizeden keresztül a környékén 
lévő bányák (a sümegi, az uzsai bazaltbánya, 
a diszeli bazaltbánya és a bauxitbánya) és eb
ből következően a vasút „tartotta el"'. Az utób
bi években azonban megváltozott a világ. A 
régen még nyereséget tennelő bányákat pri
vatizálták, ezért többségüket a bezárás fenye
geti. Hasonló változások vannak a vasúti szál
lításban is. 

A tapolcai vasutas-dinasztiából szárma
zó Sörös László, a vontatási főnökség veze
tője pályafutását 1975-ben fiatal mérnökként 
( dízelmozdony reszortosként) kezdte. 1981-
ben vezetőmérnök lett és 1991-től a vontatá
si főnökség vezetője. Napi munkahelyi gond
jainak megoldása komoly és felelősségteljes 
szervezést igényel. 1975 óta tagja a Vasuta
sok Szakszervezetének. Mint mondja, a vas
út járműparkja elöregedett, a teherkocsi-park 
nem mindig felel meg a fuvaroztatók igénye
inek, a Balaton-parti személykocsi-ellátás is 
elmarad a kívánalmaktól. A személykocsi ál
lapota nemcsak a vasút hibája, hanem az uta
soké is, mivel a kulturált utazás feltételeihez 
kulturált utas is kellene. A személykocsik 
külső felületeit „művészi" graffitik díszítik, 
a belső oldalfalakon, a mellékhelyiségekben 
trágár, nyomdafestéket nem tűrő feliratok ri
koltanak. A vontató járművek állapota -
amelyekből egyre kevesebb van Tapolcán -
sem kielégítő, a pénzhiány rányomja ezekre 
is a bélyegét. Az M62 és M40 típusú vonta
tójárműveket 1995 és 1996 évben „elállamo
sították" a szolgálati helyről, székesfehérvá
ri M41-es mozdonyokat üzemeltetnek. A 
vontatási főnökség erőssége a selejtezések 
miatt egyre fogyó M6 l sorozatú, NO HAB el
nevezésű dízelmozdony maradt. amelyekből 
már csak kilenc „fut a tengelyen". 

Furcsa ellentmondás, hogy a „székesfe
hérvári állagú", Szombathelyre kihelyezett 
M4 l sorozatú dízelmozdonyok Tapolcán üze
melnek. 

A munkások fél nyolctól tizenhat óráig 
dolgoznak, de mint Sörös László megjegyzi, 
számukra az lenne az előnyös, ha a tapolcaiak 
által üzemeltetett, de Szombathelyre kihelye
zett M41 sorozatú dízelmozdonyokat ők is ja
víthatnák. Ehhez megvan a kellő infrastruk
túra és a jól képzett szakembergárda. 

Nem egyenletes a munka, ezért a vonta
tási főnökség nem tudja a meglévő létszámot 

tartani és 1997 végéig 26 embert fognak el
bocsátani. Az utcára kerülők közül csak tíz 
mehet el korengedményes nyugdíjjal. Sörös 
László szerint, az idei elbocsátást nagyon ne
hezen élik át az emberek, mert Tapolcán és 
környékén közel húsz százalékos a munka
nélküliség, s a munkájuk mellett nincs mel
lékkeresetük sem. 

Legtöbbjük elmúlt már 40-45 éves és eb
ben az életkorban már nagyon nehéz munkát 
találni. A szakmájuk speciális, arról nem is 
szólva, hogy egy vasutast nehéz átképezni 
más szakmára. Ehhez még társul az is, hogy 
az alkalmazottak fele a Tapolca környéki fal
vakból és településekről (Lesencetomaj, Ne
mesgulács, Kisapáti, Raposka, Gyulakeszi, 
Badacsony, Révfülöp. Keszthely, Sümeg) jár 
be dolgozni a munkahelyére. 

A szakszervezeti szempontokból is meg
osztott tapolcaiak többsége a MOSZ, illetve 
a V SZ, míg a kisebb hányaduk a VDSZSZ 
tagja. Mindannyian rendkívül bizonytalanok 
a jövőjüket illetően. 

Volt olyan pénteki nap, ha a vontatási fő
nökség dolgozói nem javították volna meg 
a meghibásodott személykocsikat, akkor a 
vonatra csak a mozdonyból állt volna, de 
kocsikból nem - mosolyog utólag a történ
teken Sörös László. 

A városi színesfémgyűjtők akadályoz
ták a biztonságos üzemeltetést: levágták a 
földelőkábeleket, ellopták a személykocsik 
belső alumínium berendezéseit, hogy a 
MÉH-né! értékesítsék. A legtöbb elkövető 
gyermekkorú, büntetni nem lehet őket, még 
akkor sem, ha több millió forintos kárt okoz
nak a vasútnak. 

Papp József, 51 éves asztalos összegzi 
valamennyiük lelkiállapotát: - Érezhetően 
kevesebb lett a munkánk és ettől feszülteb
bek a kollégák. Nem tudjuk megmarad-e -
önállónak - a tapolcai vontatási főnökség? 
Ettől függ a sorsunk. Jómagam 1964 óta va
gyok vasutas, folytatva ezzel is a családi ha
gyományokat, hiszen apám vonatkísérő 
volt. Fiam is követte példámat, vonatveze
tő-jegyvizsgáló lett. Jelenleg bruttó 51 ezer 
forintot keresek, de mindezt úgy, hogy már 
33 éve dolgozom itt. 

Ez az összeg, ahogy mondani szokás, az 
éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez viszont 
kevés. Saját magunk ellátására kénytelenek 
vagyunk krumplit, hagymát, sárgarépát ter
melni a kicsiny, mindössze száz négyszög
öles kertünkön. 

Kép és szöveg: Berta Sándor 

Papp József, a tapolcai vontatási főnökség 51 éves asztalosa nem nagy biza
lommal néz a jövő elé 

Miért kevesebb 
a lizetési előleg? 

Több szolgálati helyről kapott in
formáció szerint az idén kevesebb fi
zetési előleget oszthattak szét az üze
mi tanácsok és szolgálati főnökök. Bár 
a maximált összeget megemelték 20 
ezer forintról 50 ezer forintra, de a ke
ret nem növekedett ilyen arányban, sőt 
egyes főnökségeken nominál értékíí 
csökkenés volt. Barta Kálmán a Buda
pesti Területi Igazgatóság munkaügyi 
munkatársa lapunknak elmondta: 

1997-től az eló1egek megállapításánál 
is áttértek a szakági rendszerre, így az 
alacsonyabb jövedelmű szakszolgálat
ok (TEB, PGF) rosszabbul, míg a töb
bet kereső fűtőháziak jobban jártak. A 
felhasználható összeget a dolgozók jö
vedelme alapján állapítják meg, esze
rint az egy főre jutó évi keret a forgal
mászoknál 1200, a mozdonyvezetó1rnél 
eléri az 1600 forintot. 

T. P. 





1997. MÁRCIUS 

A sorsátszervezö 
megélte övéinek 

Trianoni át 
MOITó: ,..A vasúton csak a hülyék 

és a megszállottak maradtak" 
Moldova György: 

Akit a mozdony füstje megcsapott 

A fenti idézet filozófiai értékét az el
múlt huszonegynéhány év nemhogy el
koptatta, de kemény valóságtartalommal 
töltötte ki napjainkban is. A vasutas alap
igazság moldovai tétele érvényes sör mel
lett a füstös „Végállomás" kocsmában 
vagy a vasárnapi misén az Alsó-városi 
templomban, ha még fohászkodik a vas
utas Kanizsán. Most hülye vagy megszál
lott? E történet szereplőjéró1, melyik jut 
a kedves olvasó eszébe? 

Mindennek a nagymama az oka, meg
halt szegény már három éve. Nem volt elég 
neki, hogy férjét, aki vonatfékező volt min
dennap utnak indítsa és hazavárja. Szeren
csétlen - mert baleset érte -kapusként szol
gált tovább. Négy gyermekéből hármat is 
vasutasnak nevelt. 30-40, vasúti szolgálat
ban töltött év elteltével sorra nyugdíjba men
tek. A nagypapa tehát kapusként, a lány a Iel
tározóktól ment el rokkantnyugdíjasként, a 
legidősebb fiú mozdonyvezetőként egy in
farktus után, a középső kocsirendezőként le
rótt harmincegynéhány év és több száz ki
lométer miatt elkopott lábával ugyancsak le
százalékolva. Majd mindannyian a dombó
vári szolgálati helyekről. 

A legkisebb, a 48-as születésű nem lett 
vasutas, ő „olyan hülye" nem lett. Érettségi
zett, marós szakmát tanult és. évtizedekig 
megbecsült szakmunkása volt a közeli falu 
gépállomásának. A privatizálás oda is elért. 
Most már évek óta munkanélküli ... 

A legidősebb fiú unoka, a lány fiatalab
bik gyermeke, a salgótarjáni főiskola után 
ilyen gyökerekkel hova is kerülhetett előbb
utóbb, mint a vasútra. 

Igaz, még kollégiumi szobatársainak is 
arra kellett figyelniük éjjel fél egykor, hogy 
a Polónia-expresszt hozó Nohabnak milyen 
fület simogató motorzenéje van ... (A 21-es
nek? A frászt, hányszor elmondta, hogy csak 
20 van belőlük!) 

Megszállott? 
Az ismerkedés a VASÚT-tal a miértek 

jegyében tellett el, a patronáló anyagcsoport
vezető-helyettes kolleganő néhány bét után 
már nem győzte a válaszokat, mert nem is 
volt mindig minden logikus. ,,Csak! Mert ve
gye tudomásul, ez VASÚT, itt így kell csi
nálni!" 

Hülye? 
Egynéhány nagyon hasznos igazgatósá

gi ügyintézkedős év elteltével, nagyon pél
daértékű főnökök keze alatti időszak után a 
sors elvitte Kanizsára. Az ismerkedés az új 
szakterülettel és a vezetői munkával a '85-
ös és '86-os nagy „cocialista" versenyekre, 
vetélkedőire esett. Fiatalodó, jó felfogású 
csapatával először a nagyvasúti 20-as dön
tőbe jutottak és 11.-ek lettek a pécsiekkel, 
dombóváriakkal közösen. A következő év
ben csak szakvonali döntő volt, de a tiszta 
kanizsai csapat a pécsi terület képviseleté
ben a 4. Néhány ponttal maradva el a har
madik, dobogós helytől - az I milliós beru
házási hiteltől. 

Az akkori főnöke, azóta is egyik példa
képe, megkérdezte: ,,Tisztelt fiatal főnök 
elvtárs megtett mindent azért, hogy a csapa
ta jobban szerepeljen?" 

A kérdés a hülye vagy én vagyok meg
szállott? 

A szakvonalon a jó munkavégzési fel
tételek mellett fő feladata a szolgáltatói szín
vonal emelése. Nemcsak anyagban, techno
lógiában, hanem információban is. Összeáll 
egy eszközpark és az azt használni akaró 
gárda. A vezetői mag. 

Saját kézzel kiásnak egy védőcsöves há
lózati rendszert, saját költségük terhelésével 
egy csomóponti rendszer feltételeit alakítják 
ki. Megszállottan keresi a kapcsolódási.
egyben információ kiszolgálási pontokat. 

3 és fél éve egy értekezleten a helyette
sével 38 percen át érveltek, győzködtek el
képzelésük mellett, pedig aki 3 percnél 
hosszabb ideig képes beszélni, az ... Meg
szállott? ... 

És '94. októberétől élesben dolgozhat
nak. Mindenféle utasításmódosítgásokra 
nem várnak. 

Hülyék? 
'95 január 21 -22, A szakvonal t�ljes fel

ső és középszintíI „vezetése" a MAV háló-

zatáról „csudájukra" jár, egy napon át ismer
kednek a rendszerrel, nézik, hallgatják a rak
tárvezetők gyakorlott, jól felkészített ismer
tetését a VIDOR -ró!, HAPCI-ró! és a MA
TÉRIÁ-ról. A csapat kitesz magáért, csak 
napok múlva döbben rá, hogy ismét igazi 
CSAPATA van. 

Pedig majd egy éve, amikor a 26 éves 
anyagbeszerzőjét elvesztette, rettenetes 
mélypontra került. Nyolc vasutasból hat 
munkatársa ott volt és mégsem tudták visz
szatartani, az utolsó kábult autózástól, neki 
senki nem szólt, hogy baj van. Akkor talán 
még mindig élne ... Igen, szakmai sportnapot 
szervezett azért, hogy az egy régióhoz, egy 
szakvonalhoz tartozók ismerkedjenek meg 
egymással, vetélkedjenek és személyes kap
csolatokat építsenek. Vallotta, vallja az ép 
testhez ép lelket közmondást. Már a harma
dik találkozójuk volt... 

Ne fordulj - súgják -
munkaügyi bírósághoz! 

Fegyelmi kivizsgálások, bűnösök kere
sése, bűnbakok találása. Felelősségrevo
nást! Igen, ő a hülye, természetes, hogy jó 
vasúti vezetőhöz méltóan fejet hajt. Ha nem 
fordul munkaügyi bírósághoz -súgják, sú
gatják neki - úgy ezt méltányolják főnökei! 
Tudomásul veszi. 

Ekkor hal meg a nagymama, mindennek 
okozója, a legjobban szeretett. 

A kivizsgálás jogszerűen felmenti a ve
zetőt a rágalmak alól, de nyári szabadsága 
alatt behívják, mert Pest akkor is vezetői fe
lelősségrevonást vár. Felajánlanak egy újabb 
fegyelmit, ha nem fordul munkaügyi bíró
sághoz ... ? Vagy vezetői alkalmasságát fog
ják neki és közvetlen főnökének vizsgálni, 
mert a közvetlen főnöke, aki kiállt mellette, 
hisz benne. Naná, hogy nem fogadja el. Ép
pen ideje, tíz év után, hogy kiderüljön az al
kalmatlansága ... 

Ketten a nyolcból bírósághoz fordulnak 
és természetesen megnyerik a munkáltató 
ellenében a pert. 

Azóta már további három találkozón 
vett részt csapatával, amúgy a hatból ötször 
a csapata nyert. 

Megszállott? 
Már valamit sejthet, mert az eseménye

ket követő egyik beszélgetés során a helyet
tese a költői kérdésére megadja az őszinte 
választ: ,,Nyugodj meg, te mind a kettő, hü
lye és megszállott is vagy!" 

21 óra alatt & helyett 
B számítógépet ellenöriz 

'95. július hónaptól a pécsi terület 21 
raktára követi őket, nagyságrendekkel na
gyobb feladat... De az adott szava kötelezi, 
megígérte a főnökének az iroda létszám
csökkentése után ő és csapata megmutatja, 
mit lehet kihozni ebből a jól kiépített rend
szerből! 

Ebben az időszakban még egy nagy ki
hívást vállal el. Megmenti a megszüntetésre 
ítélt ruhakiszolgáló raktárakat. Korrekt in
formációs programmal bebizonyítja, hogy a 
rendelkezésre álló feltételek közül a ruha
raktárosok azok, akik jól elvégzik a felada
tukat. Könnyű neki, pécsi programíró barát
ja, voh szakmabeli, igazi jó fej és jó apa ... 

Ugyanis a HAPCI fejlesztése, tesztelé
se során, egy vasárnap esti rövid időn belüli 
harmadszori telefonhívását a fia csak így 
kapcsolta: ,,A megszállott ... " És nem úgy, 
hogy „Már megint az a hülye ... " 

16-20 órás munkanapok következnek, 
átdolgozott hétvégék. Két évig családja alig 
látja, ezt különösen a cseperedő leánya éli 
meg nehezen, és a felesége sem érti miért, 
kinek csinálja? 

'95. májusa és '96. áprilisa között bejár
ja az országot, Békéscsabától Vácig, Zá
honytól Győrig a 44, ruhát tároló raktár kö
zül 34-be látogat el. És előtte seper végig a 
számítógépek telepítése, ami teljesen föl
dobja. A HAPCI-val kikényszeríttettek vég
re a szakszolgálat jelentős részére egy mo
dernizációt. Küldetéstudattal teszi dolgát. 
Albert Sweitzer afrikai, gaboni misszioná
rius orvos életéről szóló lecke elevenedik 
fel benne. 

Van olyan nap, hogy 21 óra alatt 6 he
lyen 8 számítógépet ellenőriz, frissít, 670 
km-t autózva. Nagyon sok jó szakembert, 
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MŰVÉSZFÜLKÉBEN 

FERENCZESISTVÁN 

Székely tántorgó 
Félálmomat a szomszéd fülkéből áthallat

szó prédikátori szózat rombolja le. A prédiká
toré, ki úgy csörtet végig a székely tántorgónak 
nevezett Korona expresszen, mint egy fekete
szemüveges hallucináció. Világvégét hirdet, 
veres fenevadakról, vértbe öltözött sáskákról, 
pecsétek feltöréséről. utolsó trombitaszóról pa
tetizál lelkesen, meg erró1 az acél szörnyeteg
ről, ki a Moszkva téri emberpiac felé dübörög 
a székely atyafiakkal. Az atyafiak nem sokat tö
rődnek a világvéggel, inkább bele-belekapasz
kodnak a pálinkásüvegbe, vagy fal felé fordul
va omlanak a megváltó álom mély vizeibe. 
Olyan ez a vonat, mint egy remegő Paszternak 
mondat, melyben egyetlen szál gyertya és s 
szamovár sziszeg, elmúlt, de örökkön fájó sze
relem bolygó idegenként, álomtól lázasan, mé
labúsan lüktet a Kárpátok árnyékából ráhullt, 
koromfeketén imbolygó éjszakában. Sosem 
tudható bizonyosan, hogy jön-e avagy megy, 
hogy elvisz-e vagy hazahoz, mintha egy nagy 
fekete lyukban keringene őrülten, olykor hir
telen fékez, a gyakori mozdonycserék miatt, 
első vagonbéli utazója reggel az utolsóban éb
red, nem csoda hát a gyakori arcraesés ebben 
a tájban. Mintha majd minden utasa részeg len
ne vagy legalábbis másnapos, úgy tántorog va
lahol Déda s Szeretfalva között, hogy csak ki
találni lehet, Budapestre-e avagy Bukarest felé 
imbolyog alattomos egykedvűséggel. A világ 
boldogabbik tájékairól erre imbolygók, kik 
mindennapi nimfomániájukat kielégítendő iz
galmakért bumliznak olykor ezen a vidéken, 
nem is tesznek különbséget a két pólisz között, 
ami lényegében érthető, hisz alig két betű a kü
lönbség közöttük s oly mindegy, hogy Buda
pestre vagy Bukapestre viszi-é ez az osztályon 
aluli expressz. Ma a Moszkva téri böllérböcs
mérlésre libegteti, a tegnap még nem is olyan 
régen a Cismigiu szolgapiacára inogtatta mun
kaerőpiac székely megesettjeit. Ki tudja, hol
nap talán újra behúzza valaki a vészféket, ami 
ezen a közép--kelet-mittel-európai tájon mind
ig is valószínű, s reggelre Biharkeresztes he
lyett Predálon áll meg mozdonycserére ez az 
elbalkániasult, szotyolával szeplősített acél vi
pera, melyet kicsinmadár-nagyanyám mindig 
is átkozottnak emlegetett, amióta cselédlány
ka korában, még a múlt század végén, Brassó 
felől, füstöt okádva Csíkba bedohogott. Vala
mikor akkoron ragadta el őt is, akár egy meg
szeppent csízet a kerecsensólyom. a Szent Ist
ván-napi búcsú forgatagából egy Csíksomlyó 
feló1 érkező jóborívó, csűrdöngölő, közben 
csillagokkal parolázó, duhaj devő középcsíki 
szabadlegény, a vasútépítő smucig cipszerek
nek hagyva eladósorban lévő testvérnénjét. 
Alajosfia László, örökbefogadott utóda a gyer
mektelen Ferencznek, keresztfia Csíszernek, jó 
komája Bírónak s még sokaknak a környéken, 
olyan széles jókedve kerekedett a sikeres lány
rablástól, hogy haláláig kitartott a derúből. 
Amikor az új asszonyt maga mellé ültette a 
bakra úgy csapott a lovak közé, hogy a Sze
reda felé lihegő gőzös is csak integetni tudott 
utánuk. Tulajdonképpen Ieszegényedése is 

kollegát, vezetőt és vasutast ismer meg. Az 
országjárásra legtöbbször magával viszi egy 
ruhás „lányát" a háromból. Nélkülük nem 
lett volna meg két hónap alatt a program, s a 
fejlesztéseket sem tudta volna ilyen hatéko
nyan ellenőrizni. Az 

„úttörőknek", és a sze
mélyes ismeretségeknek köszönhetően szá
mos ruhaellátási probléma oldódott meg 
sokkal gyorsabban. 

Cikket ír a Magyar Vasutasba, melyben 
főnökei szemére hányja„ 

Az anyagosok na
gyon fotogének, de nem eléggé publikusak" 
S egyben személyesen próbál példát adni s 
mindezt az állandó damoklészi kardként len
getett átvilágítások, átszervezések közepet
te teszi. Másfél év alatt a szakvonal a leg
magasabb szintig megismeri és elismeri az 
általa irányított egység össztevékenységét és 
két, országosan kiemelkedő technológiai 
módszerét. 

A 29 egységből álló országos szervezet
ből, az átszervezés utáni 17-be, majd a ter
vezett 10-be is bekerülnek. Ebben már ő és 
helyettese is csak titkon bízott, pedig vállvet
ve dolgoztak. 

'96. májusában egy teljes, színes oldalt 
kapnak a Vasutas Világ főszerkesztője révén, 
melyben ismertetik az eltelt másfél év szép 
sikereit, országosan kiemelkedő munkáju
kat. 

Ideális átlagéletkor, nincs nyugdíjas ko
rú, lezajlott a generációváltás, tudatos kép
zéssel elérte egységénél az átlagfeletti isko
lai és vasúti képzettséget, 3-4 főiskolai vég
zettségű, 7-8 felsőfokú szakképesítésű mun
katársával 15-20% a felsőfokúak aránya az 
évek során, de magas az érettségizettek, a 

csupa jókedvből történt. holmi erdőjogosztó 
közbirtokossági kártyacsaták alatt, valamikor 
az első román világban. A városi munkásosz
tályossággal sem hagyta cserben a derű s a jó
szerencse. Egy pálinkát, asszonyt, mámort sze
rető székely juthatott volna-e jobb környezet
be a híres csíki Czell-féle serfőzdénél? Az el
bolondulá�okat, a kalandokat nem is a sörök 
hozták, hanem az a fránya vasút, melynek vég
telenbe vesző útjait időközben sorompókkal, 
határzárakkal szaggatták döcögősre, tántorgós
ra, messzi palotákban a nagykutyák. Egy ilyen 
térképrajzoló rajzversenynek lett az áldozata 
Alajosfia László is, kit a serfőzőmester felkül
dött Brassóba sörélesztőért. A nagy kiküldetés 
rendkívüliségét kihangsúlyozandó, vásámapos 
gúnyát öltött magára, ekként is kiemelve leg
első vonatraszállásának világtörténelmien je
lentős pillanatát. Ki is állt, panyókára vetett ze
kében a levegő frissen suhogtató vonat nyitott 
ajtajába, élvezni az ijesztően mámorító sebes
séget. 

- Baj van Tata - mondta a kalauz. Nem 
jó. nem erre a vonatra szól a biléta 1 Ez gyors
vonat! 

- Hát eressze lassabban a hétszentségit, 
né hogy lebegteti a lájbimot. E szentpercben 
csórén maradok. 

Egy Brassóba megbírságol tan érkező, fel
indult lelkű székely merre is vehetné az útját, 
ha nem a fényes Koronába. Ha volt búbánat, 
csak eddig tartott, lám itt székel az egyik alcsíki 
komatárs is, akit ugyancsak alkoholos ügyben 
menesztettek a Cenk alatti burgba. Talán vala
melyik tusnádferedői korcsmáros küldte sze
szért, indulhatnak is hazafelé, hisz abrakoltak 
már a lovak. Ördög vigye azokat a vonatokat, 
a ló az ló. azoknak én parancsolok, haza, ha
zafelé Csíkba, ha lassabb is, de biztonságosabb 
vélük az út. S ha megszomjazunk - van-e a 
világon székely, ki nem szomjazik, ha mozog 
alatta a világ?-, itt van három hordónyi szesz, 
csak egy kicsi víz kell mellé- a túl sok árt

' s máris kész az egyenes pálinka. Annál nincs 
es jobb koma, én ugyan csak eccer ittam rosz
szat. arról es másnap derült ki, hogy petróleum 
vala. Gzí, te! Sepsiszentgyörgyön már énekel
ve vágtatott át a két koma az ötszáz liter szesz
szel, jókedvűket csak a víz rontotta néha, mert 
néha meg kellett állítani, hogy legyen amivel 
a szeszt megszelídítsék. A vízhordás valahol 
Mikóújfalu vagy Sepszibükkszád táján vált 
végképp terhessé, mert kiderült, hogy az 
alcsíki komának is vannak Háromszéken ko
matársai. Állandóan vizet merni, hordani, ve
gyítgetni a szeszt, mint teszi a kancsi korcsmá
rosné, nagyságos ég, hát kik s mik vagyunk 
komák, utolsó vízhordók? Cselekedjünk ak
ként, miként Krisztus urunk tette ama neveze
tes Kánnai mennyegzőn. Szaporítsuksza meg 
azt a pálinkát! Bele a kútba a három hordó 
szesszel! Csodájára fog járni a környék, külö
nösen a férfi népe ennek a pálinkás forrásnak ... 

Ma már a legendákká szédült emlékezet 
sem tudja, hány napig tartott a pálinkás forrás 
fölött a dáridó, hány nap után fogyott ki a víz-

középfokú vasúti szakképzettek aránya is. 

Kirúgva, kirúgva, kirúgva 

Kinevezik az új szakvonali vezetőt. 
Nem vasutas. Másfél hónap alatt végigszá
guldja az országot, átlag fél-egy órát szem
lélődik egy-egy nagyobb egységnél. Náluk 
több mint két órát tölt, igaz húsz percet szá
mítógépezik, sőt a vonatindulásig együtt 
ebédelnek. Közben, végre. új program tele
pítésével jelentős manuális munkát tudnak 
kiváltani, két éve erre a kézzel fogható lép
csőfokra készítette a csapatát. Csak mind a 
26 raktárban egyidejűleg kell bevezetni. 

Megszervezi. Megéli övéinek Trianon-
ját. 

Még mindig várja azt az egy mondatot, 
amit nemcsak erkölcsi elégtételként, a mun
kába vetett hit tovább éltetésére tudna fel
használni, hanem erőt adna szembesülni a 
kialakult helyzettel. Az új szakvezetés nem 
tudja, vagy nem akarja tudni, hogy benne 
voltak a tízben ... ők nyolcat látnak. 

Nekik nyolc. A főnök meg el van fog
lalva a nyugdíjba megyek, nem megyekkel... 
Nincs még egy „szép volt fiúk, szép volt lá
nyok" se. Csak komoly fogalomtévesztések: 
ki a, mi a raktárvezető? 13 részlegvezető 
lesz!, mi az, hogy fiókraktár? Nem lesz 
anyagbeszerzés, egy ruharaktár, az is Pes
ten ... Meg helyismerethiány ... az a sárga épü
let üres.(??) Ja, a biciklitároló! ... a hármast 
vonják össze a hetessel... 

Később kiderül, hogy csak tőlük vettek 
el munkaterületet és egyik vidéki egységü
ket. Kedvező döntés is született. A másik két 

zel vegyített szesz a kútból, amit errefelé román 
neve után mind közönségesen monopolnak ne
veznek. 

Alajosfia Lászlóról csak annyit tud bizto
sítani a családi legendárium, hogy valahol az 
Olt mentén újból vonatra ült s alig egy hét tel
tén olyan úton tért haza ahol nincs vasút. Szé
kelyudvarhely felől, át a Hargitán battyogott be 
Csíkba, amúgy gyalogjáró módra. Az ezerféle 
változatban kiszínesített utazási történetek kö
zül a legvalószínűbbnek az tűnik, amelyet a 
sörgyár melletti szatócs, jó komája Alajosfia 
Lászlónak, nevezett Löb Péter adott elő koma
asszonyának, alulírott néhai nagyanyjának. 
Eszerint Alajosfia László miután vonatra szállt, 
rögtön el is aludt. Túl lehettek már Kolozsvá
ron, mert arra ébredt, hogy kérik az útlevelet. 

-Az nincs, de mért es kéne, ha vóna? 
- Mert ez a vonat Budapestre megy. 
-Akkor én itt leszállok, mert Budapest-

re útlevéllel és nem megyek. Visszafelé sem jó 
vonatra -ki tud eligazodni azokon a furcsa 
feliratokon? -mert ismét felébresztették és k
érték a jegyet, amit megint nem talált. A vonat, 
messze elkerülve a Székelyföldet, Segesvár fe
lé, Brassón át, Bukarest felé robogott. 

- Bukarestbe pedig csak akkor menyek, 
ha útlevél köll -mondta Alajosfia László az 
okvetetlenkedő vasutasnak, aki szerencsére 
kukkolt sem értett a morfondírozásból. A vasút 
szolgája a legjobb megoldást választotta, nem 
tudni már, Héjasfalván-e vagy Fehéregyházán, 
de letessékelte hősünket a vonatról. 

A legjobb helyen, gondolta magában 
Alajosfia László, miközben lázas gyomrát gyó
gyította az Ispánkút hűs vizével. Innen vezet a 
legrövidebb út hazáig. 

Nem az ide-oda locsogó vonatokhoz kell 
igazodni, amelyek hol Pestre, hol Bukarestbe 
szédítik az embert. Petőfi Sándor csillaga iránt 
kell venni az utat. Az a legigazabb -vonta le 
a tanulságot Löb Péter, mikor komája elé tette 
a mindennapi megszokott pálinkáspoharat. 
Monopol sziruppal. 

( Ferenczes István, többkötetes erdélyi író 
és költő. Humoros tárcáját kellemes olvasmá
nyul küldte húsvéti számunkba.) 

-eredetileg tervezett- egységet nem csatol
ják az újonnan született főnökséghez, annak 
ellenére, hogy ott kirendeltsége van a legerő
sebb társzolgálatnak. Őket mégsem kell az 
új, csinált főnökséghez csatolni! 

Aláíratnak egy jelenléti ívet, amit bár 
jegyzőkönyvnek hívnák, de az elhangzott 
észrevételek, vélemények nem kerülnek be
le, így eléggé egyoldalú és egyértelmű a do
log. 

És már nemcsak ő a hülye, a többi 28 is. 
A légkör konstruktív, mondhatnánk alke
tói ... 

Utazik az új főnökségre leadni a név
sort, igaz neki ez már a hetedik napja lesz. 
Az elhangzottak szerint, beszerzők kirúgva, 
ruhások kirúgva, és még aki brigádtag volt, 
meg aki nem, meg ha férfi, vagy ha nő ... És 
ez alapján Tamás végre megkapta a fölös lét
számot. névvel, munkakörrel... 

Gratulálunk, így tisztán látható hogyan 
lesz az 1758-ból 1357, és az 51-ből 30, vagy 
lehet hogy 26. Egyébként mindent ugyan
úgy kell végezni, csak országosan 401-gyel 
kevesebben legyenek. És ekkor „kiakadt". 
Négy hétbe telik, mire „féltérdre" tud állni, 
további hetekbe, mire a munkába vetett hite 
újból felkecmereg. És, hogy a városban az 
országos átlag kétszerese, 35 %-os a munka
nélküliség. 

A süllyedő hajót a kapitánynak kell el
hagyni utoljára, mentve matrózait s azokat 
kik még egy hajón utaztak vele?! 

Most akkor hülye vagy megszállott? 

Fekete István 

Nagykanizsa 



6 MAGYARVR 
Néhány gondolat 

az inflációról 
Amikor 94 éves édesanyám havonta 

megkérdezi tőlem. hogy miért emelkedik 
napról-napra a tej, a kenyér meg a többi ház
tartási cikk ára. akkor erre a magától értető
dő és sok százezres nyugdíjast foglalkozta
tó kérdésre nem könnyű válaszolni. Egysze
rűbb elmesélni az infláció fogalmát. típusa
it, hazai történetét és összevetni napjaink va
lóságát, a kormány és a különböző gazdasá
gi intézmények adataival. illetve ígéreteivel. 
A múlt „miértjei" is tisztábbnak látszanak, 
de a jelen valóságát mindig homályossá te
szik a politikai érdekek és számítások. 

Mi az infláció? 
Az angol inflated - inflation (felfúvó

dott, felpuffadás) szóból származik és a múlt 
század hatvanas éveiben használták először. 
az amerikai háborúk idején tapasztalt pénz
romlás kifejezésére. Az I. világháború alatt 
és azt követően már általános jelenséggé vált 
és a közgazdászok egész sora foglalkozik 
tudományos magyarázatával. Az én generá
cióm a II. világháborút követő inflációs fo
lyamatot élte át és ha akkor nem is láttuk vi
lágosan az okát. ez 50 év távlatából már egy
értelműen megfogalmazható. Akkor az ke
gyetlenül sújtott bennünket és milliókat 
kényszerített a mindennapos éhezésbe, de 
ma már tréfálkozhatunk rajta: sportnemzet 
lévén sikerrel javítottuk meg az infláció vi
lágrekordját. 

Melyek voltak a háborút követő hatal
mas infláció okai? 

- A súlyos háborús veszteség megha
ladta az 1938-as nemzeti jövedelem ötszö
rösét. (A háborús károk összege az utolsó 
békeév értékén, mintegy 22 milliárd pengőt 
tett ki.) 

-Az ország 24 millió dollárnyi arany
készletét elhurcolták és csak 1946 nyarán 
kaptuk vissza az Egyesült Államoktól. 

- A potsdami megállapodásban a Ma
gyarországra kirótt 300 millió dollár jóváté
tel (Szovjetuniónak 200, Csehszlovákiának 
és Jugoszláviának 50-50). a valóságban az 
alacsony átvételi árak miatt reálértéken meg
haladta az 1000 millió dollárt. A végrehaj
tás azonnal megkezdődött. nem várták meg 
az ország újjáépítését. 

- Magyarországnak át kellett vállalni 
azt a 200 millió dollárt is, amellyel a háború 

végén Németországnak tartozott. 
- A szovjet kormány lefoglalt mintegy 

240 millió dollár értékű u.n. magyarországi 
német vagyont (ennek később egyrészét 
visszaadták). 

A termelés lassan indult be, az ország 
külkereskedelme teljesen visszaesett (1945-
ben az export-import együttes értéke 37 mil
lió pengő volt). 

Ebben a helyzetben a kormányok afe
de::.etnélküli bankjegyek kibocsátásához fo
lyamodtak és az infláció 1946 júliusára el
érte az 1939. évi pénzromlás 46 ezerszere
sét. Az augusztus 1-i stabilizáció rendkívül 
sikeres volt és bátran kijelenthetem, hogy 
fiatal korunk legnagyobb közgazdasági él
ménye, tanulsága volt. Kár, hogy az illúzió 
rövid ideig tartott. Ha az új forint értékét 
100-nak vesszük 1952-re ez már 42-re csök
kent és a hetvenes évek közepéig lassú ütem
ben ugyan, de állandó volt a pénzromlás. 
Később a növekedés üteme emelkedett és 
bátran kijelenthetjük, hogy az áremelkedé
sek korszakában élünk. 

s jelenleg? 
Az ország eladósodottsága közismert. 

Az utóbbi évtizedben a gazdaság, a vagyon 
zsugorodott, a népesség fogy, az államház
tartás nagymérvű hiányban szenved. 

A kormány 1997-re 17-19 % inflációt jó
solt (a gazdaságkutató intézetek ennél 4-5 
százalékkal többet!) és ennek ellensúlyozásá
ra kaptunk 19,5 százalékos nyugdíjemelést. 

Ez jó is lenne, ha pénzünk folyamatos. 
- havonta 1-2 százalékkal történő - leérté
kelése nem rontaná a jövőképet és az ener
giaárak 20-25 százalékos áremelkedése be
fejezett tény lenne. 

Sajnos a külföldi tulajdonosok ragasz
kodnak a korábbi időszakban kötött és a ré
szükre államilag garantált 8 százalékos nye
reséghez. 

Ez bennünket vasutasokat, a XIX. szá
zad második felében kialakult és a magán
vasúti társaságoknak nyújtott kamatgaran
ciális rendszerre emlékeztet. Az ebből adó
dó visszaélések már akkor is sorozatos bot
rányokat okoztak és úgy látszik, hogy a pri
vatizáció lázában ma sem kerülhetjük el en-

KÖNYVÚJDONSÁG 

nek negatív következményeit. Egy ipari mi
niszteri rendelet ebben az évben még három
szor teszi lehetővé az energiaárak felülvizs
gálatát és áprilisban újabb 4 százalékos ár
emelés fenyeget bennünket. 

Nincs hely egy újságcikkben arra, hogy 
a közlekedési díj tételektől kezdve. a gyógy
szerárakon keresztül az élelmiszerárak inf
lációs jellegű emelkedéséig mindent szám
ba vegyünk. 

A kormányzat már 1996-ra is antiinflá
ciós politikát hirdetett. Az „eredmény" több 
mint 25 %-os árszínvonal növekedés. Erre az 
évre a pénzügyminisztérium bízik abban, 
hogy legalább 5 százalékkal sikerül mérsé
kelni az inflációt. 

Sajnos a januári 3,7 százalékos emelke
dés rossz ómen. A kormányzat ennél alacso
nyabb ütemű áremelkedéssel kalkulált. El
lentmondásos gazdaságpolitikai intézkedé
sek, a hazai és nemzetközi monopóliumok 
ámyomása, a nemzeti össztermék nagyon 
kismértékű növekedése teszik kiszámíthatat
lanná a pontos tervezést. 

Nem vigasztal bennünket, hogy az inf
láció az egész világra jellemző. Brazíliában 
például 1990-ben közel 3000 % volt. Euró
pában Lengyelország a listavezető 505 szá
zalékkal, Oroszországban, Ukrajnában is há
rom számjegyű volt az infláció. Romániában 
tavaly 50 % volt az áremelkedés, de ők most 
kezdték el a saját „Bokros-csomagjuk" ki
bontását és ez erre az évre kb. 70 százalé
kos áremelkedést jelenthet. 

Az európai közösség országaiban is elég 
nagy a szóródás, de az átlag imponálóan ala
csony, csak 2,2 %. A magas hazai infláció 
természetesen csökkenti belépési esélyein
ket és ebből a szempontból politikai célkitű
zéseink találkoznak a bérből és fizetésből 
élők, valamint a nyugdíjasok millióinak vá
gyaival. 

Utólag átolvasva a fenti gondolatokat, 
be kell vallanom, hogy a jelenlegi „miértek
re" nem tudtam választ adni. Valószínű, hogy 
néhány évtized távlatából utódaink ezt téte
lesen fel tudják sorolni. Mi benne vagyunk 
a jelenlegi infláció erdejében, minden fáról 
regényeket tudunk írni. csak az a baj, hogy 
a sok fától nem látjuk az „erdőt". 

dr. Kun Dezső 

KÁRPÁTI SÁNDOR 

,,Piacra dobott méltóság'' 
CIKKGYŰJTEMÉNY 1986-1996 

„Ha nem lenne ki kellene találni" szoktuk 
mondani akkor, ha olyasmivel találkozunk, 
amire eddig is nagy szükségünk lett volna. 
Pontosan ilyen érzésem támadta, amikor a mi
nap kezembe vettem Kárpáti Sándor február 
végén megjelent „Piacra dobott méltóság" cí
mű könyvét. 

Nem vitatható, hogy az elmúlt tíz esztendő 
változásai mindannyiunk életét és szemléletét je
lentősen befolyásolta. Mindez azonban többnyi
re olyan átmenetet jelentett, amelynek során utó
lag nehéz felidézni a változások egyes stációit. Eb
ben segít Kárpáti Sándor, a Magyar Vasutas olva
sói előtt is jól ismert újságíró válogatott írásainak 
gyűjteménye. A szakszervezeti újságírás megha
tározó személyiségének kötete azért is érdekes és 
bátor vállalkozás. mert hűen dokumentálja az el
múlt tíz év történéseit. Kárpáti Sándor hétköznap
jaink és ünnepeink jeles, és kevésbé szembetűnő 
eseményeit az újságírás legkitűnőbb hagyománya
it folytatva örökítette meg. Mindenkori vélemé-
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nyét ma is vállalva. írásait 1997-ben változatlanul 
adta közre. A szerző immáron negyedik kötetében 
sem törekszik az események és jelenségek beska
tulyázására. A nem kevés ellentmondást magán vi
selő korszakról nem erőlteti ránk sajátos érték.íté
letét, hanem annak megfogalmazását az olvasók
ra bízza. Ugyanakkor a cikkekből kitűnik: a szem
lélő értékrendje állandó, elkötelezett a „kis" em
berek gondjai iránt. 

Ízelítőül néhány cím a gyűjteményből:A tisz
tesség életveszélyes?; Csak a napidíj nem válto
zik; Mérnökök takarítóbrigádja (1986); Huszon
egy jelmondat; Szociális demagógia? (1989); 

Janus-arcú feketega;:.daság; Veszélyben a mun
kabéke, beszélgetés dr. Márkus Imrével, a Vas
utasok Szakszervezete elnökével (1994); Nem 
megyünk a Kanári-szigetekre ( 1996). 

A Dura Stúdió gondozásában megjelent könyv 
külleme nem csak azonosul a tartalommal, hanem ki
hangsúlyozza azt. A borító egy fiatal, ám hozzáértő 
grafikus. Wechter Ákos munkáját dicséri. 

A kötet írásai - több mint száztíz újságcikk 
- először a Népszam, a Két Hét Politika, a Ki
áltás, a Vasas, a Textilmunkás. a Magyar Vas
utas. a Bányamunkás, a MunkaerőPiac, a Pos
tás Dolgozó, a Húsos, a T)pographia, a Teréz
város, a T-MA. a KözHírnök, a Művészvilág cí
mű lapokban. a Munka. a Mai Magazin, a Szak
szemzeti Szemle című folyóiratokban és né
hány más újságban jelentek meg. 

Jó szívvel ajánlom Kárpáti Sándor könyvét 
mindazoknak, akik érdeklődve élték át az elmúlt 
tíz esztendő változásait, és azoknak is, akik maj
dan, nem csak a történelemkönyvekből kívánják 
megismerni a 20. század végi Magyarország gaz
dasági és társadalmi összefüggéseit, hanem a hi
teles újságíró élményein keresztül szeretnének 
bepillantani a „rendszerváltás" mindennapjaiba. 

A szerző magánkiadásában megjelent köny
ve megrendelhető a Magyar Vasutas szerkesztő
ségében. 

K.SZ. 
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1997. MÁRCIUS 

TÖPRENGÉSEK A BALOLDALISÁGRÓL 

Orbán és Torgyán 
kormánya se lenne jobb 

INTERJÚ THÜRMER GYULÁVAL, 
A MUNKÁSPÁRT ELNÖKÉVEL 

- Hogy érzi magát, milyen állapot
ban van a Munkáspárt most, 1997 tava
szán, egy évvel a parlamenti választá
sok előtt? Gondolom, a két kérdés ösz
szetartozik, hiszen az 1998 évi megmé
rettetés döntő lehet a Munkáspárt jövője 
szempontjáb6l. 

-Jól. Jó dolog olyan párt elnökének 
lenni, amelyiknek nincsenek Tocsik
ügyei, amelyet nem fenyeget semmi
lyen leleplezés. Jó ,olyan párt vezetőjé
nek lenni, amelynek a legutóbbi kong
resszusa korszerű programot fogadott 
el, s ahol a küldöttek 84 százaléka vá
lasztott elnöknek. Ez olyan politikai 
hátteret jelent, amivel nem büszkélked
het sem Horn Gyula, sem Giczy György. 
Sok munkám van, készülünk a válasz
tásokra, hiszen a Tocsik-üggyel lénye
gében elkezdődött a kampány. 

-Korábban, mint ahogy kellett vol
na. 

-Az egy évig tartó kampány való
ban nem ésszerű, mert ilyenkor minden
ki csak ígérget, s ígéretekből meg tele 
van a padlás. A kampányolók nem 
hagyják dolgozni az embert. 

-Ám ha belekényszerülnek, akkor 
csinálni kell. Milyen eséllyel indulnak? 

-A Munkáspárt eséllyel indul a vá
lasztásokon. Arra alapozzuk ezt, hogy 
az emberek csalódtak a szocialista-libe
rális kormányban. Csodát senki sem 
várt az MSZP-től, de törvényességet, 
rendet és kicsivel jobb életet, azt igen. 
A Munkáspárt szavazóinak a köre- fel
méréseink szerint- bővült, tehát reális
nak látszik az 5 százalékos küszöb eléré
se. Mindenképpen szeretnénk bejutni a 
parlamentbe, noha tisztában vagyunk 
vele, hogy a Munkáspárt még nem ké
pes kormányt alakítani. De ha mi ott 
lennénk az országgyűlésben, akkor len
ne végre egy párt, amelyik világosan 
megmondaná, mit éreznek a dolgozó 
emberek, s nyomást tudnánk gyakorol
ni a kormányra. Most nincs ilyen párt. 
Mi nem akarjuk az MSZP bukását; Or
bán és Torgyán kormánya sem lenne 
jobb. 

Mi, mint baloldali ellensúly len
nénk jelen a parlamentben. Tudom, van, 
aki attól fél, hogy a Munkáspárt a szo
cialistáktól vesz el szavazatokat és  ez
zel úgymond, hatalomra segíti a jobbol
dalt. Ez nem igaz. Ha a Munkáspárt 300 
ezer szavazatot kap, akkor be-jut a par
lamentbe, de nem veszünk el annyi sza
vazatot a szocialistáktól, hogy emiatt 
buknának meg. Az MSZP-t csak az 
MSZP tudja megbuktatni. 

- Mi az oka annak, hogy az MSZP 
népszerűségének csökkenése nem a 
Munkáspárt iránti vonzás erősödésében 
jelenik meg, hanem a kisgazdák és a 
fideszesek javára kamatozik? 

-Ennek több oka van. Az MSZP 
tekintélye még sok szempontból erős . 
Nem kevesen gondolkodunk így: a sok 
közül még ők a legkevésbé rosszak. Az 
okok között említeném azt, hogy Ma

gyarországon összekeveredtek a fogal
mak, összezavarodtak az értékek. Ha 
Torgyán azt mondja, építsünk házakat, 
lakásokat, akkor ő baloldali jelszót 
használ. Ezekkel a jelszavakkal elviszik 
az MSZP-ben csalódott választók egy 
részét. A szocialistákat jobboldali prog
rammal csak egy ponton lehet előzni, ez 
pedig a külföldi magyarság és a határ
revízió. A gazdaságban a NATO, az EU
ügyekben már nem lehet jobbról előzni 
őket. Sokan vannak olya-nok a válasz
tók között, akiknek már minden mind
egy, akik elhiszik a hangoskodók szöve
geit, a demagógok ígérgetéseit. Csurka 
azt mondja, ő rendet tenne a sajtóban, s 
az ilyen tetszik az embereknek. Nem 

azért, mert a Csurka rokonszenves, ha

nem, mert nem szeretik azokat az újság
írókat, akik jó pénzért elferdítik a mai 
valóságot. Egyébként Magyarországon 
nincs valóságos sajtószabadság, mert 
sem a Munkáspárt, sem más baloldali 
erők és személyiségek nem kapnak 
annyi teret, megszólalási lehetőséget, 
mint a parlamenti pártok. 

-A Munkáspárt nézőpontjáb6l ho
gyan látja a magyar baloldal helyzetét, 
amely-a legújabb önszerveződési kez
deményezések ellenére is -meglehető
sen szétforgácsolt állapotban van? 

-Lassanként kezd, magához térni a 
baloldal. Az igazi ébredésig-és főként 
a cselekvésig-azonban még sok időnek 
kell eltelnie. Az embereknek kell 
ugyanis felismerniük a saját érdekeiket, 
nekik kell megérteniük, hogy mit veszí
tettek és mit nyertek. Az önszerveződés 
útján nekik kell megvédeniük saját ér
dekeiket. A politikai pártok és a szak
szervezetek ebben tudnak segíteni, de 
csak segíteni. 

Konkrét példa: Pincehely. Amikor
már nem először -veszélybe került a 
helyi kórház, a település népe összefo
gott. Én is elmentem hozzájuk, s a tün
tetés után felajánlottam, hogy a Mun
káspárt szívesen segít nekik. Voltak, 
akik azt mondták, ide ne jöjjenek poli
tikusok. Ezt meg kell érteni. De azt is, 
hogy a pincehelyi kórház megőrzése 
ugyan a csata megnyerését jelenti, a 
háborút megvívni és főleg megnyerni, 
a magyar egészségügyet megvédeni 
azonban nem lehet csak helyi akciókkal. 
S így van ez más területen is. 

- Lát-e esélyt a baloldali összefo
gásra? Mit lehetne és kellene tenni? 

- Ma sok százezer baloldali párt van 
Magyarországon, de ezek egyszemélyes 
pártok. Rengeteg ember vallja magát 
baloldalinak, ugyanakkor nem lépnek 
be egyik pártba sem. Én igazi baloldali 
pártnak a Munkáspártot tartom. Igaz, 
lehetne ezt a munkát  jobban is végezni, 
a pártot is erősebbé lehetne tenni. Ha 
valaki ezt szeretné, semmi akadálya: 
várjuk sorainkba. Nem látom értelmét 
annak, hogy újabb baloldali tömörülé
sek szerveződjenek. Ezek jórészt a meg
lévő baloldali erők ismert embereinek a 
beszervezését jelentik. Annak tehát nem 
sok értelme van, hogy ugyanazok az 
emberek más zászlók alatt szerepelje
nek. 

-A Munkáspárt kivel kíván együtt
működni, netán választási szövetségre 
lépni? 

- Tárgyalunk az együttmffködési 
lehetőségekről. Számítunk az MSZDP

re, az MSZP baloldalára, az egyszemé
lyes pártokra és együtt tudunk m(fköd
ni a civil szervezetekkel. Fontos a szak
szervezeti mozgalom. Mi abból indu
lunk ki, hogy vannak munkások, van
nak szakszervezetek és van párt. Örü
lünk annak, hogy a szakszervezetek 
többsége nem akar párttá válni. A szak

szervezetek védjék a dolgozók érdeke

it. Ehhez rendelkeznek megfelelő esz
közökkel. Mi azt sem szeretnénk, ha a 

szakszervezetek csatlakoznának egy
egy párthoz. Azt azonban kérjük tőlük 
- s ebben egyetértés van a Vasutasok 
Szakszervezetének vezetőségével is -, 
hogy mutassák be tagjaiknak a válasz
tásokon induló pártok tevékenységét. 
Teremtsenek fórumot számukra, írjanak 
róluk lapjaikban. Segítsék a szakszerve
zeti tagok tájékozottságát, választását 
azzal, hogy bemutatják azokat a párto
kat, amelyek a leginkább képviselik a 
bérből és  fizetésből élő dolgozók, a 

nyugdíjasok érdekeit. 

Kárpáti Sándor 



évben a dolgqd � 45 :&-1étkal 
emelkedett1 míg az infláció ei.eo jd� 
szak alatt (évi 0,5-3 száwék) 15-20 
százalékot ért el. A vasutasok emellett 
évente kapnak' tigyoe:vei.ett bónusz jut
tatút, amely az ebmllt 6vbeo S,75 havi 
fizetésnek felelt meg. 

A Japán Vasutas Szakszervezet, a 
privatizáció után gazdaságilag felké
szült szakembereket állított el6térbe, 
hogy a menedzsment döntéseibe ér
demben bele tudjon szólni. Ez persze 
nem jelentette azt, hogy konfliktus ese-. 
tén szakszervezeti vezet6k nem a klasz
szikus érctelc"ffllelmi kényszer{� eszkö
zöket alkal,_,slri 

A �--towithi◄,.._ 
megtudtuk, hol)',_. is-�lp 
válságot'' él át jelenleg. Az álta1'8os 
forgalmi adót a kormányzat kénytelen 
volt megemelni 3-ról 5 százalékra. il
letve emelkedtek a köiüzemi szolgál
tatások díjai is. Mostanság a legna
gyobb politikai vit4t az váltja ki. ll()I)' 
bizonyos körök meg akarják változtat
ni az alkotmányt, annak érdététi'én, 
hogy Japán bekapcso16dhasson a fegy
verüzJMbe. Ezt a sz1ilíszerve.ie• ,91:..
utasftjdk. mm et-en .J�" � 
Jlyi gaarlas6'f ,:l��i -tí stti'1 
oagyoblJ veu.élyt rejt, mint azt ó6báy 
felel6tlen politikus gondolja. A !� 
Vasutas Szakszervet.et évente elkÍÜdi 
tis�isel6it AusW!tz�a,_ tw>', soha 
áe leléd}ék a�� 

A Magyar Vasutas kén1éa6re Biro
.,ko, Miki elmo� hogy; a JR lfAST 
7500 kilométer hosszá vádiJ)ih4sza-
ton ténykedik, amely szinte mege 
a MÁV vonalhossdv�e 



8 

, 
��, POSTALÁDÁNKBÓL 

A „szabál az szabál", avagy nyílt levél 
az emberséges viselkedés hiányáról, 
a pénzbehajtás vasúti(?) szabályairól 
Az 1 997. 111. 02-án a 9014 számú 

vonaton szalgálatot teljesítő vezető
jegyvizsgáló vagy vonatvezető vagy 
jegyvizsgáló lelketlen viselkedése felhá
borított. 

Fiam, aki Keszthelyről Vépre jár is
kolába, a 9514 sz. vonatról szállt át a 
9014 sz. vonatra, s mivel hirtelen rosz
szul lett és sem visszatartani nem tudta, 
sem a WC-t nem érte el, a kocsiban 
hányta el magát. 

Egy 1 5  éves serdülőnek eléggé meg
alázó már az is, hogy ennek a rosz
szullétnek ilyen következményei lettek, 
de még megalázóbb, ahogy a „ tisztelt 
kolléga" segítségnyújtás, egy pohár víz, 
pár megnyugtató szó helyett választási 
kényszer elé állította a gyereket: vagy 
fizet, vagy leszáll a vonatról. ( Ha nem 
tud fizetni, akkor pedig csekk, 1 000,-Ft, 
stb.) 

Szegény beteg fiam, hogy mielőbb 
szabaduljon kínos helyzetből - az egész 

hétre kapott zsebpénzét adta oda a bün
tetésre. Nem volt ittas, nem szándékosan 
rondította össze az utasteret, egyszerű
en rosszul lett és segítségnyújtás helyett 
leckét kapott lelketlen, ostoba, emberte
len intézkedésből. Érdemes elgondol
kodni azon, hogy ha ugyanez egy álla
potos asszannyal történik meg, ugyan
így járt volna el a kolléga? 

Feleségem tehetetlen dühében sírt, 
kamaszlányom fölháborodott, hogy 
ilyen nincs, nem lehet, másik fiam véle
ménye nem tűr nyomdafestéket, az én 
véleményem lesújtó a megkérdezett 
munkatársaiméval együtt. 

Az utasítás megtanulható, de a to
leráns és empatikus viselkedés, amely az 
embert emberré teszi, azt vagy hozzuk a 
szülői házból, vagy nem. 

/:lincs mit köszönnöm kolléga! 
Bognár István forg.szolg.tevő Keszthely 

Vr;z�rd�1<ű tájélr01tató 
a Vasutasok Szakszervezete MÁV Kórházi A lapszervezete 1997. március 11-én 

megtartotta vezetőségválasztó taggyűlését. A választás eredménye: 
A szakszervezeti bizottság titkára: 
J n·hl '1 ug·1oJnk 

Telefonszáma: 1093/20 mellék vagy 06 (30) 223-126 
A szakszervezeti bizottság elnöke: 

"' h.l' L. 

--- ------------

v ASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

Mottó: "Az ember önmagában nagyon kiszalgáltatott: 
Csak a swlidaritás és a közös gondolkodás segíthet! 
A munkavállalók egészét már nehéz figyelmen kívül hagyni!" 

1 Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga! 
Ön is tudja, hogy érdekeit csak hatékony, erős, jól szervezett szakszervezet képes képvisel
ni, megvédeni. A szakszervezet erejét taglétszáma, tömegbázisa jelenti. 
E zt használják ki 
• azak, akik új "megváltó" szerepében jelennek meg, és a realitásokat figyelmen kívül hagy

va, pontatlan, vagy félinformációk alapján, nem riadva vissza a rágalmazásoktól sem, 
1 1 félrevezetik Önt, 
1 • awk, akik az Ön bizalmából éveken át vezetői voltak a Vasútegészségügyi Intéző Bizatt-

ságnak, 

Gyorssegély 
kiutalva 

HALÁLOS MUNKABALESET 
TÖRTÉNT, ROSSZUL 

SARUZOTT 

1997. március 13-án 4 óra 50 perc-: kor halálos kimenetelű munkabalesetet 
szenvedett B. László Várpalota Állomásfőnökség állományába tartozó 45 éves kocsirendező. A baleset valószínűsíthető leírása: Várpalota állomás X. vágányán 3 Eas kocsi állt, amelyre szalasztással 5 rakott kocsit gurítottak. A tolatást 1 + l fős tolatócsoport végezte. B. László kocsirendező a szalasztott kocsisort a bal (felvételi épület felőli) sínszálon egy saruval fékezte meg feltételezhetően úgy, hogy az álló kocsikra ütközzön. A baleset előtt feltehetően észrevette, hogy a kocsisor a vártnál nagyobb sebességgel érkezik, ezért a jobb sínszál felé akart kilépni, eközben az ütközők összenyomták. Az elhalt nős volt, egy nagykorú gyermek apja. A VSZ Elnöksége az elhunyt családjának 50.000 forint gyorssegélyt utalt ki. 

Pásku Jenő 

Kisvasút léláron 
Április 19-én Baranya megyében az almamelléki, április 26-án Debrecenben a Zsuzsi kisvasút várja a romantikusan utazni vágyókat féláron. 

Lapzártakor 
kezdődött 

Országos Nyugdijpénztár Küldöttközgyűlés Budapesten. Március 27-én csütörtökön délelőtt került sor a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár II. közgyűlésére. Lapunk a részletekre is kiterjedően következő számában tudósít az eseményről. 
HELYESBÍTÉS 

Szombathely kötött 

szerződést 
Lapunk legutóbbi (márciusi) számában egy kedves olvasónk dr. Rákli 

Kálmán arra hívta fel a figyelmünket, hogy bár jogos volt az aggódás a péceli MÁV Kórházért, ám az OEP kötött szerződést a MÁV Szombathelyi Területi Egészségügyi Központtal. 

Uj lehetőségek a lakáshitelezésben! 

TENTTEX Kft. 
A10TP 

Laká5takarfkptnt!dr Rt. 
Sztnödists Partnere 

Ha tudni szeretné, hogyan lehet? 
• 6%-os kamatozású lakáshitelhei jutni, 
- az állami támogatást maximálisan kihasználni, 
• Lakás. családi ház ,·ásárlása esetén (magánforgalom

�ól is) igénybe venni az állami támogatást, 
• Epület felújítására, közművesítésére, telek vásárlásá

ra, meglévő házuk. lakásuk bővítésére kedvező hitel 
hez jutni! 

B.4Rl.1ILYEN LAKÁSCÉLJÁT MEGOWJUK' 
Ha Önnek azonnal van szüksége pénzre, akkor csak az OTP Bank Rt. és az OTP Lakástakarékpénztár Rt. közös terméke segíthet! 
Csak az első lépést kell megtennie' Kérem, hogy az OTP Lakástakarékpénztár Rt. megalakulásával, a lakáscélok teljesítésével kapcsolatos betétgyűjtési, hitelezési feltételekről információt küldeni szíveskedjenek. Egyben hozzájárulok, hogy címzett információs rendszerébenaz alábbi adatok rögzítésre kerüljenek. 1. Információkérő neve: 2. Pontos levélcím: 3. Telefonszám: 4026 Debrecen, Péterfia u. 30. Telefon: (52) 438-997 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . aláírás 

1997. MÁRCIUS 

Terepasztal 
Vasúti modellezéshez terepasztal fűvel együtt eladó. 
Az asztal mérete: 260 x 15 cm. Érdeklődni lehet 
munkaidőben: Kósa Antal, Gépészeti Főosztály 01/ 

! 36-33 telefonszámon. 

, Elcserélném X. ker. Hfzlaló Állomáson lévő 
szolgálati lakásomat szintén MÁV szolgálati lakás
ra, aktív dolgozóval. Telefon: 01/68-25 (munkaidő
ben). Cím: KOiier Gáborné, Horog u. 1 .  1. em. 2 .  

. Eladó 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, 
1 telefonos, nem panel, lakás az állomás mellett. Bu

dapesti csere is érdekel. Érdeklődni: napközben a 
1 01/66-94 üzemi telefonon, esti órákban a 210-4695 

telefonszámon, Kővári Ferencné. 

1 Tészták és szörpök 
Vasutasok figyelmébe! Nagykereskedelmi áron 

, gyermelyi leves-, és körettészták, szörpök 12 
féle ízben megrendelhetők. Telefon: 06/59/353-372, 

, 06/52/378-163. 
1 

. 

Locsoló bál 
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ZENE: GYIL-MlX trió 
BÉLÉPÓD(J: 700 Ft 

y 

!1INDEZT LEHl:'TŐVÉ 
TETTE: 

\,\C5ORA: 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Ifjúsági 
Tagozata 

- rántott szelet 
vegyes körettel 

apperitív, 
üdítő, 

sör 

l· 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti járművek és részegységeinek gyártása 1 és javítása • Villamos forgógépek, transzformátorok javítása, tekercselése, vákuumimpregnálása • Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
1 · • Alkatrészek megmunkálása, logaskerékgyártás • Forgattyústengely-köszörülés 1 • Keménykrómózás, ónozás, fémszórás 

_,,-TÜV 
'-r� 

Nr. 75.100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 Budapest, Köbányoi út 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 
L___ 

• azok, akiknek tisztségükből adódóan éveken át feladatuk és kötelességük volt az Ön ér-
i dekeinek megjelenítése, képviselete és védelme, 

1 • awk, akik még nem is olyan régen a Vasutasok Szakszervezete mellett érveltek és agi-
1 táltak, most - ki tudja milyen érdektől vezérelve - épp az ellenkezőjét hirdetve szervezik 

1 ki Önt a Vasutasok Szakszervezetéből és léptetik be egy olyan szervezetbe, amelynek még 
a körvonalai is alig látszanak. 

- Keresztrejtvény 
Teszik mindezt akkor, amikor szinte naponta folynak- nélkülük - a szakértői tárgyalások a 
vasútegészségügy további működéséről, az ott dolgozók sorsáról! 
Teszik ezt mindakkor, amikor a korábbiaknál is nagyobb szükség van a szakértelem 
és az erő összpontosítására, az összefogásra! 
Mitől lesz új és hatékony az a szakszervezet, melyet azok szerveznek és vezetnek, akik éve
ken át a VSZ Vasútegészségügyi Intéző Bizottság vezető tisztségviselői voltak, és munká-

l jukka! a VSZ elégedetlen volt. 
Valóban Ők védik az Ön érdekeit?! Valóban az Ön érdekeit védik?! 
Nem kérünk mást csak azt, hogy tájékozódjon, gondolkodjon és csak utána döntsön! 

iHtA, n 1,1-.. · ;._. HU� , , ' i 1.1 · 'i l OL.;A t\ERL,.,t''\l\L T, 
ti: A "t1.;l'ínn,Jlllln.' , 1.;n1 ° t.., 1\ l\!FG- Df\�Tf�r.TJ ----

10 I ÉV ÉRDEKVÉDELMI TAPASZTALATÁVAL A TAGSÁG SZOLG ÁLATÁBAN 

TÁJÉKOZTATÓ 
t: J . ..:? .dott ;i :,s.�. .,, z,i>u1.o-\ ,Habi uása 

A Vasutasok Szakszervezete magas színvonalú, jól szervezett, kellő kapacitású vasútegész
ségügyi szolgálatban gondolkodik. Ennek elérését az egészségügyben dolgozók véleményére 
alapozva, szakértők közreműködésével - az érdekérvényesítés eszközeinek alkalmazásával 
látjuk megvalósíthatónak. A Kormány egészségügyi cselekvési programjáról szóló 1107 /1994. 

1 Korm. határozat következtében a vasútegészségügy kényszerhelyzetbe került. Lépni kell. A 
szükséges döntések halogatása tovább rontja a helyzetet, csökkenti a körültekintő átalakulás 

1 esélyeit. Van kiút- és van - lehet- megoldás az átalakítás mindenki számára elfogadható meg
valósítására. A Vasutasok Szakszervezete lehetőséget kínál valamennyi érintett tagja számára, 
hogy az átalakítás munkaanyagainak véleményezésébe részt vegyen. 

!.. 1 11 ·":, ·ut I ilLI •'or,nnkat: 
A Közhasznú Társaságról van szakmai információja? 

Van jobb javaslata? Hívjuk, - várjuk. 

Széchenyi István megszívlelendő aforizmája. 
VÍZSZINTES: 1. Megfejtés II. része 2. Eltávoztunk; méter. 3. Házas állat!; ezer; nem tegnap; vasútállomás. 4. Világos ellentéte ízesen; esetleg. 5. Ver; Rendelkezésére bocsát népiesen; angol olaj; gólya közepe. 6. Szuszogó; gyalog fele. 7. Szerelem istennője, (görög); LRB; kérdőszó. 8. Tóth Tamás; megfejtés III. része. 9. Világító gáz; gunyoros; volt, amper. 10. Ennivaló; 11. Legyőz; mutatószó; Kaposvári Sport Club. 12. Kilométer; Föníciai isten; Éneke egynemű betűi; névelő. 13. Gramm. 
FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtés 1. része. 2. Római 1050.; Végtelenül ügyetlen!; Ész; liter. 3. Úgy teszek, mintha!; Országos Egyeztető Bizottság; helyhatározó. 4. Bájologva; Orosz teherautó márka. 5. Római 500.; Észak-Atlanti katonai 1 tömb; Néma Gazsi!; Mássalhangzó ki

' 1 ejtve; Vasút angolul (eleje); 6. Táplál; 
1 i aroma; borítja; felső közepe! 7. Görög i „n" betű, kínos hiba; darabját; 8. Hason
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A debreceni 1 oo. 
A MOL NEM ÁHÍTOZIK MÁV-OS TARTÁLYKOCSIKRA, 

ELŐLEGEZ ÉS JAVÍTTAT 

Sajtótájékoztató és bensőséges 
ünnepség volt április 4-én a MÁV 
Debreceni Járműjavító Kft. színház
termében, abból az alkalomból, hogy 
átadták a MOL Rt. részére szállító 
századik felújított tartálykocsit. Az 
eseményen jelen volt Sipos István a 
MÁV megbízott vezérigazgatója, 
Cseh Béla a MOL Rt. vezérigazgató
helyettese és a rendezvény házigaz
dája Kerékgyártó Imre, a kft. ügyve
zető igazgatója. 

vivő szerelvényeken fegyveres őrség 
teljesít szolgálatot. 

Rövidesen sorra megindulnak az 
irányvonatok Záhony és Moszkva kö
zött, amelyek a több mint 1600 km-es 
távolságot mindössze 62 óra alatt futják 
meg. E vonatokat is fegyveres őrök vi
gyázzák.. 

Kizárólag üzleti alapon 
- Elégedettek vagyunk a Debrece

ni Járműjavító Kft. munkájával. Ré-

A három "nagy" (Kerékgyártó, Cseh, Sipos) a 100. mellett nyugodtabban te
kint a tartálykocsijavítás debreceni jövőjébe 

-Január végén valóságos csődhely
zet alakult ki a Kft-ben, aminek eredmé
nyeként csak csökkentett munkaidóöen 
tudtuk a dolgozóinkat foglalkoztatni. Ez 
a veszély napjainkra jelentősen mérsék
lődött, mert a MÁV Rt.-vel karöltve si
került több mint 2,3 milliárd forint ér
tékű megrendelést szerezni, így már 
megfelelő a 900 fős kollektív munkael
látottsága - kezdte el az ünnepi beszé
dét Kerékgyártó Imre ügyvezető igazga
tó, majd azzal folytatta, hogy különösen 
gyümölcsöző együttműködést kötöttek 
a MOL Rt.-vel, 5 10 milliós értékben 
300 tartálykocsi felújítását vállalták. A 
költségeket a MOL Rt. előlegezte meg. 
Ennek fejében kőolajtermékek szállítá
sára használhatja majd a felújított vago
nokat. Ezen kívül jelentős megrendelé
sük van a MÁV Rt.-től, a Tiszai Ve
gyikombináttól, a Borsod-Chem-tó1 és 
a külföldi cégektől. Különösen a nagy
díjat nyert RO-LA kamionszállító ko
csik és a konténerszállító vagonok iránt 
nagy az érdeklődés. Hármas jelszavuk 
az olcsóság, a gyorsaság és a minőség. 
Ha ezeket maradéktalanul betartják, 
nem kell félni a jövőtől. 

Jó szél fújdogál 
a fuvarpiacon 

Sipos István a MÁV megbízott ve
zérigazgatója a vasút általános helyze
tét vázolta fel. 

- Ez évi tervünk 45,6 millió tonna. 
Mindössze 16 ezer dolgozó kocsira van 
szükség. Ez az oka annak, hogy az el
múlt években radikálisan csökkentettük 
a 62 ezres kocsiparkot 26 ezerre. Sajnos 
ezek közül is sok felújításra szorul, ezért 
előreláthatóan lesz munkájuk a jármű� 
javító vállalatoknak. A szállítás bizton
sága is sok kívánnivalót hagy maga 
után. Egyre gyakoribb a rakományok 
megdézsmálása, sajnos nem régen egy 
egész szerelvény gázolajnak kelt lába 
Kiskőrösön. Az ilyen esetek nagyban 
rontják hírnevünket, megrendült a fuva
roztatok bizalma, több esetben vasúti 
dolgozók is részeseivé váltak a bűncse-
lekményeknek. Ezeken az állapotokon 
radikálisan változtatni fogunk, az elkö
vetkezendő időben a jövedéki terméket 

szünkre 300 db (}lc.m3-es tartálykocsit 
újít fel, amelyekből éppen most készült 
el a századik -ismertette a megjelentek 
előtt Cseh Béla a MOL Rt. vezérigazga
tó-helyettese a kizárólag üzleti alapon 
működő együttműködés lényegét. -
Kölcsönösen segítjük egymást a gazda
sági együttműködés szellemében, hi
szen ez mindkét nagyvállalat alapvető 
érdeke. Példamutató az a gyorsasága és 
minőség, amit a Debreceni Járműjavító 
Kft. produkált. Továbbra is számítunk a 
MÁV-ra, mint elsőszámú fuvaroztató 
partnerünkre és a járműjavító üzemek
re, akik megteremtik a műszaki feltétel
ét a gyors és biztonságos szállításnak. 

Valahol egy 
magántárolóban 

Az optimista beszédek elhangzása 
után a megjelent vezetők az újságírók 
kérdéseire válaszoI,tak. A „Magyar Va
sutas" különösen a kiskörösi eset rész
leteire volt kíváncsi. A választ Sipos 

István adta meg: 
Sajnos ez az szégyen példátlan a 

MÁV történetében. Nagyon röstellem, 
hogy ebben a súlyos bűncselekmény
ben vasúti dolgozók, sőt vezetők is 
részt vettek. Az eset úgy történt, hogy 
egy hazai külkereskedő cég 20 tartály
kocsi gázolajat importált Ukrajnából, 
amely valahogy a kiskörösi állomásra 
került. Az éj leple alatt a szerelvényt 
kitolták egy külső vágányra, ami felett 
nem volt magasfeszültségű vezeték. 
Ezután a tolvajok már bátran felmász
hattak a felső dómaknához. Záró fede
léről levágták a vámzárat és kinyitot
ták. Felülró1 szivattyúzták ki az üzem
anyagot. Az egész akció mindössze öt 
óra hosszáig tartott. Külön figyelemre
méltó az a tény, hogy ez nem tűnt fel 
sem a többi szolgálatot teljesítő vas
utasnak, sem a rendőrségnek. Legalább 
negyven tankerkocsi vett részt az ak
cióban. Elvittek több mint !, 1 millió 
liter üzemanyagot 155 millió forint ér
tékben. Cseh Béla úgy véli: a gázolaj 
Budapestre utazott, és valahol egy ma
gántároló telepen várja, hogy az orgaz
da vagy a rendőrség érte menjen. 

Kellermann László 

MAGYARVA� 1997. ÁPRILIS 

Vezetők jöttek, teli zsebbel mentek 
VÉGET ÉRT AZ EGYÉNI TÚLÉLÉS STRATÉGIÁJA 

(. . .folytatás az 1. oldalról) 

Pihenőt sem tartva, azonnal folytatta immár 
a nagyközönség előtt: 

-Közeledik a választások ideje, erősen 
rendezni kell a sorainkat. Mindenhol olyan 
vezetőséget kell majd megválasztani, ame
lyik tud csapatrendszerben dolgozni, nem 
szabad előfordulni személyes ellentéteknek, 
mert megosztható lesz a tagság. Jó hír, hogy 
anyagilag stabil a szakszervezet. A tekinté
lyes összeg tagdíjakból, bérbeadásokból 
folyt be. Sajnos a Benczúr utcai személyi ál
lomány a működőképességének határán áll. 

Az országos vasutaslétszám-lesrófolás
ról is megvolt a véleményeMárkus Imrének. 

- Ebben az évben nem haladhatná meg 
az 1100 főt, de gyakorlatilag azt már lénye
gesen túllépte. 

Bértömeg-szétosztás útján határozták 
meg a létszámot, akikre nem jutott bér, az 
mehetett az utcára. Számos korábbi MÁV
hoz tartozó egységből Kft.-t csináltak, az itt 
dolgozó embereknek is nagyon bizonytalan 
a jövője. Az is irritálja a vasutas társadalmat, 
hogy különböző átszervezések ürügyén 
magas szintű vezetők jönnek-mennek, a tá
vozók megtömött zsebbel hagyják el a tes
tületet. Pazarló a gazdálkodás is. A MÁV 
eredménytelenségéért minden vezető sze
mélyesen felelős. Ne vállaljon feladatot az, 
aki nem tud érdemben és hatékonyan csele
kedni. 

A kormányt 
is sínre kell tenni! 

A vasút jelenlegi tárgyi állapotát Már
kus Imre így ecsetelte: 

-Elavult a vágányrendszer, sok helyen 
csak lépésben botorkálnak a szerelvények. 
Aládúcolták a Keleti Pályaudvar nagycsar
nokát, mert félő, hogy leszakad a több mint 
110 éves szerkezet. Az anyag akkor is kifá-

rad, ha nincs pénz a cserére. A mozdonyok 
átlag életkora közel 30 év, a kocsipark sincs 
jobb állapotban. Nagyon rossz a vagyonvé
delem, egyre több kártérítést fizet a MÁV, a 
fuvaroztatók bizalma is alaposan megren
dült. Olyan eset is előfordul, hogy az alulfi
zetett vasutasok egy kis baksis reményében 
átjátszották a fuvart a közúti szállítóknak. A 
vasút rendbetételéhez átfogó és hatékony 
kormányprogram szükséges. A csepegtetett 
források legfeljebb csak a nagyobb beruhá
zási szomjúságot odázzák el. A legnagyobb 
ellenség az infláció, végre ideje volna a kor
mányt is sínre tenni. Sajnos a MÁV több mil
liárd forintot fizetett ki külföldi szakértólc
nek semmit sem érő, semmire sem használ
ható, a magyarországi állapotokat semmibe
vevő szakvéleményekért. 

Forrong 
az egészségügy 

Elóöb Szabó Sándorné egészségügyi 
szb-titkár kért szót, beszédében kifejtette, 
hogy súlyos veszélyben a vasúti dolgozók 
egészségügyi ellátása azáltal, hogy közhasz
nú társaságba kényszerítették a háziorvoso
kat. Csak jogi személyekkel lehet megálla
podásokat kötni, másképp nem szerződéské
pesek. Már több hónapja tart a jogellenes 
állapot, a közhasznú társaságok nonprofit 
jellegűek, miért nem fizethet a MÁV a házi
orvosoknak? 

Pénzes Katalin házi üzemorvos vélemé
nye szerint már ebben az évben veszteséges 
lehet ez a rendszer, de legkésőbb három éven 
belül biztosan csődbe megy. Tóbb mint 90 
ezer ember ellátása forog súlyos veszélyben. 
A szakmunkások bérbesorolási kérdése már 
három éve húzódik, sok a munkaügyi bíró
sági per. Iványi József volt állomásfőnökünk 
személye garancia volt az elmúlt években a 
tárgyalásokon. Mióta nyugdíjba ment, alig 

van párbeszéd a felsőbb vezetés és a vidék 
között. Az a szólás járja itt nálunk, hogy az 
Andrássy úton nemcsak a kezükkel kapasz
kodnak egyesek az íróasztalukhoz, hanem a 
fogukkal is. Legyen végre működési sza
bályzat és egészséges koncepció! 

Számos felszólaló is bosszantó hiányos
ságokra és súlyos visszaélésekre hívta fel a 
figyelmet. 

Márkus Imre válaszában nem tagadta, 
hogy a kormány nem igazából finanszíroz
za a vasutat, a nincsből nem lehet hatéko
nyan műlcödni. A MÁV felső vezetői közül 
is jó néhányan nem állnak a helyzet magas
latán, nem lobbyznak erőteljesen a vasútért, 
aminek előbb-utóbb súlyos következményei 
lesznek. Az elnöki látogatás délután a MÁV 
Debreceni Járműjavító Kft-jében folytató
dott, ahol Márkus Imre az üzem vezetőivel 
és szakszervezeti aktivistáival találkozott. 

lovas Ferenc szb-titkár ismertette a 
vállalat jelenlegi helyzetét, a beszűkült le
hetőségeket és a várható privatizáció követ
kezményeit. Sérelmezte az üzemi dolgozók 
elmaradt bérfejlesztését, amit csak akkor 
kaphatnak meg, ha előbb megtermelik a rá
valót. A piacgazdaság törvényei szerint ez 
rendben is volna, de az embereknek ma is 
meg kell élni. Sokan nem tudják, mit hoz a 
jövő, de vezérigazgatói ígéret szerint lesz az 
idén kellő munkaellátottság. Kerékgyártó 
Imre ügyvezető igazgató megnyugtatta a ke
délyeket, hogy nem maradt el a béremelés, 
és munka is lesz elegendő. Ha bekövetkezik 
a privatizáció, a szakszervezet megfelelően 
képviseli a dolgozókat, itt nem ismétlődik 
meg a szekszárdi eset... 

XXX 

Másnap legalább hét sajtóorgánum -a 
Déli Hírlaptól a Magyar Nemzetig - rajtolt 
a Márkus-beszédre. A visszhang ugyancsak 
hallható volt országszerte. 

Kellermann László 

Jenő bácsi, a MÁV napszámosa 
"HA NEM VOLNA, KI KELLENE TALÁLNI" 

A munkavédelem alázatos szolgá
ja, avagy 30 év a vasúti munkavéde
lem szolgálatában. Ki lehet az az em
ber, akire ráillenek ezek a jelzó'k. Nem 
más ő, mint Pásku Jenő, aki jelenleg 
a MÁV Rt. Központi Munkavédelmi 
Bizottságának szakértője. 

Nemcsak a munkavédelem területén el
töltött három évtized alatt végzett munkájá
nak méltatása adatja kezembe a tollat, hanem 
az évtizedes közeli ismeretség, munkakap
csolat, amiről csak jót tudok mondani. Az 
említett évtizedből több mint 5 évig, mint 
munkabiztonsági szakértő közvetlen mun
katársként dolgozott mellettem. 

Tóbben így jellemezték őt: ,,ha Jenő 
nem volna, ki kellene találni." -Ezt a véle
ményt én is osztom. Azonban az évtizedes 
munkakapcsolat sem volt elegendő ahhoz, 
hogy megismerjem ragaszkodásának moz
gató rugóit a munkavédelemhez. Csak a kö
zelmúltban nyílt lehetőségem arra, hogy er
ről a kérdésről szót válthassunk. A beszélge
tés akadozva indult. Én ugyan ismertem 
életútjának főbb állomásait. Tudtam, hogy 
az 1956-os forradalom bukásáig honvéd 
százados volt és katonai pedagógiával fog
lalkozott, de hogy miért lett belőle vasutas 
és munkavédelmi szakember, ez előttem so
káig homályos volt. A beszélgetés során 
mindig a szakmánál kötöttünk ki, a múltat 
elkerülve. De végül erről is váltottunk né
hány szót. Választ kaptam arra is, hogy a 
kényszerpálya nem mindig vezet vakvá
gányra. 

Igazolásul erről a következőket: 
Az 1956-os forradalom után a fiatal ka

tonatiszt pályafutása megszakad. Pedagógiai 
pálya szóba sem jöhet. Számára és családjára 
nehéz idők jönnek, amiről nem szívesen be
szél. Kemény évtizedeknek kellett eltelnie, 
amit vasúti segédmunkás-, majd munkás
ként kellett végigküzdenie, átélve a pálya
módosítás keserveit, munkássorsot, mire 
kezd révbe jutni. 

Vasúti pályafutását az Északi Járműja
vítóban kezdi. Lépésről lépésre halad tovább 
a kényszerpályán. Segédmunkásból betaní
tott, majd szakmunkás lesz. Beszélgetésünk 
során többször tisztelettel és hálával emléke
zik azokra a munkásokra. vezetőkre, akik 
segítették beilleszkedését az új környezetbe. 
Ők tették lehetővé, hogy ismét felsőfokú ta
nulmányokat folytathasson, mérnöki diplo
mákat szerezzen. Még munkás volt mikor 

elkezdte tanulmányait a budapesti Műszaki 
Egyetemen. Húsz évet töltött az Északi Jár
műjavító Üzemben. 

A munkavédelemmel merő véletlenség
ből került kapcsolatba. Egy alkalommal a 
művezető munkavédelmi oktatást tartott, de 
valamiért meg kellett szakítania. Jenőt, mint 
„tanult embert" kérte meg a folytatásra, ami 
a kezébe nyomott két óvórendszabály kije
lölt fejezeteinek felolvasását jelentette. 

A továbbiakban beszélgető partnerem 
szavait idézem: 

,,A munkások többsége szunyókált, 
nem figyeltek rám. Pedig abban az idóöen 
mindennaposak voltak a balesetek. Ezt kö
vetően tudatosan figyeltem környezetemet. 
Elsősorban a munkabiztonsági állapotokat, 
próbáltam magamban minősíteni. Vélemé
nyemet a szakszervezeti gyűléseken el
mondtam, ami legtöbb esetben elmaraszta
ló volt. Erre figyeltek fel a szakszervezet 
helyi vezetői. Első megbízatásom: helyette
síteni a Vasutasok Szakszervezete helyi 
munkavédelmi felügyelőjét. Állítólag ezt a 
feladatot jól láttam el. Utána jött minden 
magától. Az igazgató kinevezett biztonság
technikai megbízottnak és emelőgép ügyin
tézőnek. Rövid idő után biztonságtechnikai 
és munkavédelmi csoportvezető lettem. 

Ebben az időszakban a járműjavítóban 
nagy volumenű beruházásokat végeztek. Itt 
alapoztam meg munkavédelmi jártasságo
mat, szereztem tekintélyt a műszaki szakem
berek körében. Mindezek közrejátszottak 
abban, hogy 1977-ben megbízást kaptam a 
MÁV Vezérigazgatóság munkavédelmi cso
portjának vezetésére. 

Minden beosztásomban igyekeztem az 
új szemléletet a gyakorlatban megvalósíta
ni, aminek lényege: a munkavédelem elvá
laszthatatlan a termelés, szolgáltatás feltétel
rendszerétől. Annak egyenrangú szerves ré
sze. Sajnos törekvésem, célkitűzésem még 
ma sem valósult meg teljes mértékben. Val
lom: ami késik, nem múlik, ha tesszük a dol
gunkat." 

- Úgy emlékszem, mi a szakszervezeti 
mozgalomban ismertük meg egymást? 

- Így igaz. 1980-ban felkérést kaptam 
a Vasutasok Szakszervezetének vezetőitől, 
hogy az akkor még államigazgatási jogkör
rel bíró vasutas munkavédelmi felügyelő
séghez szegődjek át, mint osztályvezető
helyettes. Időközben szakmérnökként is e 
területre specializálódtam. Ezen a poszton 

f)1 � 

több lehetőségem volt a vasúti munkavéde
lem ügyét szolgálni. 

1984-ben a szakszervezet jogosultsága 
a munkavédelemben megváltozott az Orszá
gos Munkavédelmi Felügyelőség létrehozá
sával. A szakszervezet akkori vezetőségé
nek kérésére az apparátusban maradtam. 
Összetettebb feladatot láttam el, mint osz
tályvezető. Egyre többet foglalkoztunk 
üzemegészségüggyel, környezetvédelem
mel. Amiről te már többet tudsz mondani. 

- Valóban. -veszem át a szót: Jenő ba
rátom, a szakszervezeti munkavédelem el
ismert szaktekintélye volt és maradt. 

Vasúti munkavédelme számszerű ered
ményekkel nem is mérhető. Névjegyét ott
hagyta a MÁV szolgálatának listáján. Az a 
tény, hogy a mai napig 65. évesen a munka
védelmi bizottság nagy megelégedésére lát
ja el szakértői feladatát, már önmagában is 
minősíti felkészültségét, elkötelezettségét a 
munkavédelem ügye mellett. 

Tiszta szívből kívánunk neki erőt és 
egészséget. Egy kis elismerést, amiből nem 
sok jutott neki. Sohasem kapott soron kívüli 
előléptetést, ami a MÁV-nál nem volt ritka el
ismerés, egyéb kitüntetésről nem is beszél
ve. Ennek oka, hogy Jenő barátom példamu
tató szorgalmát, szolgálatát természetesnek 
tekintették. 

Győri István 
A VSz alelnöke 

a Tb Önkormányzat képviselője 

Jenő bácsi, az egykori katonapedagó
gus mint mindig, elmélyül jegyzeteiben 
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JÁRMŰJAVÍTÓINK SORSA Az elsö gözüzemű 
vasút hazájában Privatizáció elölt 

Az európai vasúttörténelemben Hollan

dia előkelő helyet foglal el. Az első vonalát 
Amszterdam és Haarlem között tizenkilenc 
kilométer hosszban 1839-ben nyitották meg. 
Ezt követte négy évvel később a fővárosból 
Utrechten át Amheimig épített szakasz. majd 
folyamatosan fejlődött a hálózat. A Holland 
Vasutak (Nederlandse Spoorwegen -NS) je
lenlegi hossza mintegy háromezer kilométer. 

fedezése". Elsőként a magyar címer bronz 
veretét említem, majd azt a villamost. ame
lyet a győri vagongyár készített a század ele
jén. Meglepetésemet tetézte az a Wagons-Lits 
Társulat tulajdonában volt étkezó1cocsi, ame
lyet a Dunakeszi Járműjavító újított fel 1977-
ben. Gondolatban kalapot emeltem a magyar 
relikviák előtt annál is inkább, meJ1 az intéz
ményt évenként hozzá vetően százezren kere
sik fel. 

a szolnoki járműjavító 

Amszterdam Központi Pályaudvara 
1889-ben épült. A vöröstéglás épület és a vá
gányzat három szigeten fekszik. A kivitelezés
hez kilencezer cölöpre(!) volt szükség. Az ál
lomás naponta többszáz vonatot közlekedtet. 

A fővárosból fél óra alatt érhető el 
Utrecht. Itt alapították 1927-ben a Vasúti 

Múzeumot. Az egykori Mliebaan állomáson 
rendezték be 1953-ban úgy, hogy az átmenő 
forgalom számára két vágányt biztosítottak. 
A kiállítási anyagot fedett csarnokban és a 
volt felvételi épületben helyezték el. Régi 
mozdonyok, személy-, teher- és postakocsik. 
villamosok és autóbuszok sorakoznak. Vas
úti modellek, úgy mint váltóállító berendezé
sek, jelzők, villamos felsővezeték-rendsze
rek, továbbá sínmetszetek, menetrendek. me
netjegyek, hirdetmények, régi festmények, 
fotók és porcelánok (pl. mozdonyok is) te
kinthetők meg. 

Kedves volt három magyar emlék .Jel-

Az ország határát átlépve Brüsszelbe 

utaztam. A műemlékekben gazdag városköz
pont megtekintése után a Gara du Nord 
(Északi pu.) érdekelt. Ugyanis annak emele
tén van a Belga Vasúti Múzeum. ezerkétszáz 
négyzetméter alapterületen. Különleges érde
kessége egy eredeti mozdony, amelyik Gand 
és Antwerpen között 1842-től 1896-ig köz
lekedett. A neve: Land van Waes. Belgium
ban a vasútnak hagyománya és szép jelene 
van. Kontinensünkön - Angliát követően -
ebben az országban épült az első gőzüzemíí 

vasút. A Briiss::.elt a Malinest (flamand nevén 
Mechelen) összekötő huszonegy kilométeres 
vonalat 1835 május 5-én adták át a forgalom
nak. A Belga Vasutak Nemzeti Társasága 
(Societé Nationale des Chemins de Fer 
Belges - SNCB) vonalhálózata azóta mint
egy négyezer kilométerre terebélyesedett. 

Horváth Károly 

A Szolnoki MÁV Járműjavító Kft. jog
elődjét, mint a Tiszavidéki Vaspálya Társaság 
Javítómúbelyét, 1856-ban alapították. Abban 
az időben a gőzmozdonyokat, személy-, illet
ve teherkocsikat javítottak itt. 1880-ban a szol
noki műhely is a MÁV tulajdonába került. A 
századfordulón jelentős fejlesztések folytak az 
üzemben és az akkoriban létesített épületek 
egy része korszerűsített állapotban a mai na
pig megmaradt. A második világháború alatt 
a gyárat 1944. szeptemberében szétbombáz
ták. A háborús pusztításokat, rongálódásokat 
csak 1948-ra tudták kijavítani és helyrehozni 
a műhely dolgozói. 1969. és 1980. között -
egymilliárd forintos költséggel - dízeljavító
bázis létesült, amelyre szükség is volt, hiszen 
1973-ban - a dízelesítési program megindítá
sával- megszűnt a gőzmozdonyok és a teher
kocsik javítása. Akkoriban épült meg a fénye
zőműhely. a dízelmozdony-szerelő csarnok, a 
felrakógépes magasraktár, a motorpróbaterem, 
a mérlegjavító műhely, az irodaház és a szoci
ális épület. Az üzem profiljába 1975-től a 
négytengelyes belforgalmú személykocsik, az 
MD-motorvonatok, a középteljesítményű dí
zelmozdonyok és a vágányhíd-mérlegek javí
tása tartozik. 

NLIHRL\'.\l)\ �l'OOR\VH; \llJS[U\1 

1992. december 30-tól az üzem MÁV 

Szolnoki Járműjavító Kft. néven - mint a 
MÁV egyszemélyes cége - 32 hektáron mű
ködik. Az átalakulás óta a cég eredményes 
gazdálkodást folytat. Az eredmények ellené
re azonban mégis bizonytalanság lett úrrá a 
dolgozókon, mert hamarosan kiírják a társa
ságra a privatizációs tendert. 

UTRLCHT 
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Sándor János ügyvezető igazgatótól meg
tudtuk, szakmai befektetőt szeretnének a kft. 
hosszú távú jövőjének megteremtése érdeké
ben. Az 1996 tavaszán megszerzett ISO-9001-

. A MAV 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 időjárása! 
szemben 

TÜV 

@�� 

ISO 9002 

,,,, 

1 ,, 
a MAV Vasjármű Kft. 

szolgáltatásával 

B z-motorkocsi 
remotorizációja, 
korszerűsítése 
Bzx, BDzx átalakítása 
motorkocsivá, 
korszerűsítése 
Bz és Bzx fővizsgája 

Korszerűsített 
M47-2000 sorozatú mozdony 
Pielstick motorral, 
Voith hajtóművel 

Eltolható ponyvafedeles teherkocsi 
terhelhetősége 40 t 

- rakfelület 50 négyzetméter 
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Jártniíjavító 
és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 
szerinti 

"Európai hegesztő üzem" 

Smmbathely, Srovő u. 85. 
Tel/Fax: (94) 313-313 

Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

Zámbori József, a Szolnoki MÁV Járműjavító Kft. 49 éves motorszerelője mun
ka közben 

es minőségtanúsítvány jó lehetőség arra. hogy 
előrelépés történjen a javítási rendszer terüle
tén. Előnye például, hogy az ,.idegenfeles" 
piacon is elismerik az üzem termékeit, A tár
saság elsősorban a dízel-vontató járművek. 
személykocsik és Ez-motorvonatok javításá
val foglalkozik, de természetesen vállalnak 
más a profilhoz illeszkedő munkákat is. 

Sándor ]dnos szerint a társaság életében 
az 1995-ös év volt a mélypont, akkor - főleg 
a csökkenő MÁV-megrendelések miatt- 1040 
főre apadt a foglalkoztatottak száma. Az árbe
vétel növekedése miatt 1996-ban közel 200 főt 
vettek fel, így a létszám 1150 főre bővült. A 
legnagyobb megrendelőjük a MÁV. amely a 
megbízások 85 százalékát adja, a maradék 15 
százalék pedig a külső iparvállalatoktól szár
mazik. 

1996-ban nyolcvan dízeljárművet, négy
százötvenkét személykocsit javítottak. vala
mint hetvenhat tartálykocsi tartályának felület
kezelését és festését végezték el. A kft. részt 
vesz korszerűsítő programokban és indultak 
külföldi tendereken is. A kérdésre. hogy ez a 
mennyiség sok-e vagy kevés, Sándor János 

megjegyzi: a létszámkapacitáshoz elegendő, 
de jóval több műszaki tartaléka van a cégnek. 
A dolgozók átlagéletkora 36 év. A kilencve
nes évek elején sokan éltek a lehetőséggel és 
elmentek korengedményes nyugdíjba. Az 
utánpótlási gondokat a MÁV tanmúbelye meg
oldja, ahol a vasúti járművek javításához kap
csolódó szakmai képzés folyik. 

A kft.-nek először a mú1cödése során, 
1996-ban- likvidítási gondok miatt-készen
léti hitelt kellett felvennie, amelyet folyama
tosan törlesztenek. A társaságnak 1996-ban 2,6 
milliárd forint bruttó árbevétele volt. 1997-re 
3 milliárd forintos bruttó árbevételt terveznek. 
Beszállítóik hatvan százaléka magyar. negy
ven százaléka külföldi. A javításokhoz szük
séges alkatrészeket a hazain kívül Csehország
ból, Szlovákiából, Ausztriából. Németország
ból és Svájcból szerzik be. 

AMÁV Rt. Szolnoki Vontatási Főnökség 
1996 augusztusában átmenetileg 34 főt kiren
deléssel a kft.-be „vezényelt" munkavégzésre. 
Az eset érdekessége, hogy az átcsoportosított 
munkaerőből tizenkilencen mozdonyvezetők 
voltak. A többségüket lakatosként foglalkoz
tatták, s így is megállták a helyüket. A mun
kához szükséges képesítésük megvolt és va
lamennyien vállalták a munkát. A járműjaví
tó dolgozói is zokszó nélkül tudomásul vették 
a foglalkoztatásnak ezt a formáját. 1997-ben 
csak az első félévre van lekötve a kapacitás és 
rendszeresen pályázunk a közbeszerzési tör
vény által kiírt tendereken is-mondja Sándor 
János ügyvezető igazgató. 

Az szb-tilkár 
másként látja 

Az szb-titkár, Németh Antal másként lát
ja az eseményeket: szinte minden évet úgy in
dítanak, hogy az előző év végén jönnek az 
ígérgetések, majd már az új év elején, a ren
delés-visszavonások. Jó példa erre az 1995-
ös esztendő, amikor 45 Bz-kocsi javítását 
mondta vissza a MÁV, így sajnos az év tava
szán 46 főt bocsátottak el a cégtől. Az 1996-
os évet sikerült elbocsátás nélkül megúszni, 

de az 1997-es esztendő ismét nehezebb lesz. 
Az 1150 főből 1017 tagja a VSZ-nek -

még maga az ügyvezető igazgató is. Németh 

Antal eredményesnek tartja. hogy sikerült az 
egyéves kollektív szerződést három évesre 
hosszabbítaniuk. s a 18 százalékos béremelést 
kiharcolniuk. Mint az szb-titkár mondja, a mun
káltató 16 százalékot ajánlott. a szakszervezet 
19,5 százalékot kért, így a megállapodás alap
ján a 18 százalékos bérfejlesztés volt a reális. 

A munkavállalók természetbeni juttatás
ként havonta adómentesen 2000 forint értékű 
étkezési utalványt kapnak. Az étkezni akarók 
a konyhán két menübó1 választhatnak. Az szb
titkár szerint a kft. vezetői kompromisszumra 
készek. ennek köszönhető a magas szakszer
vezeti létszám is. A befolyt tagdíjakból 1996-
ban például 2 millió forintot fordítottak segé
lyezésre. Gyakran szerveznek kedvezményes 
vásárlási akciókat is. ahol az emberek - az át
lagosnál jóval olcsóbban juthatnak hozzá az 
alapvető élelmiszerekhez (liszt, só, cukor. rizs. 
étolaj. stb.). Támogatják a szakszervezeti sport
rendezvényeket és a 30 fős munkáskórust is, 
amely 122 éves és hazai. valamint nemzetkö
zi elismerések birtokosa. A szakszervezet tá
mogatásával 1989. után az idén ismét volt nő
napi ünnepség. A már hagyományosnak szá
mító éves nyugdíjas találkozó megszervezését 
is tervezik, amelyre a járműjavító valamennyi 
nyugdíjasát meghívják majd. 

Németh Ama/ úgy véli. a legnagyobb fel
adatot a cég további privatizációja jelenti. Az 
emberekben eluralkodott a bizonytalanság ér
zete. elsősorban a már Szolnokon privatizált 
üzemek rossz példája miatt. Az idén kevesebb 
személykocsi javítása várható, mint amennyire 
kapacitásuk alapján számítottak. 

A MÁV 1993-tól nem biztosít szabadje
gyet az új dolgozóknak, pedig a munkások 
közel 40 százaléka a környező településekről 
jár be Szolnokra dolgozni. Az utazási költsé
gek újabb terheket rónak a kft.-re. és ez a mai 
nehéz gazdasági helyzetben egyáltalán nem 
mindegy - mondja Németh Antal szb-titkár. 

Bizonytalanságukról Zámbori Jó:,sef 49 
éves motorszerelő is beszélt, aki 1962-ben 
került a járműjavítóba tanulónak. 1965-ben lett 
kazánkovács, egy éwel később pedig forgó
váz-lakatos. Mint mondja, a hetvenes években 
fokozatosan megszűnt a gőzmozdonyok javí
tása, és helyükbe a középteljesítményű dízel
motorok és a motorvonatok javítása lépett. Az 
újszerű feladat valamennyiüket s1.akismeretük 
továbbfejlesztésére ösztönözte: - A katonaság 
után a dízelmotor üzembe helyező csoportba 
kerültem. Később csoportvezető. majd műve
zető lettem a motor próbateremben. A MÁV 
megrendelések 1991-től fokozatosan csök
kentek, így visszaesett a műszaki létszám is, 
visszakerültem csoportvezetőnek. 

Mindannyiunkat az foglalkoztat. mennyi
re kapunk a MÁV-tól megrendelést, lesz-e 
munkánk? Más megélhetési lehetőségünk 
nincs. Ha elbocsátanak, hova megyünk dol
gozni, hiszen még a fiataloknak sem tudnak 
munkát biztosítani? A beszélgetést hallók ar
cán látni, egyetértenek az elmondottakkal. 
Hallgatásuk sokat elárul gondolataikról. Pil
Iantásaik magukért beszélnek. 

Berta Sándor 







Sztivegllúen 
6) A vasutas nyugdíjasok és homtartozó
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AZ OLVASÓ TOLLÁBÓL A VÉLEMÉNY SZENT ÉS SZABAD 

Cirkusz VDSZSZ módra? GaSkó István úr! 
Az április huszonkilencedikei na

pilapok többsége, a rádió és a televí
z ió  híradásai is beszámoltak arról, 
h ogy a Vasutasok Szakszervezete 
(VSZ) felfüggesztette tagságát a Vas
úti Érdekegyeztető Tanácsban (VÉT), 
azzal az indokkal, hogy a Vasúti D ol
gozók Szabad Szakszervezete 
(VDSZSZ) a közelmúltban, április vé
gén aláírt egy megállapodást a MÁV
val. Ezt többen „szerződésszegő kü
lön-megállapodásnak" minősítették, 
így a VSZ is. Mivel a VDSZSZ elége
dett volt az egyezséggel (inkább alku
val?), felhagyott korábbi sztrájkfe
nyegetéseivel. 

vasták a VSZ fejére, hogy VÉT-tagsá
gának felfüggesztésével ellehetetle-níti 
a VÉT munkáját. Sőt maga Gask6 Ist

váp a Népszavának azt nyilatkozta, 
hogy: ,,Csodálkozom a VSZ lépésén, 
amivel 65 ezer vasutas érdekei ellen 
tesz". 

Tisztelt Elnök Úr! 
A Nyíregyházi VIiiamos Vonalfőnöksé

gen két érdekvédelmi szerv tevékenykedik, 
a VDSZSZ és a VSZ Helyi szervezete. A két 
szervezet egymás mellett vállvetve végezte 
feladatát, küzdött a tagok, munkavállalók 
érdekeiért. Addig tartott, amíg a VDSZSZ 
helyi vezető ügyvivőnek a készenlétezéssel 
kapcsolatos munkaügyi pere véget nem ért. 

1997-ben a készenlét mértékének meg
ítélésében, valamint az év végi tevékenységi 
szünet bevezetésében eltérőek az álláspont
ok. A vezető ügyvivő azt szorgalmazza, hogy 
a munkahelyi és a lakáson töltött készenlét 
mértéke együttesen legyen 800 óra. A mun
kavállalók számára döbbenetet, jövedelem
kiesést okoz. Mindenki megérti az érdekvé
delmi feladatai között azt a célt is, hogy a 
munkavállaló minél rövidebb időt töltsön el 
a munkahelyén, annál többet a családjával. A 
tagság - munkavállalók - nagy többségének 
a felesége munkanélküli, a megélhetés egy
re nagyobb gondot okoz. Igyekszik minden
ki minél több készenlétet adni, mivel terüle
tünkön több jövedelem szerzésére más lehe
tőség nincs. A készenlétet adó VDSZSZ tag
ságnak is ez az érdeke, álláspontja. Vezető 

szervezetének vezetése ezt figyelmen kívül 
hagyta, maguk nevében beszélnek. 

Érdekvédelem hovatartozásától függet
lenül felmérés történt a VSZ tagságon kívül. 
A szervezeten kívüliek többsége, a VDSZSZ 
tagság, néhány személy kivételével kimutat
hatóan nyilatkozott, szeretné az év végi tevé
kenységi szünet bevezetését 1997. évben is. 
A három HÉT ülés napirendi pontjaként tár
gyaltunk a bevezetésről, a vezetőügyvivő a 
tagsága érdekének figyelmen kívül hagyása 
mellett elvetette az év végi tevékenységi szü
net bevezetését. Többször beszélgettünk úgy, 
hogy a VDSZSZ tagok kérték a vezetőügy
vivőt, a nevükben ne beszéljen. 

A VSZ s�b. ülésre meghívta a VDSZSZ 
ügyvezető testületét érdekegyeztetésre, meg
beszélésre, amelyen csak a vezető ügyvivő 
jelent meg. Álláspontjaink nem közeledtek 
egymáshoz, kértük mondja el az igazi okot, 
miért folytatja ezt a tevékenységet. Magatar
tása merev és elutasító volt. Szerinte mi -
VSZ helyi szervezetének vezetése-kábítjuk 
a tagságot, a munkavállalókat, nem látjuk a 
fejlődés útját. A V VF vezetését kiszolgáljuk, 
hazugnak titulált bennünket, megalkuvók va
gyunk. 

1Ísztelt Elnök Úr! 
Az Önök szervezetében hogyan érvé

nyesül a demokrácia, a tisztségviselők a tag. 
ság érdekeit k�pviselik, vagy öncélokért 
küzdenek, demagógiát hirdetnek? Nem su
retnék másokat befeketíteni, de úgy ttinik a 
VDSZSZ helyi szervezetének vezetése csak 
attól bátrabb, ha valakit mindig bemázol. 
Az eset elgondolkodtató, sőt több annál. A 
szakszerve�etet a tagság alkotja, vagy a 
tisztségviselő? A VSZ helyi tisztségviselői 
még nem vették fel a sárdobáló kesztyfft, 
bízva a reális alapokon való együttmffködés
ben. Nem kérkedtünk azzal, mit nem tesz a 
másik. Nem rágalmaztunk senkit, nem hoz. 
tunk hírbe senkit. Elnök Úr, hogy tud egy 
szakszervezet mffködni úgy, hogy a tagság 
egész évben nem vesz részt fórumon, nem 
értekeznek. A tisztségviselő nem tart tájé
koztatást, el van szakadva a tagságtól. Tóbb
szöri közeledésünk ellenére elutasításban 
volt részünk. Ezért gondoltunk, vélemé
nyünket levél útján közöljük Önnel. Leve
lünk tartalmának megismerésére főnöksé
günkön nagy nyilvánosságot aduni. 
Nyfregyháza, 1997. április 09. 

Hollik Miklós, VSZ szb-titkár 

A megállapodás szó helyett Sipos 
István, a MÁV Rt. vezérigazgatója em
lékeztetőről beszélt, amely csak a jö
vőbeni elbocsátások feltételeit szigorít
ja. Csak azt nem tudom, melyik elbo
csátásokét. Ugyanis Gask6 István, a 
VDSZSZ elnöke a televízió nyilvános
sága előtti kijelentésének rövid lénye
ge az volt, hogy; - ,,az idén már nem 
lesz több elbocsátás a MÁV-nál". Ha ez 
igaz, (és bár igaz lenne!) akkor viszont 
nem értem, miért kellett külön emlé
keztetőt vagy megállapodást kötnie a 
VDSZSZ-nek a MÁV-val, a másik két 
szakszervezet nélkül, hiszen mint Gas

k6 István mondta, nem lesz több elbo
csátás 1997-ben. Ezen kijelentés alapján 
úgy tfínik, a résztvevők már az elkö'{et
kező esztendőkre gondoltak. 

A nyilatkozatháború közben én in
kább egy nagyon is közeli témára hív
nám fel a figyelmet, mégpedig a 
VDSZSZ „viselkedésére", úgynevezett 
érdekvédelmére. Felháborítónak és a 
VDSZSZ-tagsággal szemben felelőtlen 
cselekedetnek tartom, hogy egy - állí
tólag - reprezentatív szakszervezet ve
zetői megengedhetik maguknak azt a 
luxust, hogy több napon, héten keresz
tül bizonytalanságban tartsák az álta
luk képviselt vasutasokat. A mai világ
ban sztrájkkal fenyegetőzni „bevett" 
dolog, ,,csak" arra nem gondolt az ál
talam egyébként mélyen tisztelt 
VDSZSZ vezetősége, hogy a sztrájkot 
a vasutasok egyáltalán akarják-e? Ar
ról pedig már nem is beszélek, hogy 
minek nevezik azt a magatartást, ami
kor egyik nap még sztrájkkal és 
sztrájkbizottságok létrehozásával fenye
getőznek, másnap pedig már szent a bé
ke a MÁV-val és szinte örömmel jelen
tik be, hogy mégsem lesz sztrájk, sőt 
ellenkezőleg, időközben sikerült a 
VDSZSZ-nek külön megállapodást 
kötni a MÁV-val. Ha Gask6 úr egyszer 
a sztrájk fegyveréhez nyúlt vagy ne tán
coljon vissza, vagy előbb jobban gon
dolja végig, érdemes vaktölténnyel ba
kot lőni. 

ügyvivőjük ennek ellenére nem az érdeküket ---------,-------------------
képviseli, készenlétellenes, annak ellenére 

M ( B) A ( B) v 

A Vasutasok Szakszervezetét 
ugyanakkor mind a MÁV Rt., mind pe
dig a VDSZSZ részéről keményen tá
madták, bírálták. Többek között azt ol-
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többlet készenlétadást vállal. A szakigazga-
tóságnak a VDSZSZ tálcán kínálja a lehető
séget a készenlétadás megreformálására. 

Január hónapban a VSZ helyi szerveze
tének képviselője a helyi érdekegyeztető ta
nács ülésen kérte az év végi termelési szünet 
bevezetését. Több éve jól bevált szokás, de
cember hónapban karácsony és szilveszter 
között lévő munkanapokat nagyobb munká
latok végzésekor ledolgozzák. A munkálta
tó hozzáállása most is kedvező volt. A 
VDSZSZ ügyvivője nem járult hozzá, szerin
te a nagy többség nem akarja, a VSZ helyi 
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A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

Eams normál felépítésű, magas 
oldalfalú, nyitott teherkocsi 

Eltolható alumínium oldalfalú 
fedett teherkocsi 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Vállalásunk: emeglévő kocsik átalakításával 
eúj kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

Morró: Színház az egész világ, amely ak
kor működik jó� ha mindenki ( a színdarab
író(k), rendezők, színészek, súgó, NÉZŐK, 
vagyis a tágabb értelemben vett szereploí az
wl foglallwzik, ami a lényeg: A PRODUK
CIÓ. 

Színház persze sokféle van. Van jó szín
ház, ahol minden a nézőkért van, de emellett 
fontosak a szereplők is (nem egy, hanem va
lamennyi). A�tán van MÁV(R) színház is, 
amely mint a nevéből is kiderül kicsit 
M( B)Á(B)S. Hogy mitől? Úgy tűnik egyesek 
túl nagynak tartják ezt a színházat és MA(V)R 
megoldást találtak a probléma kezelésére. 
Hogy kik az egyesek? A rendszeresen színház
ba járók tudják, kik azok. 

A recept: csökkentsük a színdarabírók 
(értsd: aláírók, megállapodást kötők stb.) szá
mát, osszuk ki újra a szerepeket (nem baj, ha 

- színház 
egyeseknek csak statiszta szerepet szánunk), a 
statisztáknak szántakat nem elég hülyének 
nézni, el is kell hitetni velük, hogy azok. 

A menü elkészítése: változtassunk a mód
szeren. A megmaradt színészeket alkalmazzuk 
súgónak, sőt egyeseket cseréljük marionett fi
gurákra (mozgásba hozásukra bármilyen mód
szer megengedett). 

Aztán vannak olyanok is, akiknek nem 
tetszik a statiszta szerep. Hogy miért? A szín
házjegy árát nem azokkal szokták megfizettet
ni, akiket kihagynak a szereposztásból, hanem 
a NÉZŐVEL, bár az is igaz, hogy erert a jó 
színházban kapnak is valamit: a PRODUKCI
ÓT és nem bohóckodást. Bár a darab szeri.ffi 
egy dolgot bizton elmondhatnak magukról 
(Karinthy után szabadon) ,,így írtunk Mi" -
szakszervezetet. 

Robi 

ZÁRFÉKEN BESZÉLIK 

A sörjegy margójára 
A majálison, a Vasutasok Szakszer

vezete udvarát több, a vasúton működő 
szakszervezet tagjai is "meglátogatták". 
Pontosabban szólva, odakeveredtek. Az 
egyik asztalnál VDSZSZ-esek beszél
gettek. Epésen megjegy$!zték: kint a Li
ga sátor, benne a VDSZSZ vezetők, szá
mítógép van, sör nincs. Csak magukra 
gondoltak, mint ahogyan az lenni szo
kott! Azért jöttek át a VSZ-hez, hogy itt 
hátha lesz sör meg harapnivaló. Ahogy 

ők mondták, a VSZ-esek erre felkészül
tek, nem úgy csináltak, ahogy a 
VDSZSZ, csak a Liga színekben való 
tündöklés volt a fontos. A vagyonmeg
váltásból kellett a vörös szőnyeg a Gas
kónak, meg a bőrkanapé, de a tagra is 
gondolhattak volna. 

Persze, aki hozzászokott az úri rend
szerben, az most is megvette magának 
a vagyonmegosztásból, meg a Liga va
gyonból. 

Egy luk a szociális hálón 
A címben szereplő félig idegen-, fé

lig szakkifejezésről, nekem mindig egy 
M átyás királyról szóló mese jut az 
eszembe. Történetesen az, amelyikben a 
bölcs és tréfakedvelő uralkodó megpa
rancsolja egy az eszéró1 messze földön 
híres lánynak: azzal bizonyítsa ráter
mettségét, hogy jöjjön is meg ne is, le
gyen is rajta ruha, meg ne is, hozzon is 
magával ajándékot, meg ne is. Amint 
azt a meséből tudjuk a furfangos lány 
megoldotta a feladatokat. A másodikat 
- a legpikánsabbat - az egyik változat 
szerint úgy, hogy í\lha helyett egy ha
lászhálót vett magára. 

Nem tudhatjuk mennyit takart a fur
csa ruhadarab, de valószínűleg sűrubb 
lehetett mint a mai magyar szociális há
ló, ami többnyire csak arra jó, hogy így 
kampányidőszak elején felemlegessék 
és ígéreteket tegyenek sűrubbre szövé
sére. Valójában mind többet enged lát
tatni a csupasz valóságból. 

Itt-ott azonban - mintegy mutatóba 
- még fellelhető egy-egy korábbról 
épen maradt darabkája. Így akad egyre 
több „irigylője" a vasúton fennmaradt 
szociális intézményrendszernek. Mert 
nálunk - bár az átszervezések ezt a te
rületet sem kerülték el  - fennmaradtak 

a gyermekintézmények, a vállalati üdü
ló1c és jut némi pénz a nagyon gazdag 
kulturális örökségünket ápolók támoga
tására is. Mindez közös erőfeszítések 
eredménye. A MÁV vezetői és a vas
úton működő szakszervezetek, üzemi 
tanácsok nap mint nap harcot vívnak 
pótolhatatlan értékeink fennmaradásá
ért. Mi vasutasok, ezt a hálódarabkát 
már megszoktuk és többnyire csak ak
kor ismerjük fel valódi értékét, amikor 
például az elbocsátásokról szóló hírek 
megpendítik annak elvesztését. Az egy
re zordabb külvilág elől sem könny1I 
megvédeni, ezért legalább belülről nem 
kellene tovább szaggatni, mint ahogy 
azt például legutóbb a MÁV Rt. Sze
mély4gyi Főosztálya tette. A jóléti léte
sítményekért jelentős részben felelős 
szervezet ugyanis egy hónapja kétszer 
negyven fő részére egy-egy hetes szak
tanfolyamait nem valamelyik arra alkal
mas vasutas-intézményben, hanem egy 
Szolnok közeli település középiskolájá
ban tartotta. 

Jut eszembe: vajon mivel díjazta 
volna a mesében szereplő lányt a bölcs 
király, ha az ajándékba vitt madár fel
röppenve a tányérjába piszkít? 

-ir6n-



mazom. fgy nem csoda, hogy 19S!J:;ban, Eléggé ,.cibál� minket idé-oda, min
az általános ia.ki>la dvé� u1'n zöld- dig oda kerllltünk, ahol munka volt. 
ségesnek lkaitam toyti>tanulni. KaJan.. Legtöbbször a dóinbcWúí, a si.6bsfe. 
dos 1itoll a Kert&7.di és Stfflé$7.eti F6- . bérvúi, • kiaknobalas\; a bilmenlmit-
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Kérdések zápora 
hajnali fórumon 

MUNKÁSGYŰLÉS A KOMFORT KOCSIBAN 

A Déli pályaudvar Műszaki Kocsi
szolgálat VSZ Szakszervezeti Bizottsá
ga, valamint a Budapesti Területi Bizott
ság kezdeményezésére fórumot rendez
tek május 8-án az egyes vágányon álló 
komfortkocsiban. Tóth F ere ne szb-titkár 
lapunknak elmondta, hogy a napi sajtó
ban megjelent hírekró1, illetve azok ma
gyarázatáról első kézből akartak tájé
koztatást hallani Márkus lmrétó1. 

- Kormányzati körökbó1 származik, 
bizonyos személyek érdekeltek abban, 
hogy a MÁV-Állam szerződés ne telje
süljön - jelentette ki Márkus Imre a 
komfortkocsiban, mintegy 50 személy 
előtt. Májusban a kormány elé kerülő 
tervezetről kifejtette: a pénzügymi
nisztérium által szorgalmazott vasúti 
politika előbb-utóbb oda vezet, hogy 
vonalbezárásokra kerülhet sor. Az ál
lamnak kell rendezni az olyan jellegű 
kintlevőségeket, mint a jugoszláv tar
tozás ( 10,7 milliárd forint), illetve az 
orosz államadóság készpénzre váltha
tósága (4 milliárd). ,. 

A VSZ vizsgálja a szolgálati főnök
ségeken a technológiát, illetve a létszám
megállapodásokat ennek megfelelően 
kell kialakítani. Önkényesen nem lehet 
dolgozókat elküldeni, meg kell vizsgál
ni a gazdasági érdekeket is. A további 
privatizációt a szakszervezet nem támo
gatja. mert az már csak az alaptevékeny
ség sérelmével folytatódhat. 

Az érdekképviseletek közötti vi
szonyról megjegyezte: a mindig a má
sikra mutogató magatartás biztos, hogy 
nem vezet eredményre. A VSZ eddig is 
és ezután is csak a saját munkájával lesz 
elfoglalva. s nem a VDSZSZ hiányos
ságaival akar tagot szervezni. Szakszer
vezetünknek nem érdeke az. hogy az ősz 
ismét forró legyen, sok függ majd a kor
mányülés döntései tői. 

A kérdező szerepében mutatkozott 

be a VDSZSZ helyi képviselője is. Kí
váncsi volt arra, hogy a FEB választá
sokon miért csak két kéz fogott össze és 
miért nem három. A VSZ elnöke fur
csállotta a megjegyzést, mert milyen vá
lasztás lett volna az, ha egyetlen listára 
szavazhatnak a dolgozók. 

A folytatásban a Budapesti Jobbparti 
Biztosítóberendezési Főnökségen tájé
koztatta az elnök a távközlési: erősára
mú, biztosítóberendezési szakszolgálat 
dolgozóit. Előadásában kijelentette: ed
dig még szóba sem került a távközlés pri
vatizációja. amelyhez partner a MÁV Rt. 
vezetése is. A sajtóban megjelent hírek
ről annyi igaz, hogy a MÁV fénykábel 
rendszerének kihasználatlan részét külső 
cégek veszik majd igénybe, de a karban
tartás marad a vasútnál. 

Sintár István szakszervezeti titkár 
azon véleményének adott hangot, hogy 
a biztosítóberendezési erősáramú- és 
távközlős szakma a bértarifa rendsze
rében, nem a kvalifikáltságának meg
felelő helyen található. 

Csizmadia János a lehetséges 
sztrájkról megjegyezte: a szakma mun
kabeszüntetése olyan veszéllyel járhat, 
hogy a munkáltató könnyen szabotázs
nak minősítheti. Az elnök válaszában 
megerősítette, hogy vannak olyan mun
kakörök, amelyek nem állíthatják meg a 
vasutat, mert ez által sérül az elégséges 
szolgáltatás elve, s ez kétségbe vonhatja 
a sztrájk törvényességét. 

Miskolci Ferenc arról érdeklődött, 
hogy elterjedtek olyan hírek, miszerint 
szakmai szakszervezetet akarnak szer
vezni a területen. Márkus Imre ezt ér
telmetlen kezdeményezésnek tartja, mi
vel ha nincs reprezentativitása az új 
szervezetnek, a vagyonosztozkodás ko
ra pedig már lezárult, akkor miből mű
ködik, és minek? 

T.P. 

Lelkesen, 
mégis kevesen 

42 VASUTAS - 17 LITER VÉR A NYUGATIBAN 

A Nyugat i  pályaudvar vöröske
resztes szervezete, a Magyar Vöröske
reszt terézvárosi szervezetével és a Pé
terfy Sándor utcai kórház vérellátó ál
lomásával május S-én és 6-án véradást 
szervezett. 

Lapunkat elöljáróban Martin Mik
lós ügyeletes tiszt - 1993. óta véradás
szervező. ő maga huszonhétszeres vér
adó - tájékoztatta: 

-Négy évvel korábban még százan 
jöttek el vért adni. Azután 84, majd 78 
fő. Most lehet, hogy az ötvenet sem ér
jük el. Pedig a véradást igyekeztünk jól 
megszerv.ezni. Még a pestlőrinci és a rá
kospalotai állomásokra is kiszóltunk. 
Egykor anyagilag, vagy szabadidővel 
honorálták, ismerték el. Most az embe
rek sietnek a kiskertekbe. fontos nekik 
a szabadidő. Változtak. Nem olyan lel
kesek e humanitárius cselekedet iránt, 
mint korábban. Nagy a fásultság, a mun
kahelyük jövőjét illetően pedig nagy a 
bizonytalanság. Az állomás vezetősége 
sincs könnyű helyzetben. Mégis. a leg
emberibb cselekedethez helyiséget biz
tosít és még azt ís, hogy a véradók mun
kaidőn belül is elmehessenek. 

Az újságíró az érkező vasutasoktól 
az iránt érdeklődik, miért adnak vért? 
Pintér Csaba műszaki dolgozó 8 éve ál
landó véradó márianosztrai lakos. Nem
csak a Nyugatiban, hanem a váci kór
házban is életet ment. 

- Családom egyik tagjának már volt 
szüksége rá, de lehet, hogy netán nekem 

is kell majd, ha a sorsom úgy kívánja. 
Ez a két napos szervezés azért is helyes, 
mert aki akar, az egyik napon biztosan 
meg tud jelenni. 

Gál András tolatásvezető, török
szentmiklósi lakos már hétszer adott 
vért. Tavaly április óta várta, hogy ismét 
adhasson. Az időpontját plakátról tud
ta meg. - Ha nem kapok négy óra csúsz
tatást akkor is eljövök- mondja - én így 
segítem rászoruló embertársaimat. 

Págyor Jánosné segédvezénylő már 
tizenötször adott vért. Azt mondja: -
Tudom, hogy jót teszek és a véradás 
egyébként sem ártalmas. Édesanyámnak 
már volt szüksége vérre, s ezért ameddig 
egészséges vagyok, addig mindig adok." 

Patai László és Alföldi Csaba veze
tő jegyvizsgálók - miközben a véradás 
utáni uzsonnát fogyasztják-egybehang
zóan így vélekednek: - Tudjuk, hogy 
számtalan beteg embertársunknak van 
szüksége vérre, vérkészítményre. Ezért 
jövünk a hívó szóra. És azt is jó tudni, 
hogy egészségesek vagyunk. Máskor is 
jövünk. 

Úgy a terézvárosi vöröskereszt szer
vezet vezetője, mint a Péterfy Sándor 
utcai kórház vérellátó állomásának kép
viselője elismerésüket fejezik ki a Nyu
gati pályaudvar vezetőségének azért, 
hogy a két napos véradás megtartásához 
illő körülményeket biztosítottak. A vér
adáson megjelent 42 vasutas dolgozó 
majdnem 17 liter vért adott. 

Széplaki Kálmán 

•• 

Hallgat az OTA iroda? 
Az állomások körzetesítése veszé

lyezteti több nyugdíjas-ügyintéző 
munkahelyét. Az idősek már felemel
ték szavukat az intézkedés ellen a múlt 
havi nyugdíjas fórumon, de megnyug
tató választ még nem kaptak. 

Az ügyintézőknek az alábbi tevé
kenységet kell ellátni: ÖTA ügyintézés, 
MÁV menetkedvezményi ügyek, FIP 
igazolvány, arcképesigazolvány, elve
szett igazolvány-kérelmek, igazolvány
érvényesítés stb. (A tevékenységet a C 
52. sz. utasítás írja elő.) 

Felmerül a kérdés, hogy a gócpon
ti rendszer felállásánál a nyugdíjasnak 
hányszor kell vonatra, illetve autóbusz
ra szállni, a fogadó nyilvántartó főnök
ségen lesz-e annyi pénzbevétel, hogy a 
segélyeket ki tudják fizetni. 

A leírtakon túlmenően nagyon sok 
MÁV nyugdíjas fordul meg az állomá
son érdeklődni, információt kérni kü
lönböző hivatalos eljárásokkal kapcso
latban. A góc ponti rendszerben javasolt 

helyzetben, ugyanis elgondolkodtató, 
hogy a nyugdíjas ÖTA tag fél napot uta
zással töltsön el. Egy-egy ügy elintézé
se nem lehetséges, általában csak a má
sodik vagy a harmadik alkalommal, 
ugyanis hiányzik a nyugdíjas valame
lyik irata (számlák, kórházi elbocsátó, 
stb.). amely nem az ügyintéző hibája, az 
idős emberek feledékenyek. A terület 
nagysága az esetleg,es átcsoportosítás 
további utazási nehézségeket okozna, 
melyet a mozgásukban korlátozott idős 
beteg emberek nehezen viselnének. Ért
hetetlen az ÖTA iroda hallgatása, ugya
nis az ügyintézők munkaidejük 80 szá
zalékát ÖTA szolgáltatások teljesítésével 
töltik ki. A szentenciát levonva nagyon 
sok nyugdíjas le fog mondani ÖTA tag
ságáról, ugyanis az ő korukban az ügy
intézés igen sok gondot okoz. Megviselt 
elfáradt idegrendszerüknek teher és nyűg 
az utazgatás. Az utazgattatás. 

Pintér Lajos 
Vácrátót 

Egyezkedések és 
egyeztetések 

az Ml. módosításáról 
Az Érdekegyeztető Tanács ülésén 

megállapodás jött létre az Mt. módosítá
sáról. A három oldal egyetértett abban, 
hogy tovább kell folytatni a bírósági el
járást megelőző egyeztetések eredmény
telenségének megismertetését célzó Mt. 
módosítás körüli vitát. 

Úgy az ÉT-nek, mint a munkaügyi 
bíróságoknak a véleménye megegyezik 
abban, hogy senkinek sem jó a viták el
húzódása. Az optimális megoldás az len-

ne, ha a viták jelentős része a munkálta
tó és munkavállaló, illetve érdekképvise
leti szervek egyezkedésében megoldód
na, hasonlóan, mint a régi Mt. idején az 
üzemi, illetve területi munkaügyi döntő
bizottságok időszakában. 1997. április 
28-án a Munkaügyi Minisztériumban e 
témakörben egyeztettek a szociális part
nerek. A tanácskozáson részt vett a VSZ 
elnöke is. 

(A szerk.) 

Az érveket az élet dolgozza ki 
JUBILEUM, TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 

A munkaügyi bíróságok létrehozá
sának 25. éves évfordulóját ünnepelték 
1997. április 24-én Szegeden a József 
Attila Tudományegyetem jogi karán. Az 
emlékülést dr. Nagy László professzor 
úr szervezte. A negyedszádos jubileumi 
ülésnek az a tény is aktualitást adott, 
hogy az ÉT munkavállalói oldala és a 
Munkaügyi Bírók Egyesülete hatékony 
az élet által bizonyított érvei előtt meg
hátrált az IM. a Munkaügyi Bíróságokat 
megszüntető tervével. 

A tudományos ülésen Nagy pro
fesszor úr megnyitóját követően előadá
sok hangzottak el dr. Héti Lajos állam
titkár, Radnai József a LB munkaügyi 
kollégiumának vezetője részéről. Az 
előadók a munkaügyi bíróságok elmúlt 

25 évét méltatták. Részletesebben szól
tak a jelen problémáiról is. 

Giuseppe Cásale az ILO képvisele
tében volt jelen. Előadásában az euró
pai munkaügyi bíráskodási gyakorlatot 
ismertette. A konferencia felkért előa
dója volt dr. Márkus Imre, a munkaügyi 
kapcsolatok szakértője is. Előadásában 
a munkaügyi bírósági eljárást megelő
ző egyeztetésekről, azok okairól szólt. 
Hangsúlyozta, hogy a munkavállalók
nak és munkáltatóknak is az az érdeke, 
ha a viták rövid úton, lehetőleg a cégen 
belül rendeződnek. 

A konferencián a meghívottakon kí
vül a munkaügyi bíróságok elnökei is 
részt vettek. 

(A szerk.) 

A VSZ ajándéktévéjét április 16-án adták át a Kőszegi Diákotthonnak 
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, MSZOSZ 
Erdemérem 
kitüntetettjei 

Szabóné Csernetics Ildikó 
szb.-titkár, KASZ általános szekció 
elnökségi tag. Baja 

Hajdúné Lovász Edit - visszautasította 
a Húsipari DolgozókSzakszervezetének 
Szekszárdi alapszervezetének titkára, 
Szekszárd 

Tóth György 
a MÁV Rt. Vontatási Főnökség VSZ 
szb.-titkára, a Budapesti Területi 
Bizottság tagja, MSZOSZ Szolnok 
Megyei képviselőtestületének tagja, 
Szolnok 

Ujvári Károly 
ÉFÉDOSZSZ Zala megyei 
szervezetének elnöke, MSZOSZ 
Zala megyei ügyvivője. 
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 
Zala megyei testületének elnöke, 
Zalaegerszeg 

Kármán Csaba 
a Mátrai Erőmű Rt. BDSZ titkára, 
a Központi ÜT elnöke, a BDSZ 
Integrációs Szénbányászati Tagozat 
vezetője, a BDSZ Szövetségi 
Tanács és az Elnökség tagja, 
Visonta 

Trovencsák Iván 
VSZB titkár, a KOSZ ügyvivő 
testületének és az MSZOSZ 
Szövetségi Tanácsának tagja, 
Budapest 

Mester Jánosné 
a Bölc�ődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezetének !!lnöke, az MSZOSZ 
Szövetségi Tanácsának tagja. és az 
MSZOSZ Nyugdíjas Választmányának 
alelnöke, Budapest 

Lippé György 
szakszervezeti titkár, a MATÁV Rt. 
Debreceni TIG Üzemi Tanács tagja, 
Mátészalka 

Dr. Vida János 
Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége 
Tanulói Tagozatának vezetője, 
a SZISZ Választmányának tagja, 
Miskolc 

KÜLÖN DÍJ : 
Nagy Sándor 

az MSZOSZ volt elnöke, 
országgyűlési képviselő, Budapest 

Rainer Girndt 
Friedrich Ebert Stiftung, 
Szakszervezeti Projekt vezetője 

MSZOSZ 
művészeti
kulturális 
díjasok 

Görgey Gábor 
író, életművéért 

Gór Nagy Mária 
színésznő, pedagógiai munkájáért, 
az utánpótlás neveléséért 

Szinetár Miklós 
rendező-tanár, 
az Operaház főigazgatója 

BÁNYAMUNKÁS 
a Bányász Szakszervezet lapja, 
közel 100 éves a lap 

ÉLELMEZÉSI DOLGOZÓ 
az ÉDOSZ Szövetség lapja, 
50 éve alapították 

Eigner Dunai János 
újságíró, MTI 

Takáts Sándor 
főmunkatárs Zalai Hírlap 

,,V ASÚT A GYERMEKEKÉRT" 
Alapítvány Kőszegi Diákotthona 

Tatabányai KPVDSZ 
Művelődési Ház közössége 

Bércesi Győző 
népművelő. 
az SZFMH igazgató-helyenese 

F. Csapó Irén 
festőművész. Kaposvár 

,,OXIGÉN" 
c. rádióműsor szerkesztősége, MR 

Dr. Glatz Ferenc 
történész. az MTA elnöke 

Gyarmati István 
zeneszerző, zenetanár, zongorakísérő 

VASAS MŰVÉSZEGYÜTTES TÁNCKARA 
ÉPÍTŐK VAD RÓZSÁK TÁNCEGYÜTIESE 
1imár Péter 

operatőr, filmrendező 
Markos György 

színművész, különdíj 
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Meglopják az utast, 
verik a vasutast! 

MEGHÖKKENTŐ ADATOK 
Az eddiginél lényegesen gyakrab

ban ellenőrzik a közúti-vasúti szintbeli 
kereszteződéseket. szigorúbban bünte
tik a szabálysértőket, hatékonyabb szá
monkérésre számíthatnak a vasúti bűn
cselekmények elkövetői s a balesetek 
megelőzését szolgáló felvilágosító tevé
kenységre ezután több pénzt fordítanak. 
Többek között erről állapodott meg 
Sipos István. a Magyar Államvasutak 
Rt. megbízott vezérigazgatója és Bánfi 
Ferenc dandártábornok, az Országos 
Rendőrfőkapitányság közbiztonsági 
igazgatója. 

Sipos lsn·án vezérigazgató megdöb
bentő és elgondolkoztató adatokat so
rolt. Az 1996-os évben a vasúti bűncse
lekményi esetek száma meghaladta a 10 
ezret. A biztonságot veszélyeztető cse
lekmények - dobálás, kábellopás, opti
karongálás -, illetve az ámlopások meg
haladták a hat és fél ezret. Elszomorító
nak tartotta Sipos lsr\'Cí11. hogy az áru
lopások jelentős hányada vasutas dolgo
zók által - elkövetőként vagy közremű
ködő informátorként - .. valósulhatott'' 
meg. Mint elmondta. ezek az egyének 
nem csupán a vasutasok testületére hoz
tak megbocsáthatatlan szégyent. hanem 
a tisztességesen dolgo1ók zsebéből is 
jelentős összeget hú1tak ki. 

Az utasok sérelmére közel 2000 al
kalommal követtek el tavaly lopást a 
MÁV területén. Vasúti kocsik, al- és fel
építmények. illetve berendezések rongá
lására mintegy 1100 esetben került sor. 

LAPUNK "ELINTÉZTE" 

Az utasok mellett ma már a vasuta
sok testi épsége sincs biztonságban: 
több mint félezer esetben került sor ga
rázdaságra és testi sértésre - a személy
pénztári ablak bezúzásától a szolgálat
ban lévő dolgozóval szembeni tettleges
ségig. Ezek a bűncselekmények egyedül 
a MÁV-nak tavaly több mint félmilliárd 
forint kárt okoztak, nem is szólva az 
utasok egy részében kialakult elbizony
talanodásáról - amely hosszabb távon a 
MÁV iránti bizalom csökkenéséhez is 
vezethet! Ám 1992-től az ORFK és a 
MÁV között meglévő kapcsolat ered
ményesnek mondható. sőt számos eset
ben kiemelkedő sikert érlelt meg a gyors 
információcsere. 

Bánfi Ferenc közbiztonsági igazgató 
kijelentette: hogy ezentúl sokkal gyakrab
ban ellenőrzik a vasúti útátjárókat. Termé
szetesen a kirótt büntetések is sokkal szi
gorúbbak lesznek a tilos jelzés ellenére a 
síneken áthaladó járművek vezetőivel 
szemben. Bár az elmúlt évben már mint
egy 100 esetben szabálysértési eljárást 
kezdeményeztek, de ezt a dandártábornok 
kevésnek tartja. hiszen - mint utalt rá - a 
határtalan emberi felelőtlenség nem csu
pán rendkívül jelentős nemzetgazdasági 
kárt okoz, hanem vétlen utasok - nem 
egyszer terhes családtag vagy kisbaba -
életét is követeli. A vasútbiztonsági intéz
kedések részeként az idén mintegy kétmil
liárd forintot költenek 100 új fénysorom
pó üzembe helyezésére. 

G. Szűcs Lászl6 

A pályamunkások 
1 ürödhetnek 

A Veszprémi Pályagazdálkodási Fő
nökség I. Főpályamesteri szakasz 1997. 
áprilisában beköltözött a felújított forgal
mi legényszálló új épületébe. Egyes vé
lemények szerint a felújításra a Magyar 
Vasutas novemberi számában megjelent 
írás hatására került sor. 

Előző tudósításunk óta az épület tel
jes felújítása befejeződött. a gázfűtés tö
kéletesen működik. a helyiségeket kifes
tették, a mosdókat zuhanyzókat lecserél
ték. A pft.-s dolgozók előző cikkünkben 
nehezményezték a várpalotai állomásfő
nök megjegyzését, miszerint „Amióta 
külön költöztek az állomásiak. azóta a 
mosdókból. öltözőkből nem tűnt el sem
mi." Ehhez a pályások csak annyit tesz
nek hozzá, hogy az ő helyiségeikbó1 sem 
tűnt el semmi. a beköltözés óta. 

Cser Tibor főpályamester lapunknak 
még elmondta, hogy az újságcikken kí
vül sokat köszönhetnek Károlyi János
nak a PGF. vezetőjének. aki kiállt a fel-

.4\ 
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újítás mellett és hetente járt ki ellenőriz
ni az átépítési munkát. Örvendetes, hogy 
elkészült az I. szakasz új épülete, de ez 
alatt a létszámuk fogyatkozott. Több fi
atal pályamunkás hagyja el a szakmát, 
mert havi bruttó 20-25 ezer forint egy pá
lyakezdőnek sem perspektíva. Az idő
sebb dolgozók viszont különböző beteg
ségekkel küszködnek. Az 53 éves J. K. 
vágányzámál lett rosszul. Mire az orvos 
kiért. már csak a halál beálltát tudta meg
állapítani. Szívinfarktus. A boncolásnál 
kiderült, hogy ez volt a második, de senki 
sem tudott róla. Betegen is dolgozott, bi
zonyára félt attól. hogy leszázalékolják, 
és akkor a munkásszállóról is mennie 
kellett volna. 

Többen mondogatják, hogy a MÁV 
pályásai, csak felügyeletet látnak el az 
új struktúrában, a nagyobb munkákat 
kft.-k végzik majd el, ez a helyzet hatá
rozza meg a szakma jövőjét. 

\ 
\ 
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Így is lehet Fotó: T.P. 

Megbízólevél, úi kihívás 
SZOMBATHELYEN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI 

Az újjáalakult Vas Megyei Munkaügyi 
Tanács első ülésén Horváth Csaba, a VSZ 
Szombathelyi Területi Bizottságának titká
ra 16 társával egyetemben vehette át meg
bízólevelét. Az MSZOSZ Vas Megyei Kép
viselete által delegált vasutas szakszervezeti 
vezető megtiszteltetésnek. kihívásnak és ér
dekes feladatnak tekinti a tanács munkavál
lalói oldalán a tagsági teendők ellátását. 
Megtiszteltetésnek, mert az egész országban 
átalakult megyei testületekben. a VSZ ber
keiből egyedül jutott pozícióhoz. Ebből fa
kad az a kihívás, mely mind MSZOSZ, 
mind pedig VSZ szinten, mélységében ez 

idáig ismeretlen területen való helytállásra 
és a segítségnyújtás lehetőségeinek maxi
mális kiaknázására ösztönzi. A tagsággal 
járó információözön, az alternatívák mérle
gelése, a pályázati ötletek kimunkálása ér
dekes momentumokat takar. Szó esett a pá
lyakezdő munkanélküliek körében végzett 
kérdőíves felmérés reményekkel kecsegte
tő eredményeiről is. Üdvözlendő, hogy ta
valy kétharmaduk munkahelyre talált. 

A tanács kéthavonta és munkaterv alap
ján ülésezik majd. Munkájának irányait ki
jelölő 1991. évi VI. törvény - a foglalkoz
tatás elősegítéséről és a munkanélküliek el
látásáról - valamint a MUM 6/1 996. rende
let - a foglalkoztatást elősegítő támogatások
ról és a Munkaerő-piaci Alapból a foglalkoz
tatási· válsághelyzetek kezelésére nyújtható 
támogatásokról - nemcsak szabályozásra 
szolgál. de tükrözi a tennivalók sokszínűsé
gét és jelentőségét. 

Az új munkaügyi tanács önkormányzati 
oldalán Vas megye és Szombathely megyei 
jogú város első számú vezetői is helyet fog
lalnak. A munkaadói asztal mellett hat egye
sület, illetve szövetség delegáltjai ülnek. A 
munkavállalói körben az MSZOSZ. az Au
tonóm S-;:akszerve::.etek, a Liga S:aks-;:en·e
;:.etek. a Szakszen-e::.etek Egyiitrmtiködési 
Fóruma és a Munkásranácsok S:öretsége 
jelöltjei képviselik a dolgozók érdekeit. 

Hon·áth Csaba az MSZOSZ színeiben, 
a tömörülés tagszervezeteinek megbízottja-

ként olyan információkhoz juthat, melyek 
egyrészt tippeket adhatnak a munkahelyte
remtéshez és megtartáshoz, másrészt pedig 
azok elősegítésére irányuló pályázati pénzek 
elnyerésének módszereiről nyújthatnak tá
jékoztatást. A szűkebb pátria, a MÁV szem
szögéből tekintve ez a tudás kamatozhat, 
hisz a vasút folyamatos racionalizálása és 
modernizálása óhatatlanul létszámgondokat 
vet fel. Az átszervezések nyomán a nagyobb 
mérvű leépítések, avagy az átcsoportosítá
sokból adódó képzések munkaügyi hatásai 
túllépnek a vállalat keretein. Tehát a MÁV 
foglalkoztatási helyzete is terítékre kerülhet. 
A Vas Megyei Munkaügyi Tanács első na
gyobb lélegzetű munkája az a korreferátum 
lesz. melyet a munkavállalói oldal szeptem
ber hónapban nyújt majd be a munkabizton
ságról és a munkavédelmi főfelügyelőség 
tevékenységéről. ellenőrzési módszereinek 
értékeléséről. Kizárólag a munkavállalók 
szemszögéből bemutatva a területet. 

Hon-árh Csaba végezetül megemlítet
te azt is. hogy a megyében egyre gyarapo
dik az anyavállalattól r észben elszakadó, de 
MÁV tulajdonban maradó gazdasági társa
ságok száma. A meglévőknek, illetve az 
újonnan alakulóknak az eredményes műkö
déshez több segítségre volna szükségük, 
hogy a kft-k alkalmazottainak biztos mun
kahelyet jelentsenek. Ez ügyben a VSZ tá
mogatására a továbbiakban is számíthatnak. 

· ódri. 

Honállomásom: Orosháza 
Hat év alatt épült újjá, több mint 1 30 

millió forintos költséggel az orosházi fel
vételi épület. Az április 10-i ünnepélyes 
átadáson Kddár Pálné a Szegedi Terüle
ti Vasútigazgatóság Beruházási Osztályá
nak vezetője érzékletes jelentés formájá
ban ismertette a hosszúra nyúlt átépítés 
nehézségeit, az épület figyelemre méltó 
értékeit. 

Tóth Imre a vasútigazgatóság vezető
je, a meghívott vendégek előtt az igazga
tóság várható feladatait ecsetelte. A vá
ros alpolgármestere a helyi lakosság kö
szönetét tolmácsolta, míg Pukánszky ál
lomásfőnök úr jól megfogalmazott, tö
mör mondatokkal tett ígéretet a szolgá
lati épület jelképes átvételekor arra, amit 
egy ilyen alkalommal illik elmondani. 

Visszaemlékeztem. Vasúti fiatalsá
gom legszebb évei kötődnek az 1890-ben 
épült régi ,.indóházhoz". Nehéz elfogult
ság nélkül szólni egy vasutas zenekarral, 
ünnepi külsőségekkel körített eseményró1, 
ami ritka a vasút jelenlegi hétköznapjai
ban. Az épület tükrözi a tervezők, beruhá
zók és építők va�út iránti elkötelezettsé
gét, hagyománytiszteletét. A régi alapte
rületen az új igényeknek megfelelően az 
emeleti szárnyakat manzárdos tetőformá
val jelentős mértékben bővítették. Még 
arra is ügyeltek, hogy az eredeti vasúti 
épületekre oly jellemző, de a korábbi ta
tarozá�ok során eltűnt nyerstégla homlok-

Lucaszékes 
búcsú, 

ők 33-an 
Nem oly rég találkoztak a záhonyi vontatá

si főnökség oktató termében azok az idős és ke
vésbé idős emberek, akik az elmúlt három évben 
vonultak nyugdíjba. A résztvevőket Korács János 
vontatási főnök köszöntötte. Méltatta és megkö
szönte a becsületes helytállásukat. az évtizedeken 
át végzett lelkiismeretes munkát. Három korosz
tály van jelen - mondotta - s ha valaki netán a 
vezetők „tüskéjét" érzi még. kérem bocsássa meg 
ezt nekünk. A szépre emlékezzenek. Hivatkozott 
Veres Mihály ny. főnök 1968. óta kiapadhatatlan 
segítőkészségére. aki volt munkatársait anekdoták
kal szórakoztatta. Az ebéd sem váratott magára, 
miközben némi fröccs is került az asztalra, a ze
nét magnóról szolgáltatták. 

Ezután bemutatták a „Luca székét", amit 
1985. óta készítenek a nyugdíjasok. Eddig kb. 
150-180-an szerepelnek a névsorban. Vagyis 
évenként valaki, valamit csinál a széken, de so
hasem fog elkészülni. 

Szőgyényi Bertalan 

zat újból megjelenjen. Megmaradt a fedett 
utaskijáró és a perontető! alátáma�ztó ere
deti díszes acéloszlopok. A nyugati föld
szinti szárnyon találhatók az üzemi és 
forgalmi helyiségek, a keleti oldalon az 
esztétikus utasellátó egységek. Az eme
leten kaptak helyet a további üzemi és 
szociális funkciók: kereskedelmi irodák, 
öltöző. melegedő, az utazószemélyzet 
részére laktanya. vendégszobák és a ka
zánház. Bizony annak idején sokat baj
lódtunk a szenes kályhákkal, a kicsapó
dó füsttel, a legnehezebb háborús évek
ben a hiányzó tűzrevaló .,megszervezé
sével". A jelenlegi gázüzemű központi 
fűtés és melegvízellátás már a legkénye
sebb igényeket is kielégíti. Szembetűnő 
a kivitelezés gazdagsága. a ha�ználható
ság és az esztétikus követelmény össz
hangja. A felújított alapterület összessé
gében 1857 m2

• a beépített terület: 1500 
m2

• Szólnunk kell a fájó különbségró1 is. 
A szegedi szárny részben beépítetlen te
tőtere biztosítana helyet a nagyon hiány
zó oktatóteremnek, amely a hasonlóan 
nagy létszámú szolgálati helyeken egya
ránt biztosítja a vasútnál nélkülözhetet
len, naprakész szakismeretek megszerzé
sét, illetve szintentartását és esetenként a 
több száz tényleges és nyugdíjas vasutas 
tanácskozási lehetőségét. 

A jelenlévő szakemberek szerint a 
befejezéshez már csak 3-5 millió forint 

hiányzik, mert a késó'bbi beépítés műsza
ki feltétele biztosított. A külső nyílászá
rók elkészültek és a közműcsatlakozáso
kat is kiépítették. Milyen szép lenne a kö
vetkező évek valamelyikének októberé
ben például az Idősek V ilágnapja ünnep
ségét, már az új oktatóteremben megtar
tani. Ez erkölcsi elismerést jelentene 
azok számára is, akik hosszú évtizedeken 
keresztül mint forgalmisták, váltókeze
lők, pénztárosok vagy tolatásvezetők 
kollegáikkal együtt hűen szolgálták a 
vasutat. az orosházi utazó és fuvarozta
tó közönséget. Egy állomásépület felújí
tása a kivitelezés egész folyamatában a 
széleskörű érdeklődés középpontjában 
áll. Ha ez ilyen hosszú ideig tart, mint 
Orosháza esetében, ez különösen sok ál
dozatot. türelmet és megértést igényel 
mind a szolgálatban lévő vasutasoktól, 
mind az utazóközönségtől. Ezért igaz�n 
örömteli perceknek lehettünk tanúi. 
Mégis hiányérzetem volt. Sajnos az ün
nepi jelentés hangjait és Tóth igazgató úr 
szavait nem nyomta el a vasúti teherko
csik ütközőinek csattogása. Az állomás 
mind a 11 vágánya ragyogó tisztán és 
üresen állt. Szabadon átláttunk a Miko
lay-kertbe, a raktári vágányon nem vol
tak mérlegelésre váró rakott kocsik, az 
élőrakodót felverte a gaz, az új vágányon 
nem zajongtak a rakodó munkások. 

dr. Kun Dezső 

RÉZ HELYETT ALUMÍNIUMBÓL 

Pótolják az ellopon 
csomagtarlókat 

A váci vonalon utazók az elmúlt hó
napokban tapasztalták, hogy a BDV mo
torvonatokon (Hernyó) a csomagtartókból 
hiányoznak a keresztlécek. Mivel ezek 
alumíniumból készültek ezért feltételez
hető, hogy a rongálás nem öncélú, hanem 
haszonelv(I. A színesfém-felvásárlással 
foglalkozó kft.-k. kilónként 100 forintnál 
is többet adnak a fehér fémért. A szárma
zás helyét nem vizsgálják. 

- Meggyőződésem, hogy ezen alumí
nium-léceket nem a MÉH-be viszik a 
dézsmálók, hanem alapanyagként hasz
nálják fel a különböző idomokat. - kezd
te mondandóját Marosvölgyi Károly Nyu
gati Ml'iszaki Kocsiszolgálat vezerője. -
Például a köridomokból remek antennák 
készíthetők. Az elmúlt két hónapban 22 
kocsit csupaszítottak le a tolvajok, ame
lyeket a helyi fiókműhelyben javítottak a 
szerelők, természetesen már vasból, mert 
az kevésbé kapós. A Dunakeszi Járml'ija-

vítóban lévő nagyjavításos kocsiban -
költségkímélés okán - a leselejtezett Bhv 
vagonok csomagtartóit szerelik be. 
Egyébiránt a teljes csomagtartócsere ko
csiként 400 ezer forintjába-kerül a MÁV 
Rt.-nek. A nyugati fiókműhelyében a tel
jes javításra nincs kapacitás ezért az elkép
zelések szerint az alkatrészek összeszere
lését debreceni ipari tanulókkal végezte
tik majd, és a Nyugatiban szerelik be a 
kész csomagtartókat. 

Lazányi István az Északi Fl'itőház 
üzemvezetője lapunknak elmondta: egy 
abonyi kft. nyerte el a BDV motorvonat
ok csomagtartóinak javítását. A napokban 
készültek el az acélpolcok prototípusai, és 
ha minőségben is megfelelnek, akkor a 
nyár közepén már nem kell a csomagokat 
az ülésen utaztatni. Azért készül a szerke
zet vasból, mert ennek a feketepiaci érté
ke sokkal alacsonyabb az alumíniuménál. 

TP 
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Anyai szívek 
a Törekvésben 

Dunai nem kesereg 
Már rég tudjuk, hogy a Debreceni 

Vasutas Sport Club elnöksége a vezető
edzőt felmentette. Az évad végéig szó
ló szerződést a tréner azért nem tudta ki-

ző olimpián is legyen futballcsapatunk. 
-Sikertelennek tartja az atlantai sze

replést? 
-Az eredmény sikertelenséget tük

röz, de a brazil "A" válogatottól és a ké
sőbbi olimpiai bajnok Nigériától kikapni 
nem szégyen. Ami Japánt illeti, azt kell 
mondanom, hogy tipikusan magyar be
tegség mutatkozott meg a csapaton. Egy 
profi válogatott nem kap ki két perc alatt. 

Ingatlan 
Elcserélném szolnoki 2 szintes, 78 m1-es, 

erkélyes, kertes összkomfortos szolgálati lakáso
mat - két önálló lakás is kialakítható - budapes
ti kisebb lakásért. Dunakeszi csere is érdekel. Ér
deklődni lehet 9-15 óra között a 01/22-33 üze
mi vagy a 3342-771 városi telefonon. Esti órák
ban a 06 /27/344-337 számon, Var.ga Gézáné. 

Ünnepi külsőségek között, de 
nagyon bensőséges rendezvényen 
köszöntötte az édesanyákat május 7-
én a Vasutas Klubbok és az Életet az 
Éveknek Országos Szövetsége a Tö
rekvés Művelődési Központban. A 
zsúfolásig megtelt színházteremben 
zsigongó több száz édesanyát, nagy
és dédmamát unokáik nevében Ka
p itány István klubszövetségi elnök, 
és György István Kőbánya polgár
mestere köszöntötte csokorba szed
ve legszebb gondolatait. Az édes
anyákat a művelődési központ gyer-

Rejtvénvteitök 
el -sége 

Az elmúlt hét végén rendezték meg 
Balassa-gyarmaton a Balassa Kupa rejt
vényfejtő csapatversenyt, melyen a Pé
csi Vasutas Rejtvényfejtő Klub mindkét 
csapata szép sikert ért el. 

A Haladó csapat megnyerte a kupát, 
kategóriájában első helyezést érve el. 

A csapat tagjai a következők: Gálné 
Hufnágel Mária, Légrádi Lajos, Dr. 
Sarlós Péter, Till Tamás. Mester csapa
tunk kategóriájában a III. helyet hozta 
Pécsre. A csapat tagjai a következők: 
Drelicska Attila, Mosonyi Géza, Szilá
gyiné Tóth Éva, Török Gusztáv. __ 

aratoni 
1997. május 17-18-án Pécsett a Vas

utas Művelődési Házban rendezzük meg 
a X. Nemzetközi Maratoni Rejtvényké
szítő Versenyt. A versenyen négy külföl
di csapat (Lengyelország, Csehország, 
Horvátország, Szlovákia) mellett két 
magyar csapat vesz részt. A verseny kez
detétől a négy tagú csapatok 24 órán ke
resztül készítik a rejtvényeket, s a 24 óra 
alatt egy-egy csapatból egyidőben maxi
mum két ember hagyhatja el az asztalt, 
akkor is csak rövid időre. A maratoni ver
senyek történetében ez jubileumi rendez
vény. Pécs városa és intézményünk volt 
a házigazdája a III. versenynek 1986-
ban, amit a magyar csapat nyert meg (a 
csapat tagja volt két klubtagunk, 
Drelicska Attila és Schmidt János is). A 
mostani versenyen a magyar csapat tag
jai: Drelicska Attila, Gyócsy Géza, Nagy 
Balázs és Schmidt János. A verseny so
rán 25 kg segédanyagot használhatnak a 
csapatok - lexikonokat, kézikönyveket, 
szótárakat, atlaszokat. 

Országos 
billiárdversenv 
VERSENYFELHÍVÁS 

Nyíregyházi Vasutas Míívelődési 
Ház Országos Vasutas Billiárdversenyre 
hívogatja 1997. június 20-ára az amatő
röket, 2 fös csapatok indulhatnak. Csa
pattag lehet minden MÁV dolgozó, azaz 
VOKE alkalmazásában álló személy. A 
verseny a Pool Billiárd 8-as szabálya sze
rint zajlik. Érdeklődni lehet: Vasutas Mű
velődési Ház (4402 Nyíregyháza, Toldi 
u. 23. Pf.: 13.) Telefon: 42/311-521, vas
úti telefon: 03/43-26. 

Májusban 
vizsgáznak 

A Phare-program keretében 15, zöm
mel középvezetőt iskolázott be a szombat
helyi MÁV Vasjármíí Gyártó és Javító Kft. 
A hallgatók piaci, vezetési és gazdálkodá
si ismereteket tanulnak. A januártól bein
dult tanfolyam hallgatóit, havonta három 
napon át Balatonvilágoson oktatják. Utá
na egy-egy napot az anyaüzemben foglal
koznak az ott elhangzottak üzemi szintíí 
hasznosításával. A vizsgákra május hó
napban Szombathelyen kerül sor. 

Sz. Jakab 

MAGYARVOOW 

mek- és néptánccsoportja látványos 
műsorral ajándékozta meg. Hálásan 
fogadták az ünnepeltek a "Suttyó
kat" is. Ami ezután következett, az 
rövid időre visszaröpítette a 
nagyikat a közeli és a távoli múltba. 

tölteni, mert a „Loki" tavasszal nem 
' rúgta be azokat a gólokat, amelyeket a 

közönség elvárt a csapattól. A távozás 
előtti napon -a Váctól elszenvedett ha
zai vereség után -munkatársunk éppen 

, az Intercityn ült le beszélgetni Dunai 
: Antallal. 

Felcsendültek a Törekvés "pacsirtá- -Mi történt a tavalyi sikercsapattal 

inak": Papp Juditnak, Köteles idén tavasszal? 

-Ha már a pro.fizmusnál tartunk, mi 
a legnagyobb különbség a spanyol-ahol 
ön is dolgowtt -és a magyar csapatok 

Eladó hat éve épült háromemeletes ház, má
sodik emeletén eladó egy 74 m1-es 2 és fél szo
bás (összkomfortos, erkélyes, étkezős) lakás a IV 
kerületben. Irányár: 4,2 millió. Érdeklődni: vas
úti: 0 l /l0-04, napközben városi: 334-19-06, este 
városi: 180-80-71. 

Györgynek, Max Mártának dalai i -Sajnos éppen abban az időszakban 
vettem át a csapatot, amikor az leszálló "E�y ősz�a!_ú„ asszonyról", � "A , ágba került. Ez már nem először fordult régi ház korül nevelte csemetéit, és I elő velem pályafutásom során, hogy 

között? Keresek egy 50 m1 körüli összkomfortos és 
-Ami a vezetést illeti, ott elképzelhe- egy 30 m1 körüli összkomfortos lakást a IV vagy 

tetlen, hogy a klubelnök fizetésért dolgoz- XV kerületben. Érdeklődni: napközben: 01/10-
bizony ő volt a "Mama", "Most, ötödik helyen álló csapatot vettem át, 

zon. Általában jómódú köztiszteletben 04, városi: 334-19-06, este: 180-80-71. 
álló személyek vállalnak ilyen feladatot. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • •· 

Nálunk viszont a vezetők ugyanúgy bért : Á L L Á S amikor minden virág nyílik". ahol a játékosok éppen kifutották magu-
Hegedűs Károly kat, így törvényszerű volt a visszaesés. és prémiumot élveznek, mint a sportolók. • A MÁV tervező Intézet Kft. felvesz tervezői mun-

M 
A Törekvés Művelődési Központ 

(1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
25.) szeretettel meghívja a kisgyenne
kes családokat gyermeknapi miisorára 
1997. május 31-én, 10.00 órai kezdet
tel. A Maskara Színjátszó Társulat elő
adásában: "A farkas és az öt kecske
gida" zenés mesejáték óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. Belépés díjtalan! In
formáció Szöllősi Ilonától kérhető, tele
fon: 263-0299, vasúti 01/26-79. __ 

omád 1 
sátoná 
A Mecsek Íjász Klub 1997-ben is 

meghirdeti íjásztáborát a Közép-Mecsek
ben, Orfűtől észak-keletre a Bóri forrás 
mellett. A táborból kiindulva egy napos 
túrákkal több védett tennészeti érték is 
felkereshető. Jakab-hegy, Babás szerkö
vek, Abaligeti barlang, Hennann Ottó-tó, 
Sárkány-kút, Vízfő és Sárkány-szakadék, 
Melegmányi-völgy. A hü's hullámokat 
kedveló1c számára könnyen elérhető az 
orfűi, az abaligeti, a magyarhertelendi és 
a sikondai strand. Az erdei életre, a nagy 
túrákra, az íjászoktatásra várjuk önt is a 
vasutas héten (július 14-20. közt). Ekkor 
a hátizsákos túrára invitáljuk. Címünk: 
Kása Sándor 7345 Alsómocsolád, Rákó
czi u. 52. 

A Téka 
1997. május 25-én a budapesti 

TÉKA együttes muzsikál a Vasutas 
Művelődési Házban. 

A gyermekeket 17. 00 órára, a fel
nőtteket 19.00 órára várjuk szeretettel. 

Fe vételi 
A Kaposvári "A Vasút a G�enneke

kért" Alapítvány Diákotthona felvételt 
hirdet általános iskolás vasutas gyere
kek részére. Különösen az alsótago
zatosak jelentkezését várja. Cím: 7400 
Kaposvár, Somsich P. u. 15. Dr. Nagy 
Ivánné igazgató. _____ _ 

Ez történt a Debrecennel is. - Mivel tölti majd az idejét? • kakörbe fiatal, 1-2 éve végzett villamosmérnö-
- Mint már említettem az olimpiai , • köt, technikust, aki jelenleg vasúti alkalmazott. - Miért csak az évad végéig kötött 

szerzlfdést, talán sejtette, hogy ered
ménytelen lesz? 

• A megegyezéses bérmegállapltásnál figyelemcsapat felkészítésére kaptam feladatot a : be vesszük az elvárhatónál magasabb szin!0 szövetségtől. Teljes erőbedobással készü- számnástechnikai ismeretet, valamint a vizsgálök arra, hogy a hagyományoknak meg- 1 : val dokumentált angol és német nyelvtudást. A 
felelően Sidney-ben újra képviseljék lab- 1 • részletes szakmai életrajz�! ta�lmazó pályáza-

- Nem, erről szó sincs, hanem szer
ződésem van az MLSZ-el a Sidney 
2000-re. darúgók Magyarországot. , • tokai az alábbi címre kérJUk elJuttatnl: 

TP • MÁVTI Kft. 1390 Bp. Pl. 193. Azt várják tőlem, hogy a követke-
- -- .. -------------

Körnvezet
védök 

A KTE Somogy Megyei Területi 
Szervezete a szaktárcák közremííködé
sével immár nyolcadik alkalommal ren
dezi meg a „Környezetvédelem a köz
lekedésben" c. konferenciát Kaposvá
ron. Időpontja: 1997. június 18-20. 

A konferencia részletes programja, 
a jelentkezési és részvételi feltétel az 
Interneten megtalálható és lehívható. 
(internet: hhhtp/wwww.mtesz.hu/kte) 

A k©nferenciával kapcsolatos felvi
lágosítás kérhető a KTE titkárságán 
Zsoldos Istvánnétól a 153-2005, 153-
0562 telefonszámon vagy a 153-2005 
telefaxon. 

�Futás 
A közelmúltban az "EURO 12" 

Nemzetközi Futóversenyen indultak 
Belgiumban a Debreceni Lokomotív 
Tómegsport Egyesület atlétái a Belga 
Vasutas Sportközpont meghívására. 

A félezer induló közül Palásti De

zső hozta el a legjobb időt futó külföl
di sportoló díját, míg a vasutasok kü
lön versenyében (belga, holland, fran
cia vasutas sportolók között) a dobogó 

· második fokára lépett. Az egyesület 
1 második futója,Rácz Sándor is dereka
' san helytállt, hiszen a népes mezőny 

első harmadában végzett. A sportdele
gációt Vufa Péter egyesületi elnök ve- , 
zette tolmácsként. 

V.P. 

••••••••••••••••• 
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MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jórmüvek és részegységeinek gyórtósa · 
ésjavftóso 

• Villamos forgógépek, transzf ormótorok 
javftósa, tekercselése, vókuumimpregnólása 

• Acélszerkezetek gyártóso, szerelése 
• Alkatrészek megmunkólósa, fogaskerék 
• Forgallyústenge�-köszörülés 
• Keménykrómózós, 6nozós, fémszórás 

� 
Nr. 75,100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 Budapest, Kőbányai út 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 

Keresztreilv , n 
A Magyar Tudományos Akadémián 1997. márci
us 4-én a Vasutasok Szakszervezete kezdeménye
zésére A vasút és Európa konferencián a vasutak 1 szállításban elfoglalt szerepével kapcsolatban az 
osztrák közlekedési miniszter gondolatát idézted,: 
Kerlaipolyi Endre az MTA Közlekedéstudományi 2 Bizottság tagja. Az idézet a megfejtés függ. 2., 
vúsz. 1, 7, 9. és 3. soraiban található. 

VÍZSZINTES: 1. névelő, megfejtés II része 2. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tó Kazahsztánban, Duna mellékfolyója 3. nad- l---l•-----•--1----.1�--1----t----ll---.-...... 
rágtartója, megfejtés V része 4. lócs�mege, Ádám 

4 Károly, Rádió TV nemzetközi szervezet (röv.), ... 
a fekete lovas 5. Bolka TV mesehős társa, Nitro
gén, női énekhang 6. ezer, oroszlán név, hideg 5 tengeri szél, szamárhang 7. megfejtés lll. rész, 
kén 8. egy (német), bunda fajta, Hungária része 
9. égtáj, megfejtés IV része IO. miskolci székbe- 6 lyi! energiaszolg., Dél A.-i vetőhurok 11. sapka-

. ellenző (német), római egy, filmforg. váll. 12. ... ? pour a halottibb beszéd része, ellenértéke, görög 

. betff 13. római kettő 
l FÜGGŐLEGES: 1 Megfejtés I. része 2. út el- 8 választott része, Sao Paoloban van!, -ban -ben ! (ang.), angolk.isasszony 3. ruha része, talál, bé
l lyeget nedvesít 4. H-val vigyázzban áll (kat.), 9 
i március része, romániai ókori nép 5. fél bika!, a ....,_._-l•-•----.J-......;--4•••.....;-+--J....--l;......--4,-�� legegyszenThb gép, névelő, hegy (ném.), felügyel 

1·0 i (vissza) 6. rendelkezésre bocsát, hegedűk tarto-t zékai, állag 7. három (ném.), papírra vetette, ke
• l leti vallás, bölcsőben van 8. folyó, tó viziemlőse, 11 Buenos ... , szín 9. időhatározó, érdekegyeztető 

Május l-jei gyermekrajzverseny, 
VSZ udvar. Demeter Csilla 2A. 

testület, ... Titus római történetíró, csiga jelzője. 
El6z6 szám megfejtése: Nem lehet civilizáció, 12 
ha az emberekben nincs lelkiismeret. 
Ak: ílj\jut.ilmat hdy,, mc, .. fe1to1nk. k,•zlll lr 
J,1 Pe•:r kedves t1ha,onk nmtL' l l 7 l E• e.·• 13 
p.,t, Nógrádköw�d u. l.l. l 

\ \ ,Nrta,ok Staksn·n·ezetrnl'k tapja • Fíís1t:rkt•s1.téi: SI. \ 1. \ 1 (·s\ B.\ • Szt•rkt·sztí,,1,g: !068 Budapl·,t. lk11r11ír u. -ti. ·11.•L/Fa·c .tt2-05S 1. f' zl'mi: 19-77 
Fdtfo, kiadü: dr. \1 \RKl'S IMRE, a \'asula'.'!ok Stakstl'l"\tl.l'lt'ntk dniikl' • Kiadja l'" kr.kvli a \,Mrta,ok Stakszt•ntzell'. 10h8 Budapest. lknrnír u. 41. 

Eloli1cll'si díj l'g� t:\l't: 504,- FI. frlrHt' 252.- Ft • \�0111:is: S1.ikra 1.apn�omcla Rt. B11dapt·,t h·klíi, H·1etií: U.\D\ \f 1 .\SZLÚ\'I:: H•zfrigaz}.(:ttcí 
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Kirajzanak a vasút új tisztjei 
MŰVÉSZFÜLKÉBEN 

Képzőművészeti 
alkotótábor 

MEGSZŰNT AZ AVATÁS FELEMELŐ PILLANATA 

Baráth igazgató munkaasztalánál 

A száztizedik évfolyamzáróra ké

szülnek a tisztképző hallgatói. A for

galmi-kereskedelmi, a kereskedelmi, 

a gépészeti, a pályafenntartási és az 

erősáramú diákok most teszik le utol

só vizsgáikat. 

*** 

Beszélgető társaim Baráth Ferenc 
igazgató, a tagozatvezetó1c Dr. Babus 
Lászlóné, Józsa Gyula, Majsai Éva, Sü
tő Árpád és néhány hallgató. 1997-ben 
a forgalmi-kereskedelmi tagozaton 59, 
a kereskedelmi tagozaton 28, a pálya
fenntartásin 25, a gépészetin 32, az erős
áramú mesterképzőn 32 fiatal készült fel 
a magasabb szakismeret megszerzésére. 
Féléves tanulmányi átlaguk 4,23 volt. 

Az igazgató vezetési elve a hallga
tói önállóság elfogadása, a tárgyi tudás 
elismerése, az új szemléletű gondolko
dás a vasút jövőjéről. Ismeretes, hogy 
megindulnak a hegyeshalmi vonalon a 
160 km/ó sebességű vonatok. Szlavónia 
felé 80 év után új vasútvonal épül. Foly
tatódik a vasútvillamosítás. A mellék
vonalak forgalmát sínbuszok veszik át. 
A képzett szakemberekre minden ko
rábbinál nagyobb szükség van. 

Baráth Ferenc megtalálta a módját, 
hogy a szakmai érdeklődést kielégítve 
hallgatói eljussanak: Ljubjanába, Mün
chenbe, Párizsba, Hamburgba és Berlin
be. Ezzel a szolnoki, a zalaegerszegi, a 
szekszárdi, netán a székkutasi ifjú és 
szépreményű ember lehetőséghez jutott. 
Utas is volt Európa korszerű vasútjain. 

A jó előadók és tagozatvezetők irá
nyításával folyó képzés eredményes 
volt. Mint a szakma tekintélyei adták át 
az ismereteket. Szó esett arról is, hogy 
hogyan változik a hallgató személyisé
ge. Mindannyian állítják, hogy kedve
zően. Korábbi részismereteik rendeződ
nek és kiteljesülnek. A szabályok logi
kai hátterét is megismerik. Forgalmi 

szolgálattevó1c, kereskedelmi hivatalno
kok, mozdonyvezetők, vontatási reszor
tosok, pályamesterek és erősáramú mes
terek immár emelt szintű tudással térnek 
vissza szolgálati helyükre. 

- Velem együtt fájlalják a hallgatók, 
hogy a tudásérték gyarapításának ma 
nincs nyilvánossága. A megszűnt tiszt
avatás felemelő pillanatait, a hallgatók, 
az előadók és a családtagok egyaránt 
hiányolják -állítja az igazgató, de azt is 
hozzáteszi, hogy a vasút leromlott anya
gi helyzete is hatással van rájuk. 

- Amikor előző évben Záhonyba 
mentünk tanulmányútra, nem láthattuk 
az önműködő hídmérleget üzemszerű 
használat közben. Nem volt mérlegelen
dő kocsi és gép, a vágánytengeren át 
lehetett látni! 

Ám a hallgató kíváncsi és érdeklő
dő. Így fordult figyelmük a külföldi vas
utak felé. 

*** 

Puszpánlános a pécsi pályagazdál-
kodási főnökségtől érkezett. 

- Jóleső érzés volt, hogy az érdi 
TERMIT Kft. 50 ezer forinttal támogat
ta utazásunkat. Láttuk a TGV-t, a MET
RÓ-t és az EURO-START-ot! És termé
szetesen jártunk Hegyeshalomban, Ér
den, ahol tanulmányoztuk az ott folyó 
munkát. 

Bauer Károly forgalmi-kereskedel
mi tagozatos. Honállomása Biatorbágy. 
A Mechwartban végzett technikus. 

-Jól látom, hogy a jövőt csak a vál
lalkozó vasút testesítheti meg. Ehhez 
kell alakítani mindannyiunk szemléle
tét. Az új árudíjszabás, személyfuvar, 
árufuvar ismereteit át kell adnunk az 
ügyfeleknek is. 

Novákné Döme Éva Rákospalota
Újpestről jár be. Jó tanulmányi ered
ménnyel indul majd vissza oda, ahol 
jelentős számú iparvágány várja. Az 
UNILEVER (Növényolaj) és az ÁTI 
Közraktározási-Depo fuvarozási telje
sítményeit meg kell őrizni a vasútnak. 
Ehhez kíván hozzájárulni. 

-Jártunk a ljubjanai konténer termi
nálnál. Az maga a korszerűség! S a fi
gyelmesség, amellyel fogadtak ... ! Va
csorával kínáltak, népeink barátságáról 
szóltak. 

Vízhányó Zoltán a Regionális Üzlet
vezetőség (Mezőhegyes) tisztképzőre 
küldött hallgatója. Forgalmi kereskedel
mi szakos. Tartalékos lesz, akinek tudá
sa mindig több kell hogy legyen, mint 
másoké. Mert sajátosan más-más min
den állomás. 

Mesélik, hogy tagozatuk egyik fele 
Hamburgba, a másik Berlinbe utazott. 
Emlékeik még frissek. Felvillanyozó 
szellemi felhangoltságuk, mindent sze
retnének magukba szívni. 

- Láttuk Hamburg kikötőjét, Euró
pa nagy vasúti és tengeri kapuját. Egye
dülálló forgalmat bonyolít. Helyre, or
szágra, vágányra, vonatra és hajóra szá-

Tanárok és hallgatók még vizsga előtt. Ez viszont felemelő pillanata a tiszt
képzőnek. 

mítógépes program irányít. Másodper
ces tűréssel! Olyan automatizált rende
zői háttérrel, ahol a folyamat töretlen 
egész. 

A kocsi belépésétől, érkezésétől, 
indulásától, gurításig és hajóra küldésig 
mindent számítógép vezérel. 

A gépészeti tagozat Münchent ke
reste fel. Az ICE-WERK München volt 
a cél, ahonnét hatvankét, tizennégy ko
csis szerelvény indul naponta Hamburg 
felé 280 km/ó sebességgel. A fedélzeti 
számítógép 2400 meghibásodási lehető
ségről képes előjelentést küldeni mün
cheni és hamburgi műszaki bázisra. 
Hatvan perc alatt tudnak motorblokkot 
vagy alvázat cserélni. 

Pászti Tzbor és Kékesi László moz
donyvezetők dízel és villany géppel utaz
tak. Teher, személy- és gyorsvonati for
dulóban. Ha végeznek ismét mozdony
ra ülnek, de lehet, hogy reszortosok lesz
nek. Érdekességként megemlítik, hogy 
ketten is vannak, akik férj-feleségként 
egyszerre végzik a tanfolyamot. 

*** 

Az igazgató hallgat, de tekintete el-
árulja, hogy szívesen vett részt a beszél
getésben. Tudja, hogy a záróeredmé
nyek érdekében majd mindenki a legna
gyobb tudással rukkol ki tanárai előtt, 
mert nem mindegy, hogy milyen bizo
nyítványt tesznek le főnökük és a csa
ládjuk asztalára. 

Közülük kerülnek ki az idővel a 
szolgálati főnökök, a középvezetó1c, a 
vezető-pályamesterek, az érdekegyezte
tő tanács tagjai. Válnak szakszervezeti 
tisztségviselőkké. Mások továbbtanul
nak főiskolán és egyetemen. Még maga
sabbra emelve a mércét maguk és a vas
út érdekében. És viszik a vasút jobbítás 
ügyét előre. 

Szabó Béla 

MŰVEK AMATŐR SZINT FÖLÖTT 

A Vasutasok Országos Közművelő
dési Egyesülete és a Vasutas Zene- és 
Képzőművészeti Iskola május 9-16. kö
zött rendezte meg Balatonbogláron 
nemzetközi alkotótáborát. A több évti
zedes hagyományokra visszatekintő 
programmal kapcsolatban Pá/ Gábor, a 
Vasutas Zene- és Képzőművészeti Isko
la igazgatója elmondta, hogy nemzetkö
zivé 1991-ben serdült a tábor, akkor fo
gadták első ízben a szomszédos orszá
gokból alkotóművészeket. Idén horvát 
és román festőket láttak vendégül. Ter
mészetesen a kapcsolatok nem egyirá
nyúak, jövőre a mieink vehetnek részt 
a Fogarasi havasokban rendezendő ha
sonló táborozáson. 

A tábort Balikó András, a Képző
művészeti Főiskola végzős hallgatója 
vezette, aki a szakma alapjait szintén a 
vasutas iskolában sajátította el. Értéke
lése szerint zömében az amatőr színvo
nalat meghaladó művek születtek. A 
témákat és a művészeti kidolgozást il
letően is széles volt a skála, ami nem 

•• 

meglepő, ha tudjuk, hogy a 45 résztve
vő között a középiskolás korúaktól a 
nyugdíjhoz közeledőkig minden kor
osztály képviseltette magát. Sokszínű 
volt a csapat a foglalkozás tekintetében 
is, a villamosmémöktől a rajztanárig 
számtalan szakma képviselője. volt je
len. Az elkészült m1Ivek többségét azért 
a mindig lenyíígöző balatoni táj ihlette. 

Kő Pál szobrászmíívész vállalkozott 
a korrigálásra, amely nehéz feladatnak 
bizonyult. Ilyenkor óhatatlanul elhang
zanak bíráló szavak is, ám a külső szem
lélő számára is öröm volt hallani, ami
kor egy-egy kép előtt a míívész elisme
réssel szólt az ecsetkezelés kiforrottsá
gáról vagy az alkotó belső világának 
festői eszközökkel történő, kiváló meg
fogalmazásáról. 

Az alkotótábor sikerét a fent elmon
dottakon túl talán az jelzi igazán, hogy 
a horvát résztvevők könnyeikkel küsz
ködve búcsúztak el és szinte mindenki 
maradt volna még tovább. 

Sz. S. 

cr=;» 
TANŰSiTYANY 

A TÜV Qualitats-Management GmbH 
TÜV CERT tanúsító helye a 

a TÜV CERT eljárás alapján ezennel 
igazolja, hogy vállalat 

MÁVFKG 
Felépitménykarbantartó és Gépjaviló Kft. 

a/az 

Jászkisér 
Ungarn 

Vasúti munkagépek és járművek, gépészeti berendezések 

acélszerkezetek, alkatrészek gyártása, korszerűsítése, javítása 

vasúti pályák és kitérők karbantartása, nagygépes szabályozása 

érvényességi területen minőségbiztosítási 
rendszert vezetett be és alkalmaz 

Egy audit során, melynek jelentés száma: 24022538 

bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel a 

DIN EN ISO 9001 :1994 

szabvány követelményeinek. A tanúsítvány érvényes 1999 Dezember -ig 

München, 1997 Január 27 

A tanúsítvány jegyzékszáma: 12 100 7400 
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ORSZÁGJÁRÓ HÁZTŰZNÉZŐBEN 

Vendégségben 
Hatvanban 

Az Ipoly és a Duna 
találkozásánál 

Hatvan nemcsak városként, ha
nem jelentős közlekedési csomópont
ként is ismert. Ez nem véletlen, hiszen 
- beleértve a vasútvonalakat is - szá
mos főútvonal keresztezi itt egymást. 
Sajátos térség ez, hiszen Hatvant az 
Alföld nyugati kapujának tartják. 
Vasúti szempontból viszont felemás 
lehet a település jövője. 

A hatvaniak a Jászság települései
nek képviselőivel közösen kezdemé
nyezték a MÁV-nál a Budapest és Jász
berény közötti közvetlen vonatforgalom 
megindítását, mert jelentős igény lenne 
rá a lakosság részéről. A nagyobb utas
forgalom pedig bevételnö-vekedést je
lentene a MÁV-nak. 

A gépészeten nem lehet spórolni, hi
szen egyetlen csavar hiánya miatt ka
tasztrófák történhetnek. Meleg János 
szb-titkár sajnálatosnak tartja, hogy eb
ben a kérdésben csak a kiadásokkal szá
molnak, viszont bevétel csak akkor van, 
ha jó a mozdony és van mit vontatnia. Ha 
nincs vonat, nincsen utas és nem kelet
kezik bevétel. Beruházásokra is szükség 
lenne. Persze a vasutas dolgozhat úgy is, 
hogy a szél átfúj a csarnokon. A moz
donyműhelyt például az 1980-as évek
ben átépítették, ezért nem dőlt még össze. 

-A létbizonytalanságból eredő rém
hírek is rontják az emberek munkamorál
ját - fejtegeti keserűen Meleg János. 
Ráadásul az átlagkereset bruttó 28 ezer 
forint, ha valaki már 30 ezer bruttó fölött 
keres, az kuriózumnak számít. At egy
szerű lakatost az érdekli, mennyit keres 
és legyen hova bejönnie minden nap dol
gozni. Az hidegen hagyja a munkást, 
hogy épp melyik vezetőt váltották le. 

Zibriny Ferenc, Szob állomás szb-tit
kára belebetegedett az emberek elbo
csátásba. Nem akar több szívfacsaró 
jelenetet látni. 

A közel háromezer lakosú Pest 
megyei nagyközség, Szob, a Dunaka
nyar egyik gyöngyszeme. Szobon je
lentős a határ- és teherforgalom, még
sem elégedettek az itteni vasutasok. 

- Szob állomás 1990-ig - Záhony 
után -az ország második legnagyobb ha
tárállomása volt - mondja némi keserű
séggel Zibriny Ferenc, Szob állomás szb
titkára. Tőle tudom, hogy míg 1981-ben 
még több mint egymillió vasúti kocsi 
ment át Szob állomáson, addig 1996-ban 

már csak 35-40 ezer vasúti kocsit enged
tek itt át évente. A vasúti teljesítmény 
apadásával természetesen együtt járt a 
személyzet fokozatos elbocsátása is. Míg 
1984-ben Szob-Sturovó, Zebegény állo
mások és a Szobi Gazdasági Vasút meg
közelítően 650 embert foglalkoztatott, 
addig 1995-ben már csak 189 embernek 
adott munkát a vasút. 

1994-ben végérvényesen megszűnt a 
Szobi Gazdasági Vasút, amely addig 46 
családnak adott munkát. A gazdasági 
vasút évente 25-30 ezer tonna árut szál
lított és még 1993-94-ben is négymillió 
forint nyereséget termelt. 1994-ben meg
szíínt Zebegény mint állomás, ezután 
megállóhely lett. Sok jól képzett vasutas 
ment el, volt aki felmondással, volt aki 
korengedményes nyugdíjjal. 1996 de
cemberére 189 före csökkent az összlét
szám, ebből 133 fö maradt VSZ-tag. 

A jelenlegi jelentős fuvaroztatók 
között van a szobi kőbánya és a szörp
üzem, a zebegényi ásványbánya és 
akadnak szezonális fuvaroztatók is. A 
főváros és Vác munkát ad a lakosság
nak, így megnőtt a személyforgalom. 
Az alacsony peronok miatt gyakran tör
ténik kisebb baleset (törés, zúzódás, 
stb.). Emiatt sokszor a kisgyermekes 
anyák és a nyugdíjasok inkább lejjebb, 
Szob-alsón szállnak fel a szerelvények
re, mert ott magasabbak a peronok. (Ér
demes lenne ezen elgondolkozni az il-

letékeseknek és változtatni rajta!) 
A korábban Szobon mííködő üzem

orvosi rendelőt áthelyezték Vácra, így a 
szobi vasutasoknak - az időszakos or
vosi vizsgálatok elvégeztetése miatt -
Vácra kell utazniuk. 

Zibriny Ferenc véleménye szerint, 
megvan a technológiához szükséges lét
szám, de most már az emberek a tllrés
határukon vannak, így már nem lenne 
szabad tovább csökkenteni a létszámot. 
Pedig a MÁV ezt tervezi, mert így akarja 
visszaszorítani a veszteségeit. Nagy a 
létbizonytalanság is, mindenki attól fél, 
hogy egyik napról a másikra elveszítheti 
a munkahelyét. Ráadásul feszültségeket 
okoz a fizetésbeli különbség is, hiszen 
aki Sturovóban teljesít szolgálatot, an
nak több jövedelme van, mint Szobon 
szolgáló kollégájának. 

- Nagyon nehéz a helyzetünk, hi
szen a dolgozók 70 százaléka a Bör
zsöny-hegység településeiről jár be dol
gozni - sorolja tovább Zibriny Ferenc,. 
Szob állomás szb-titkára, majd keseríI
en hozzáteszi: - Belebetegedtem abba, 
hogy az embereket el kellett bocsátani, 
illetve más szolgálati helyekre átirányí
tani. Nem egyetlen ember, hanem csa
ládok sorsa volt minden egyes alkalom
mal a tét. Harmincöt éve vagyok vas
utas, nem szeretnék több ilyen szívfa
csaró jelenetet látni. 

B.S. 

- A hatvani vontatási főnökség je
lenleg 375 dolgozót foglalkoztat -
mondja beszélgetésünk elején Meleg 
János szb-titkár. A dolgozók nyolcvan 
százaléka hatvani lakos, a többiek Mis
kolc és Salgótarján környékéről járnak 
be a munkahelyükre. A vontatási főnök
ség létszámegyeztető keretet kapott, 
amely alapján 24 embert el kellett vol
na bocsátani. Ezt az elképzelést azonban 
megvétózta a szakszervezet, azóta néma. 
csend honol. Megválaszolatlan például 
az a kérdés is. hogy megmarad-e "első 
csoportúnak" a vontatási főnökség vagy 
kirendeltség lesz? A teher- és a személy
kocsik javítását egyetlen csarnokban 
végzi az ott dol-gozó 31 fő, rendkívül 
mostoha körülmények között. Még az 
szb-titkár sem tudja, hogy mit tervez a 
MÁV a javítóműhelyekkel. Bizonyos 
híresztelések szerint a MÁV a teherko
csi-javítót a miskolci, a személykocsi
javítót pedig a szolnoki járműjavítóhoz 
csatolná. Meleg János szerint ez a gon
dolat csak a vasúthoz nem értő, azt nem 
szerető embernek juthatott az eszébe. 

A 90-es évektől folyamatosan csök
kent a létszám a vontatási főnökségnél. 
A még meglévő tanműhelyben hegesz
tőket, lakatosokat és forgácsolókat ké- 1 

peznek. A vontatási főnökség szakem
bergárdája fiatal és fogékony az új dol
gokra, így képesek lennének a többlet 
feladatok elvégzésére is. Sajnos azonban 
még a meglévőt is megrostálja a MÁV. 

- Nem értjük a MÁV matematikáját 
sem: ha van pénz új lnterCity (IC)-vo
natok elindítására, legyen mód a szak
májukat értő, becsületes, szorgalmas 
vasutasok bérének kifizetésére is, mert 
tudomásul kell venni, hogy mára szinte 
csak ilyen emberek maradtak a vasútnál 
- jelenti ki határozottan Meleg János, a 
hatvani vontatási főnökség szb-titkára, 
aki beszélgetésünk befejeztével kollégá
ihoz indult, hogy me;beszélje velük az 
időszerű ügyeket. · 

Látogatóban Dabason 

Féklakatosok a havas hatvani kocsimíihely előtt 

M 
A 

V 

ALAPÍTVA: 1926 

Berta Sándor 

Fotó: archív 

Dabas az egyik legjelentősebb te
lepülés Budapest agglomerációs kör
zetében, így érthető, hogy az emberek 
többsége a fővárosba jár dolgozni. 
Vasúti szempontból is jelentékeny te
lepülés Dabas, hiszen félúton van 
Budapest és Kecskemét között. 

Mikor megérkezem, rögtön szem
betílnik a dabasi vasútállomás felvételi 
épülete, amely csakúgy, mint maga az 
állomás többi része, csinos, takaros és 
rendezett. Az állomásfőnöknek, Nagy 
Andreának nagy szerepe van ebben. 

A fiatalasszony 1987. július elseje 
óta vasutas. Tanulmányait a hatvani 
Széchenyi István Vasútforgalmi Szak
középiskolában kezdte el. Ezután 
Nagybátonyba került. Itt előbb forgal
mista gyakornok, majd egy évig fizető
számadó árupénztáros volt. Mivel nő
nek született, nem lehetett forgalmi 
szolgálattevő. Időközben jelentkezett a 
győri Széchenyi István Mílszaki Főis
kola vasútüzemi szakára, ahol levelező 
tagozaton tanult. Itt 1994-ben tette el az 
államvizsgát. Főiskolai tanulóideje alatt 
megszületett a kisfia. Ez a tény azonban 
nem tántorította el szándékától a kitar
tó fiatalasszonyt. Ő elhatározta, hogy 
vasutas lesz. 

-

ADtranz 
csoport tagja 

2120 Da.nabal 
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VAGONGYÁRTÓ 
tsJNfró Kft. 

Vasúti mmélykocsík 
gyirtása, javJtésa 

a fö prom, de vállalja 
tevékenység6hu 

kapcsolódó más mankik 
elvigzáaM is 

Td.: {l) 1602526, 160-!041 
(27) 341-951, !42-8S2, !42-893 

Pax: {27) 342-997 

Főiskolai évei alatt állomásfőnök
helyettes volt Nagybátonyban, Apc
Zagyvaszántón és Somoskőújfalun. A 
"tanulóévek" alatt mindig ugyanaz volt 
az ábra: hideg fogadtatás az állomásfő
nököktől, meleg és barátságos fogadta
tás a többi kollégától. Az akaratos fiatal
asszony 1995-ben megpályázta a dabasi 
állomásfőnöki kinevezést. Sajnos három 
hónapon keresztül, 1995. májusáig, mi
vel nem kapott szolgálati lakást, a fővá
rosi vasutasszállókban lakott. 

Nagy Andrea legelső élménye a 
dabasi vonallal kapcsolatban az volt, 
hogy megkérdezte az utasoktól, jó vo
natra szállt-e föl, hiszen náluk Nógrád
ban nincs vonatrongálás, törés-zúzás. 
Megérkezése után a dabasi kollégák ele
inte nehezen viselték, hogy egy "kis
lány" parancsolgat nekik. Ebből volt 
néhány összetűzés a fiatalasszony és az 
"öregek" között, de aztán a férfiak be
letörődtek a megváltoztathatatlanba: nő 
lesz az állomásfőnökük. Az állomásfő
nök első közös munkája a kollégáival az 
volt, hogy rendbehozta az állomást és 
annak környékét. Kifestették a felvéte
li épületet, összeszedték a szemetet és 
lefestették a padokat, mindezt önerőből. 

A vasút elsősorban a környékbeli 
szállítóknál szerzett bizalmat magának. 
Így nem csoda, hogy itt adja föl az áru
ját a monori és a táborfalvai erdőgazda
ság, valamint a táborfalvai laktanya. Az 
áruleadásban jó hónapokat zárt az állo
más, hiszen márciusban és áprilisban 23 
kocsi liszt érkezett a dunaharaszti 
Dunakenyér Rt.-nek és 13 kocsit kapott 
a Vitafort Első Takarmánygyártó és For
galmazó Rt. 

-' Dabast tárolóállomás11ak nevez
ték ki Budapest-Ferencváros és Kecske
mét köz.ött. Ha megérkezik az áru pén
teken éjszaka, akkor az leghamarabb 
hétfő reggel megy tovább. Ez idő alatt 
az állomás személyzete nem tudja vál
lalni az áruért afeleltfsséget, hiszen itt 
nincsenek vasútőrök, rendészek. Nekem 
pedig nincs felesleges emberem a kocsi 
őrzésére - mondja Nagy Andrea. 

Az utasforgalom stagnál. Legutóbb 
márciusban 10 ezer fizető utast regiszt
ráltak. Ez az adat nem meglepő, hiszen 
Dabason több középiskola is van, ezért 
sok a diák. Rajtuk kívül sok az ingázó 

is. Rengeteg az utas, tömve vannak a 
szerelvények. Gyakran egy gombostllt 
sem lehet leejteni. 

Jelentős gondot okoznak az úgyne
vezett diszkójáratok is. Főleg a péntek 
és a szombat esti, valamint a szombat 
hajnali vonatok a veszélyeztetettek. A 
rendőrök sem tudnak mit csinálni a sok 
részeg, olykor randalírozó fiatallal. 

-Javaslatot tettem a helyi diszkó tu
lajdonosának, hogy biztosítson külön
buszt a fiatalok hazaszállítására, de úgy 
látszik ez a kérelem is csak álom marad. 
Amíg nem változik a helyzet, mindig raj
tunk vasutasokon és az utasokon fog 
csattani az ostor - kesereg a fiatal állo
másfőnöknő. A közbiztonság sem jó. 
Hiába van zárva a váróterem, hamaro
san betörték az ablakát. A kár 2500 fo
rint volt. Nem nagy összeg, de nincs 
mindig pénz az ablak, ajtó, zár, kilincs, 
stb. pótlására. Ráadásul, ha elkapjuk a 
tettest, fizikai kényszert nem alkalmaz
hatunk. Maximum megkérhetek két 
erős váltókezelőt, hogy próbálják meg 
jobb belátásra bírni az illetőt - jegyzi 
meg Nagy Andrea. 

-Létszámhiány is nehezíti az itt dol
gozók helyzetét, mivel hiányzik egy áru
pénztáros és egy forgalmi szolgálattevő. 
A munkát azonban el kell végezni, (gy én 
is túlórázom. Minden második hétvégé
met az állomáson töltöm - mondja be
szélgetésünk végén a fiatal, dabasi állo
másfőnöknő. 

Berta Sándor 

Nagy Andrea, a dabasi állomás fiatal 
állomásfőnöknője. Nő' létére maira ki· 
vívta férfi kollégái megbecsülését. 
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A választmány már a XIV. kongresszus lázában 

Véleménvütközet 
tisztázó vitákkal . 

Tóbb órán át, sorról sorra vitatta meg a választmány május 21-én a napiren
di pontok munkaanyagát. Tisztán kellett leszűrni a szavazásra föltett vélemé-
nyeket. Fotó: Sz.Cs. 

Jól felkészülten ülhetett össze május 
21-én a VSZ választmánya. Az írásos 
előterjesztést mindenki időben kézhez 
vehette. így alaposan tanulmányozhat
ta a VSZ 1996-ról szóló gazdálkodásá
nak beszámolóját. A napirendi pontok 
között szerepelt az 1997-98. évi válasz
tások feladat- és ütemterve, a VSZ vá
lasztási szabályzatának módosítása, a 
XIV. kongresszus küldöttjeinek (a lét
számának) keretelosztása, a delegálás 
elve és módja. 

A választmány tüzetesen sorra vet
te a kongresszuselőkészítő bizottságok
ra beterjesztett javaslatokat is. 

A választmány a VSZ gazdálkodá
sáról szóló írásos anyagot. valamint a 
PEB írásos véleményét a kiegészítések
kel együtt elfogadta. Megállapította, 
hogy az 1996. évi gazdálkodás költség
vetés alapján nyugszik. A testület felha
talmazta dr. Márkus Imrét a VSZ elnö
két, hogy a mérleget aláírásával lássa el, 
majd ezt követően a pénzügyi osztály 
vezetője az állami szerveknek határidő
re továbbítsa. A választmány az alap
szervezetek 1996. évi gazdálkodásáról 
a tájékoztatót tudomásul vette. 

A választmány ugyancsak érdem
ben vitatta meg a VSZ választási sza
bályzat módosításának nyers tervezetét. 
Apró pontosításokkal elfogadta. Ugyan-

akkor megbízta a szervezeti és szerve
zési osztály vezetőjét. Szelei Ferencet. 

hogy a véleményütközet után a szüksé
ges korrekciókat végezze el, az így új
raszerkesztett anyagot a választmány 
szeptemberi ülésére nyújtsa be. 

Ugyancsak több hozzászóló fejtette 
ki mondandóját a XIV. kongresszus kül
dötteinek létszámáról és a már említett 
delegálás elveiről és módjáról. A választ
mány véleménye szerint a kongresszus 
érdemi munkájának alapfeltétele, hogy a 
megválawtott küldöttek összetétele hűen 
tükrözze a Vasuta,ok Szakszervezetének 
tagsági rétegződését. A napirendi pont 
előterjesztője. ennek az elvnek az érvé
nyesülése érdekében szükségesnek tar
totta, hogy a kiválasztásnál és a megvá
lasztásnál (az alkalmasság mellett) a vá
lasztók nagy hangsúlyt helyezzenek a 
küldöttek szakmai, területi rétegződés 
szerinti hovatartozására, a választott 
szakszervezeti tisztség szintjére, az or
szágos középszervezeti, alapszervezeti, a 
függetlenített és társadalmi tisztségvise
ló'k arányára, az életkora, és a férfi és nő 
százalékos megoszlásra. Éppen azért, 
hogy az egyszerű szakszervezeti tagok is 
részt vehessenek azon a legmagasabb 
fórumon, ahol végül is a sorsukról dön
tenek. 

Sz.Cs. 

A határozatok 
stalétaboliát továbbadták 

Debrecenben 
Időszerű napirendi pontokat tárgyalt 

meg május 23-án a Debreceni Nagyál
lomás kistermében, a vasút helyi gazda
sági vezetői előtt az szb. Győri István a 
VSZ alelnöke személyesen szólt a jövő 
évben tartandó kongresszus eló'készüle
teiről, de rávilágított a VÉT-tői való tá
volmaradás okaira is. 

Berki János szb-titkár, a VSZ vá
lasztmányának ütem- és feladattervét 
bontotta le. szabta át úgymond debrece
ni fazonra. Kifejtette, hogy az ütemterv 
lényege. lelke az. hogy mindenhová jus
s�n ki az szb képviselője, ahol csak él 
és mozog a Vasutasok Szakszervezete. 
Legyen felelőse a jegyzőkönyveknek, s 
a kérdésekre (már amint lehet) őszintén, 
kendőzetlenül meg kell válaszolni. Mint 
mondta. a kongresszusra delegált kül
döttek kiválasztása sem csupán ledará
landó feladat. Igen fontos megmérni s 
megmérettetni e nagy eseményre magát 
a küldöttet. Nyilvánvaló, hogy a 
sokszempontúság szerint. mint ahogy 
azt a választmány is jóváhagyta. Csak 
így lehet majd a következő négy évben 
ismét jól dolgozni. 

Természetesen szót kaptak a kérde
zó'k is. Győri István meggyőződhetett, 
hogy Debrecenben élénk a szakszerveze
ti élet. Szabó Gyula föbizalmi ismét a 
tisztítószerek hiányát panaszolta el, va
lamint a kötetlen munkaidőben foglal
koztatottak időellenőrzésére hívta fel a 
figyelmet. Melléje csatlakozott ebben a 
mostmár végeérhetetlen tisztítószerügy
ben Nagy László Géza, az utazó tagozat 
vezetője, azzal, hogy e problémát nem le
het csak úgy a szőnyeg alá söpörni. 

Jónak bizonyult, hogy a két gazda
sági vezető: Balla Károly, csomóponti 
állomásfőnök, Harangi Albert, a Hajdú
sági RPC vezetője nemcsak figyelem
mel kísérhette a tanácskozást, tevékeny 
résztvevó'ként fejthették ki nézeteiket a 
munka világát illetően, de egyszer-egy
szer konkrétan is kielégítették a szak
szervezeti tisztségviseló'k ide illő kíván
csiságát. 

Tóth Imre, debrecen állomás üzemi 
tanácsának elnöke a lakáshitel kedvez
ményekről, az üdültetésró1, a munkabér
előlegek sorsáról szólt bővebben. 

Tudósítónk: Húri Valéria 

óriási és értékes gyűjtemény 
A MAGYAR VASÚT BEMUTATKOZÁSA NÉMETORSZÁGBAN 

Szeged és német testvérvárosa 
Darmastadt kulturális kapcsolatai újabb 
eseménnyel gazdagodtak a közelmúlt
ban. A MÁV Rt. Szegedi Területi Igaz
gátósága, illetve a Vasúttörténeti Alapít
vány közvetlen kapcsolatot létesítettek 
a Darmastadt-Kranichstein-i Vasúti Mú
zeummal. Mindkét fél számára aktuális 
rendezvény jegyében történt a találko
zó. Német meghívásra Nagy József és 
felesége jóvoltából jutott ki ez a kiállí
tási anyag első ízben. Ez foglalta össze 
a Magyar Vasút 150 éves évfordulójá
ra, tavaly elkészült és azóta Magyaror
szágon többször is szerepelt Országos 
Vasutas Fotókiállítás fényképeit, vala
mint a magyar vasút egyes relikviáit, 
kiadványait általános reprezentáló ka
mara-kiállítást. 

A Vasutasok Szakszervezete is ki
vette a részét az eredményesen pályázók 
megfelelő díjazásából. A mintegy 46 
fotós legnagyobb elismerése mégis az 
lett, hogy a 242 db alkotásból álló 
együttest 1996. áprilisától szinte folya
matosan vándoroltattuk az ország több 
helységében. Nagyon nagy nyilvános
ságot kaphattak műveiknek. A mostani, 
külföldi szerepléssel pedig olyan terü
leteket hódítanak meg, ahol először sze
repel egyáltalán bármilyen anyag a ma
gyar vasútról. 

kocsijavító műhely tele van a már álta
luk üzemképessé tett és a később felújí
tandó vasúti járművekkel, melyek közül 
nem egy ritkaságszámba megy. A mú
zeum lelkes tagjai szabadidejüket és 
nem kevés pénzüket áldozzák fel a gyűj
teményük gyarapítására és azok életsze
rű bemutatására. Rendezvényeiket igen 
jó propagandával, széles körben hirde
tik meg és ezzel most mi is, mint a ke
retprogramként szereplő magyar vasúti 
kiállítás, jó reklámként, érdekességként 
vonzottuk a látogatók ezreit. 

A magyar kiállítást stílusosan egy 
erre a célra átalakított, négytengelyes, 
német postaszolgálati vasúti kocsiban 

rendeztük be és a megnyitón a város és 
a vasúti múzeum vezetői mellett számos 
más szervezet is méltón képviseltette 
magát. Nagy sikert könyvelhetünk el az 
elhangzott elismerő szavak. a vendég
könyv beírásai. valamint a helybeli rá
dió riportjai és az újságok cikkei alap
ján. 

A Vasúti Múzeumtól Uwe Breit

meier igazgató, a Polgármesteri Hivatal
tól Gerd Grünewaldt tanácsnok köszön
tő beszédükben afeletti örömüknek ad
tak hangot, hogy a Szegeddel való jó 
együttműködés tette lehetővé a nagy
szabású bemutatkozást. 

Nagy József 

--�. _•:;; : = 
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A magyar kiállítás apropóját az 
adta, hogy a Darmastadt-Krainchsteini 
Vasúti Múzeum május 8. és 1 I. között 
rendezte meg "Gőzmozdony" fesztivál
ját, nagy keretprogrammal. A magán
alapítású és tulajdonú Vasúti Múzeum 
sokrétűen tudja bemutatni óriási és ér
tékes gyűjteményét. A 20 éve üzemen 
kívül helyezett félkör-fűtőház és 

A német sajtó a dícséret, a méltatás hangján szólt a magyar vasutak történe
tét is felidéző, hatalmas dokumentumanyagot feldolgozó kiállításról. 

Mindent idejében! 
Alapszervezeti választások: 1997. 

október l-től 1997. december 15-ig. 

Indokolt esetben, ha a MÁV átszervezé
se múlhatatlanul szükségessé teszi, ez az 
idő megnyújtható, de a középszerveze
tek ütemezése alapján a választást 1998. 

február 28-ig feltétlenül meg kell tarta
ni. Középszervezetek, rétegszervezetek, 
tagozatok és Országos Nyugdíjas Szer
vezet választási időpontja: J 998. janu
ár S-től 1998. február 28-ig. VSZ kong

resszus: 1998. április 8-9-én. 

■■ Nyert a VSZ: 
UT a Vasútőr Klt.-nél 

Aligha mondható szerénynek, észre
vétlennek a MÁV Vasútőr Kft.-nél a má
jus 20-21-22-én lezajlott üzemi tanács és 
munkavédelmi képviselőválasztás. Az 
első fordulóban 71 %-os megjelenést re
gisztrált a jegyzőkönyv. Az átlagostól jó
val szebb részvételi arányt Budapest Te
rületi Központ (81 % ); Szeged Területi 
Központ (80%); Debrecen Területi Köz
pont (76%); Szombathely Területi Köz
pont (75%) könyvelhetett el. Külön öröm, 
bár várható volt, hogy a MÁV Vasútőr 
Kft.-nél az üzemi tanács választást a VSZ 
nyeri meg. A győztes 78 százalék mögé 

tekintve ez azt jelenti, hogy a megválasz
tott 35 üt-tagból 24+ I fő ümb. a VSZ tag
ja. Az eredményességhez nagyban hozzá
járult Szombathely 92,7%-a, 5 üt-tag. 
Budapest 88%, 5 üt-tag. Dombóvár 81,5% 
5 üt-tag. A választáson a VDSZSZ csupán 
19%-os eredményt ért el, így hat üt-tag
gal rendelkezik. Ide tartozik, hogy 5 füg
getlen üt-tagot is megválasztottak. Összes
ségében a MÁV Vasútőr Kft.-nél született 
választási eredmény alapján a VSZ a rep
rezentatív. ráadásul a kollektív szerződés 
megkötésére egyedül is jogosult. 

K. 

Hajdúságiak 
az lndustrián 

A 99 éves MÁV Debreceni Járműja
vító Kft. hagyományaihoz híven, most is 
képviseltette magát az idei május végi, bu
dapesti Industria szakkiállításon. 

Kerékgyártó Imre, a debreceni jármű
javító kft. ügyvezető igazgatója és Tho

mas Müller, a német ADtranz vállalat sie
geni gyárának teherkocsi-gyártó részlegé
nek vezetője írta alá azt a 4 millió 340 ezer 
márkás (mintegy 434 millió forintos) szer
ződést, amely a debrecenieknek feltehető
en 1998 első feléig munkát biztosít majd. 

A debreceniek vállalták, hogy pony
vás teherkocsivá alakítják át a német vas-

utak 200 darab alumínium eltolható oldal
falú teherkocsiját. Az első vagonokat az 
idén novemberre-decemberre készíti el a 
magyar partner. Az utolsó kocsik 1998 
első feléig elhagyják a hajdúsági üzemet. 

Kerékgyártó Imre, a kft. ügyvezető 
igazgatója a Magyar Vasutas tudósítójá
nak elmondta még: a társaság vezetői a 
kiállítás ideje alatt előkészítő tárgy<1láso
kat folytatnak a bázeli székhelyű ICF cég 
képviselőivel is körülbelül 250-300 darab 
Lgss típusú konténerszállító teherkocsi 
szállításáról. 

Berta Sándor 

, , , 

BUCSUZUNK 
Meghalt Bősz József, a kolléga, a ba
rát, az eszmetárs. Üresen kong a gyász
hír, akár hiánya. Megrendítő, hogy nincs 
többé. 197 4-től már - miközben mű
helyvizsgát tett-kiérdemelte a bizalmat, 
az alapszervezet titkára volt a Dunakeszi 
Járműjavítóban. Hosszú időn át, mintha 
csak ez így volna természetes, a munká
sok érdekképviseletének nem is oly 
könnyű szolgálatába szegődött. Fokról 
fokra, lépcsőről lépcsőre küzdötte fel 
magát, mert a tudásvágy és szent politi
kai meggyőződése hajtotta, hogy még 
nem elég. Még tenni kell! 1975-től pe
dig már a MÁV Dunakeszi Járműjavító 
üzemében a szakszervezeti bizottság tit
kára. A szakszervezeti vezetőképzőn is 
helytállt. Meg is becsülték öntudatos 
mozgalmi munkájáért, hogy mindig a kö
zösségért élt s halt. 
Május 21-én Dunakeszin polgári szertar
tás szerint emlékeztek rá a család tagjai, 
a barátok, az ismerősök, a gyár dolgozói 
A VSZ választmánya nevében Győri Ist
ván alelnök, a Járműjavító Intéző Bizott
ságának nevében Kis Tamás helyezett el 
koszorút Bősz József sírjára. 

� 

A "Fradi"-ban élénk figyelemmel 
követték azt amegbeszélést a dolgo
zók, amelyen Márkus Imre május 15-
én nemcsak meghallgatta, de tovább 
is viszi a vezérigazgatónak a Fradi 
szociális panaszát. Fotó: T.P. 
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A kormányzó 
• 

vagon1a 
Különös vasúti kocsi vesztegel a 

Debreceni Járműjavító Kft. udvarán ki
tolva az egyik szélső vágányra. A gaz
dátlanság és a karbantartás hiánya mi
att alaposan kikezdte az enyészet vasfo
ga, de imitt-amott még büszkén villog 
egykori acélkék színe. Egyetlen példány 
készült ebből a típusból, és nem is akár
ki részére. A valamikor szebb napokat 
látott kocsi Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklóst, Magyarország egykori kor
mányzóját szolgálta. Budapesten gyár
tották a 3O-as évek elején, magyar mér
nökök tervei szerint. Az volt a funkció
ja, hogy a főméltóságú úr s�mélygép
kocsiját szállítsa, ha országjáró körútra 
indult. Mindkét vége nyitható volt, ezen 
keresztül gördültek ki- és be a fényes 
luxusautók. Az sem volt akadály, ha a 
felhajtórámpa a vagon oldalához esett, 
ebben a szituációban egy forgózsámo
lyon derékszögben elfordították a fel-

A Horthy-vagon is e�ólcerült 

építményt és zavartalanul megtörténhe
tett a kirakodás. A vagon középső ré
szén elhelyezett fülkékben utazott a sze
mélyzet. a sofőrök, szerelők és a test
őrök. 

A háború vihara valahová szlovák 
területre sodorta, itt még használták egy 
ideig, majd félreállították. Szerencsére 
megmenekült a feldarabolástól és a be
olvasztástól. A közelmúltban elcserélték 
egy hasonló hagyományokkal rendelke
ző szlovák vagonnal és most türelmesen 
várja, hogy ügyes szakemberek ismét 
visszaállítsák eredeti állapotába. Ehhez 
azonban jópár millió forintra volna szük
ség. Talán a neves gyűjtő, Bacskulin Jó

zsef, a Horthy-Kádár Múzeum tulajdono
sa majd valahol olvassa e sorokat s fel
kelti érdeklődését. Azt viszont senki sem 
garantálja, hogy a vagon mellé kormány
zói cím is jár ... 

fotó és szöveg: Kellerman 

Baleseti mutatók 
A munkabaleseti helyzet a tárgyi 

időszakban a bázisadatokhoz nézve 
kedvezóbb képet mutat. A három napon 
túl gyógyuló esetek száma 6.25%-kal 
csökkent. Ez a folyamat több évre visz
szamenőleg jellemző. A beszámolási 
időszakban egy halálos baleset történt. 
Csonkulás nem következett be. Keve
sebb volt a baleset, ezzel szemben 8,4%
kal nőtt a táppénzes napok száma. En
nek következtében 45.3 nap/baleseti ér
tékre emelkedett a súlyossági mutató. 

Az I OOO főre 3.5 munkabalesetet re
gisztráltak, amely kisebb mértékben nö-

vekedett. Viszonylag nagy eltérések 
vannak az egyes szakszolgálati baleseti 
mutatók között. 

Például a gépészeti szakszolgálat ki
vételével minden szakszolgálatnál csök
kent a munkahelyi sérülések száma. A 
súlyossági mutató például 84.5-15.5 
nap között változik. 

Ez jellemző hasonló módon az 1 OOO 
főre eső balesetek alakulására is. Szám
szerűsítve a gépészeti szakszolgálatnál 
5.8, a TEB Szakigazgatóságnál 1.4/nap. 

PáskuJenő 

irodavezető 

ZÁRFÉKEN BESZÉLIK 

Kié hát a munka? 
Magos György vezérigazgató-he

lyettes, ha nem is dörgedelmes, de hideg 
józanságú levelében emlékeztette a 
szakigazgatóságokat. Idézzük: "AMÁV 
Rt. vagyonának megóvása, fejlesztése 
érdekében szükséges, hogy a közbeszer
zési törvény hatálya alá nem tartozó 
munkák esetében - amelyeket nem a 
MÁV Rt. szervezetei végeznek és a 
MÁV Rt. társaságinak profiljába tartoz
nak - csak a MÁV Rt. tulajdonában lévő 
társaságoktól kérjenek ajánlatot, így 
biztosítható a megfelelő,szakértelem, ár, 
határidőre történő kivitelezés, valamint 
a MÁV Rt. vagyonának megóvása." 

A figyelemfelhívást a VSZ öröm
mel fogadta, hisz közös cél a MÁV vesz
teségbuktatóinak kikerülése a mai beru
házási árdagály idején. 

Ám, mit ad Isten?! "A MÁV Rt. szá-

mára teherkocsit javító és felújító kft-k 
(Debrecen, Miskolc, Szombathely) egy 
bizonytalan első félév után 1997. II. fe
lére nem rendelkeznek teherkocsi-meg
rendeléssel. Így aztán meglepő, hogy a 
MÁV Rt. tulajdonában lévő teher!ocsik 
átalakítási munkálatait meghirdetés nél
kül a GANZ-HUNSLET nyeri el." -ol
vasható máshol. Azt is hallani, hogy a 
járműjavítók lényegesen olcsóbban dol
goznak, mint a GANZ-HUNSLET, sőt 
a javításokat -minthogy rajtra készen 
állnak - rövidebb határidőre vállalták 
volna. Ki érti ezt? 

A MÁV Rt. számára nem ésszerűbb 
az, ha saját vállalkozásait állítja jobb 
pozícióba? S nem is lenne annyi 
e lbocsájtás! Az okfejtést lehetne még 
tovább ragozni. 

irón 

Elhunyt 
Tófalvi István 

MÁV fitanácsos 1997. június 20-án életének 68. évében. 
Örök nyugalomra július 2-án 1200 órakor kísérik a R�kospalotai 

temeti ravatalozójából római katolikus szertartás szerint. 

A piacon kell 
megmérettetnünk magunkat 

Dombai Ferenc, a MÁV Informa
tika Kft Vezérigazgatója alulról kezd
te a vasutat 1969-ben. Villanyszerelő
ként nem is álmodott arról, hogy egy
szer a MÁV Rt. teljes informatikai 
hálózatát felügyeli majd, hiszen ak
kor még azt sem tudták, mi az infor
matika. 

A győri főiskola elvégzése után reszortos 
lett a Hámán Kató fűtőházban majd ugyanitt mű
helyfőnök. Ezután a MÁV Budapesti Igazgatósá
gára került technológusnak, ahol az ő kezdemé
nyezésére a vasút beszerezte az első személyi szá
mítógépét. 1989-ben már az igazgatóság infor
matikai központját vezeti. Közben elvégezte a 
Műszaki Egyetem Villamos Mérnöki Karát, ahol 
az informatika teljes vertikumát megtanulta. 
1990-ben az Andrássy útra hívják, ahol a számí
tástechnikai osztályt vezeti. Később az osztály
ból főosztály lesz és az informatika kikerül az 
igazgatóságok felügyelete alól. 1995 nyarára az 
informatika le,sz a MÁV-nál az első szakigazga
tóság. 1996. november l-én megalakult a MÁV 
Informatikai Kft, amelynek vezérigazgatójává 
nevezik ki. 

-Az áralakulás nem okozou-e konfliktust az 
érdekképviselellel? 

-De igen, mivel az érdekképviselet kifogá
solta, hogy ilyen hirtelen alapítottuk meg a tár
saságot. Végül is kemény munkával elkészült az 
alapító okirat és a szindikátusi szerződés. Szak
mai oldalról problémát jelentett, hogy a területi 
egységeink nehezen álltak rá az új szolgáltatási 
szerződéses helyzetre. Mintegy kétszázötven féle 
szolgáltatást végzünk a MÁV-nak, amely után fi
zetnie kell a megrendelés alapján. Ugyanakkor 
nehéz szétbontani a feladatokat szakáganként. 

- De ezek a szolgáltatási szerződések biz
tosítékot is jele11te11ek az új cégnek. 

- Ez így van, hiszen a kapacitásaink nagy 
részét már lekötötte a MÁV már 1997-re is. 

- Ez rendbe11 van, de akkor miért kellett tár
sasággá alakulni ? 

- Mert a MÁV tevékenységei közül ez az, 
amelyik leginkább piaci körülmények között 
működhet. Ugyan�or elfér egy ilyen szervezet 
a bővülő magyar informatikai piacon. Amit még 
fontosnak tartok, hogy a MÁV nem adta el a tár
saságot, mivel stratégiai érdeke, hogy egy ilyen 
fontos szolgáltatást nyújtó cége legyen. Fontos 
érv az átalakulás mellett: az elmúlt években sor
ra nőtték ki magukat nálunk a jó informatikai 
szakemberek, de a MÁV bértáblája nem volt ver-

senyképes, így a legjobb munkaerőt is elszívta a 
külső piac. 

- Me11nyit ér ma egy jó infomiatikus? 

- Ha egy MÁV Informatika Kft-s•három 
egységet ér, akkor az a piacon tíz egység, a 
multiknál tizenöt. 

- Ennyivel olcsóbb is az informatikai kft. 
szolgáltatása? 

- Igen. mivel a szolgáltatási szerződésben 
megállapított árat is elkéri külső cég ezért a mun
káért. Árainkat eddig úgy állapítottuk meg, hogy 
az emelés az infláció alatt maradjon. Jövőre arra 
kell törekednünk, hogy a pénzromlás ütemével 
megegyezően tudjunk árat emelni. 

-Az áralakulás milyen változást jelentett a 
dolgozók életében és mwzkakörülmé11yeibe11? 

- Nagyot. Amikor elterveztük, hogy a pia
con is megmérjük magunkat, akkor felmértük, 
hogy kik azok az emberek, akik nem tudnak ve
lünk tartani. Az átalakulás előtt a jogi létszámunk 
hétszáz fő volt. majd novemberre ez lecsökkent 
négyszáznyolcvanra. 

- Ez 11em lehete/1 egy sétagalopp. 
- De meg kellett lépnünk, hogy a hatékony-

ságot javítsuk és a jól dolgozó munkatársakat 
meg tudjuk fizetni. 

- Hogy lehetett ezt konjliktu.smelltesen dirigálni? 
- Szerencsére a célt tekintve az érdekképvi-

seletek is mellénk álltak, így aránylag rövid idő 
alatt törvényesen oldottuk meg a problémát. Töb
ben belátták, hogy nem tudják felvenni a tempót, 
így önként mentek el. Az érdekképviseletekkel 

REFLEKTOR 

közösen felállítottuk a vállalati érdekegyeztető 
tanácsot. Itt tárgyaljuk a kollektív szerződést, az 
új egyéni érdekeltségi rendszert és minden olyan 
dolgozókat érintő kérdést, amelyet együtt kell 
eldönteni a kft-ben. 

-Apropó kft. Miért nem Rt. az új vállalat? 
- Ennek egyszerű oka van: a MAY az aport 

értéket vitte be a társaságba. viszont annyi kész
pénzt nem tudott adni. hogy részvénytársaság 
legyünk. Én magam az rt. híve voltam és nem is 
zárható ki, hogy külső befektető bevonásával át
alakuljon a kft. 

- Hogya11 próbálja elad11i magát a cég? 
-Eddig nem jelentünk meg az országos saj-

tóban, de erre is sor fog kerülni, a konkurencia 
már most is figyel bennünket. 

- Nem félő-e, hogy a külső piacon szerzel/ 
nyereséget a MÁV eh•onja? 

- Nem, mert a tavalyi nyereséget is vissza
forgatta fejlesztésre. Ez az elmúlt év két hónap
jára vonatkozik, de minden esélyünk meg van 
arra, hogy eredményt érjünk el 1997-ben. 

-Az Internet-őrület mennyire befolyáso!ja 
az informatikai kft. piaci szereplését? 

- A mi cégünk szeretne Internet szolgálta
tóvá válni. amely azt jelenti, hogyha a MÁV is 
akarja, rövid időn belül kiépíthetünk egy olyan 
hálózatot, amely lehetővé teszi. hogy a kis állo
másokon is hozzájussanak a vasutasok az 
Internethez. Ezt a szolgáltatást még nem ajánlot
tuk a MÁV-nak, de célként megfogalmazhatjuk. 

T. P. 

A privatizált vagyont' a 
nyugdíjasok hozták létre 

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKHÖZ! 

A Nyugdíjasok Országos Képviselete és a 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége több érdek
védelmi egyesület, közöttük a VSZ országos 
nyugdíjas szervezete aláírásával felhívást in
tézett a képviselőkhöz, amelyben elutasítják a 
nyugdíjreform törvénytervezetben szereplő 
néhány elképzelést. Ez összhangban van az 
általunk korábban közzétett, a nyugdíjemelé
sek módszeréről szóló cikkeinkkel, de az özve
gyi nyugdíjak évek óta húzódó, megoldatlan 
kérdését illetően figyelemre méltó új gondola
tokat is megfogalmaz. Érdemes szó szerint 
idézni a felhívás szövegéből: 

"A nyugdíjemelések rendszerének tervezett 
változtatása nem felel meg az 1048/1996. (V. 22.) 
kormányhatározat 3.1. pontjában előírtaknak, 
ugyanis ez a fajta indexálás rontani fogja a már 
nyugdíjban lévők helyzetét. A jelenleg érvényben 
lévő törvény alapján a nyugdíjakat az előző évi 
tényleges nettó keresetek növekedésének megfe
lelően emelik. 1995. év végéig a nyugdíjak eme
lése a tervezett nettó keresetnövekedés, illetve ha 
a várható ettől eltért, úgy annak figyelembe véte
lével történt. Évről, évre vita tárgyát képezte a vár
ható keresetnövekedés mértékének meghatározá
sa. Ezért tértek át 1996. január l -jétől az előző évi 
tényleges adatok figyelembevételére. 

A nyugdíjak emelését azért kapcsolták a 
keresetekhez, mivel ezzel teremtettek összefüg
gést a járulékfizetés és a nyugdíjak forrása között. 
Az éveken keresztül meglévő magas infláció ha-

. tását a nyugdíjasok ugyanúgy elszenvedték és 
érzékelik, mint az aktívak, az aktívakkal történő 
azonos teherviselés elvét a nyugdíjasok elfogad
ták. Amíg az utóbbi két évben a reálbérek 17%
kal csökkentek, addig a nyugdíjaknál ez 22%-ot 
tett ki. A nyugdíjak reálértéke pedig I 990 óta 

több mint a felére csökkent. Most, amikor az vár
ható, hogy az infláció az előző évekhez képest je
lentősen mérséklődik, áttérni olyan rendszerre, 
amely az infláció hatását veszi figyelembe, 
etikátlan. Etikátlan azért. mert a nyugdíjasokat az 
aktívakkal szemben hátrányos helyzetbe hozza. 
feladja a sokat hangoztatott ''együtt sírunk. együtt 
nevetünk" elvet. A nyugdíjemelés módszerének 
évenkénti változtatása a nyugdíjasokat rendkívüli 
mértékben elbizonytalanítja és kedvezőtlen hely
zetbe hozza. 

A nyugdíjasok tiltakoznak a javasolt tör
vénymódosítás bevezetése ellen és azt kérik, 
hogy a nyugdíjakat továbbra is a jelenlegi törvé
nyeknek megfelelően az előző évi tényleges nettó 
keresetek alakulása szerint emeljék, ugyanis a 
jelenleg hatályos nyugdíjemelési rendszer össz
hangban van a mindenkori bevételekkel, így a 
nyugdíjak évi emelésének fedezete biztosított, 
valamint a korhatár emelése bővíti a rendelkezés
re álló forrást. Az özvegyi nyugdíjak rendezésé
nek törvénytervezetben szereplő változatával 
sem érthetünk egyet. Az özvegyi nyugdíjak mó
dosítása nem kellően megalapozott, mivel szer
zett jogokat csorbít és nem terjed ki mindazok
ra. akiknek elhunyt hozzátartozója nyugdíjjogot 
szerzett. Alacsonynak ítéljük az állandó özvegyi 
nyugdíj 20%-os mértékét. ezért a törvényben 
rögzíteni kellene, hogy mikorra lehetne elérni a 
korábban ígért 30%-ot. Elfogadhatatlannak tart
juk, hogy az intézkedés az éves nyugdíjemelések 
terhére valósuljon meg, és ennek forrása az éven
kénti nyugdíj indexálás tervezett módosítása le
gyen. Az özvegyi nyugdíjak rendezésére a költ
ségvetés biztosítson fedezetet a privatizációs be
vételekből, hiszen azt a vagyont, amelyet priva
tizáltak a jelenlegi nyugdfjasok hozták létre." 

A nyugdíjreform országgyűlési vitája a pár
tok éles csatározása közepette folyik. Valószínű, 
hogy félig-meddig már mindenki a jövő évi vá
lasztásokra is gondol. A pénzügyminisztérium 
például a jövő évre ''inflációs ráta+ 3% nyugdíj
emelési javaslatot terjesztett elő. de ez előrelát
hatóan nem érné el a jelenleg hatályos törvények 
a nettó b_érkiáramlás arányában meghatározott 
mértékét. Ezért különösen hangsúlyozandó mi
niszterelnök úr legutóbbi bejelentése, hogy a 
nyugdíjemelést ebben az esetben a törvény elő
írásainak megfelelően foganatosítják. 

Menetközben módosulhatnak az özvegyi 
nyugdíjak rendezésére vonatk<Ió javaslatok is. 
Jelentős társadalmi réteget érint ez a kérdés, mert 
megközelítően 700 ezer ember él ilyen helyzet
ben. Köztudomású az is, hogy az ő nyugdíjuk 
jelentősen elmarad az összes nyugdíjak átlagától. 
E megoldásra váró kérdés fontosságát ezért sen
ki sem vitatja. Az anyagi következmények azon
ban szintén jelentősek. Évekkel ezelőtt még 40%
os kiegészítést javasoltak a nyugdíjas érdekvé
delmi szervezetek az elhalt házastárs nyugdíjá
ból. amely a tárgyalások folyamán 30, majd leg
utóbb 20%-ra csökkent. A refonn előterjesztői 
csak a jövő évtől akarták ezt is bevezetni, de a 
társadalmi vita során 15 évre, illetve a legújabb 
javaslatok szerint ez I 0 évre visszamenőleg len
ne érvényes. 

Nagy összegekről és hosszú távú döntésről 
van szó. Csak remélni tudjuk, hogy a törvényter
vezet megvitatása során képviselőink nem a rö
vidtávú pártérdekeket, hanem az országot több
szörösen újjáépítő időskoní generáció érdekeit 
veszik figyelembe a nyugdíjrefonn részletkérdé
seinek megszavazása során. 

K.D. 

















1997.JÚLIUS 

... A DRÁVA VÖLGYÉBEN 

Szalámitaktika? 

Egy kis vicinálison döcögve valahol Baranyában 

Ritkán fordul elő, hogy egy vas
utas a közigazgatásban vállaljon tiszt
séget. A Baranya megyei kisközség, az 
1200 lakosú határszéli Magyarbóly 
polgármestere vasutas. Mindkét sze
repkörben jól megállja a helyét, az em
berek és a vasút érdekeiért harcol. 

- 1995 szeptemberében alakult meg a 
Dráva-völgyi Regionális Vasút, villányi 
központtal - mondja beszélgetésünk elején 
Blázsovics Attila szb-titkár. Az alkalmazot
tak száma 247. Három vasútvonal tartozik 
ide. Ezek: Pécsudvar-Magyarbóly. a Villány
Mohács, valamint a Villány-Középrigóc. Az 
szb-titkár szerint jól bevált a regionális vas
út, de a jövő valószínűleg mást is tartogat a 
számukra. 

A regionális vasutak létrehozásának el
sődleges célja az lett volna, hogy felmérjék 
a mellékvonalak életképességét - mondja 
Blá::.sovics Attila. Az szb-titkár szerint azon
ban a MÁV a regionális vasutak létrehozá
sával akarja bebizonyítani ezeknek a vona
laknak az életképtelenségét. Mondanivaló
ját az alábbi esettel illusztrálta: június else
jétől a MÁV a Pécs-Bátaszék közötti vasút
vonal Pécsvárad-Palotabozsok közti szaka
szán buszokat közlekedtet a vonatok helyett. 
Várhatóan hasonló szomorú sorsra jut majd 
a Harkány és Középrigóc közötti pályasza
kasz is. ugyani� hasonlóan a bátaszékihez a 
vasúti pálya elhanyagolt, így már csak lé
pésben tudnak haladni a vonatok. A kérdés 
csak az, hogy ez a megoldás (a buszközle
kedés) olcsóbb lesz-e, valamint, hogy a 
harkányi pályaszakaszon dolgozó 9-10 vas
utasnak mi lesz a sorsa? Vajon nem korai-e 
halálra ítélni ezt a pályaszakaszt? Miért bűn
hődjön azért az ottani vasutas, mert a sínek 
helyett már a földön megy a vasút, mivel ki
rohadtak a talpfák? 

- Aki azt hiszi, hogy önálló a regioná
lis vasút, az nagyot téved- fejtegeti tovább 
a problémákat Blá::.sovics Attila. A MÁV a 

pécsi üzletigazgatóságán felállított egy ko
ordinációs osztályt, amely a regionális vas
út szakmai felügyeletét és ellenőrzését végzi 
- dühöng az szb-titkár. 

A boszniai háború miatt 1991 augusz
tusa óta szünetel a határforgalom Magyar
bólyon. Az idén június elsején újra megnyit
ják majd a határátkelőhelyet. Ez több mun
kahelyet is teremthet, hiszen várhatóan önál
ló vámhivatal, határőrségi kirendeltség, nö
vény- és állategészségügyi állomás is lesz 
Magyar-bólyon. 

1990-ben még közel 60-70 vasutas dol
gozott Magyarbólyon. Ma már csak 25-en 
látnak el itt szolgálatot. Az emberek ugyan 
az országos átlag fölött keresnek, de így is 
még mindenkinek legalább egy plusz mun
kahelyet kell vállalnia, hogy eltarthassa a 
családját. A környék adottságaiból kifolyó
lag sokan termesztenek szőlőt. 

Blá::.sovics Attila másféle kenyérkerese
tet vállalt, egy nagyobb közösség, a határ
széli falu, Magyarbóly lakóinak, vasutasai
nak érdekeit védi polgármesterként 1996. 
június közepe óta. A kérdésre, hogy miért 
vállalta el ezt a tisztséget, amelyet szinte 
társadalmi munkában végez, a válasz egy
szerű, hogy több fórumon el tudja mondani 
a vasút, a vasutasok ügyét, problémáját. Ő 
1978 óta vasutas és VSZ-tag. 1981 óta szb
titkár. A vasutas-polgármester szerint a Drá
va-völgyi Regionális Vasút jövője bizony
talan, annak ellenére, hogy tavaly a terve
zettnél jóval kisebb volt a veszteségük. - A 
vonalak közül több halálra van ítélve - véli 
az szb-titkár. Hiába jók, elfogadhatók a sze
mély- és teherkocsik, valamint a mozdonyok, 
ha a század elején épült pálya szétesik a jár
művek alatt. A költséges vonalfelújítás he
lyett pedig a MÁV inkább "az olcsóbb, jobb 
és környezetbarátabb"(?!) buszközlekedést 
választja, ezáltal halálra ítéli a vasutat és ezt 
a híres dél-baranyai bortermesztő vidéket. 

Berta Sándor 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Látlelet a 
mellékvonalakról 

Az a hír járta és járja, hogy mel
lékvonalakat szüntetnek meg, avagy 
időlegesen szüneteltetik a forgalmat. 
Netán vonatpótló autóbusz-forga
lomra térnek át? 

S::.abó András, a MÁV Rt. Vezér
igazgatóság Forgalmi Szak.igazgatósá
gának igazgatója: - A mellékvonalakat 
nem számoljuk fel! Noha ezzel össze
függően zavart keltett egy rendelkezés, 
kétezer kilométer mellékvonal látlele
tének felvétele. Az elterjedt hiedelem 
ebből táplálkozott. Vizsgálattal kellett 
feltárnunk e vonalak gazdasági, műsza
ki, forgalmi és kereskedelmi állapotát. 
Felmérésünk, amely a mellékvonalakra 
jelenleg jellemző, dokumentálja a való
ságos helyzetet. Az alapjaiban vizsgál
tuk, hogy milyen szintű tevékenység 
szükséges a forgalmi, a személyszállí
tási és árufuvarozási teljesítmények fo
kozásához. S azt is néztük, miként érinti 
a gépészei és pályagazdálkodási szolgá
latokat. 

- Véleményünk- állítja Szabó And
rás igazgató -, hogy a mellékvonalak 
forgalma fenntartható. Az egyszerűsí
tést is célul tűztük ki. Megállapításain
kat "feltétfüzet" -ben valamennyi érde
kelt és érintett véleményével együtt 
összegeztük. Az "átvilágítás" alapján új 

technológiai folyamatokat indítottunk 
el. Bevezettük a MEFI és a MERÁFI 
közlekedési rendszert, amely rádióirá
nyítás mellett az ún. rugósváltók alkal
mazásával lehetővé tette a munkaerő 
megtakarítását, miközben munkahelye
ket, beosztásokat ajánlottunk fel. Har
mincnyolc csomóponti állomást és hu
szonkét regionális vasutat hoztunk lét
re. Míg az elsőre a fővonali-, az utóbbi
ra a mellékvonali forgalom a jellemző. 
A költségek összébb zsugorodtak. A 
csomóponti állomások vezetői az egyé
ni felelősségvállalást írásban is megerő
sítették. 

- Egyébként több mint 100 millió 
forintot "szereztek" a MÁV Rt. regioná
lis vasútjai nem vasúti forrásból, és ez
által szinte megpezsdült az élet. Jóllehet 
ma is van olyan vonal, ahol az alkalmaz
ható, sebesség csupán 10 km/ó. E tény 
mélyen elgondolkodtató, hiszen a gya
logos sebességéről van szó. Forgalmat 
fenntartani csak a pályaviszonyok javí
tása után lehet. A pályarehabilitálás ezt 
teszi lehetővé. A sínbuszok már túl van
nak első futópróbáikon, tehát: a fővona
lakra felhordó-, és elszállító mellékvo
nali forgalom szüneteltetéséről, meg
szüntetéséről szó sem lehet. 

Sr.abó Béla 

REFLEKTOR 

Egymilliárdos holttóke 
Rákosrendezőn 
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Szolgálatváltásra hirdetett fórumot 
a helyi és a budapesti szakszervezeti 
bizottság Rákosrendező állomásra. 
Meghívott előadó volt. dr. Márkus Imre 
a VSZ elnöke. Szedő Gyula állomásfő
nök arról beszélt, hogy az állomáson 
jelentős területek találhatók, amelyeket 
nem használ ki a MÁV. 

den aszerint, hogy egy-egy partner ne 
tudja "napirend előttiekkel" elvenni az 
időt a tartalmi munkától. 

idő, mivel továbbra is gyenge minősé

gt1ek a vasutas egyenruhák. 

Június 20-án már 6 óra előtt gyüle
keztek a dolgozók az átrnenesztő helyi
ségben, hogy meghallgassák a VSZ el
nököt. Dr. Márkus Imre a mintegy 50 
fős hallgatóság előtt kijelentette: a VSZ 
továbbra is szorgalmazza az új bérrend
szer megalkotását. Az újban érvényesül
nie kell a teljesítmény elvének is. A 
VSZ továbbra sem megy vissza a VÉT
re addig, amíg az érdemi munka nem 
biztosított. Változtatni kell az ügyren-

Tarjáni Ferenc tolatásvezető azon 
vélekedésének adott hangot, hogy egy
re kisebb létszámmal dolgozó végrehaj
tó szolgálatnál nem hagyják meg a meg
takarított bért. Tolatni is olyan rossz ál
lapotú rádiókkal kell, amelyet hol hall 
a mozdonyvezető, hol pedig nem. Ez 
balesetveszélyes. Remélhetőleg a MÁV 
vezetői erre is költenek majd nem csak 
a központra. 

Lipták József átmenesztő érthetet
lennek nevezte a MÁV ruhaellátási sza
bályzatát, mivel olyanok is kapnak 
egyenruhát, cipőt, akiknek nem indo
kolt. Ugyanakkor azoknak, akik kint 
dolgoznak, nem elegendő a kihordási 

Szedő Gyula állomásfőnök elmond
ta: 870 ezer négyzetméter területen fek
szik Rákosrendező, amelynek jelentős 
részét bérbe adták. Ugyanakkor infrast
rukturális beruházásba nem fognak a 
bérlők, mert bizonytalanságban tartja 
őket a rövid ideig szóló szerződés. Az 
állomásfőnök szerint 1 milliárd holttő
ke fekszik az állomásban. Példaként 
említette, hogy egy kamionos cég je
lentkezett terminál építésére, de jogbi
zonytalansági okokból elállt a szerző
déstől. 

T.P. 
(Szerk.: A VSZ elnöke a fórum után 

az alábbi levélben fordult a MÁV Rt. ve
zérigazgatójához.) 

Sipos István, vezérigazgató 
MÁV Rt. vezérigazgatóság, Budapest 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
A Vasutasok Szakszervezete 1997. június 20-án Rákosrendező Állomáson Szakszervezeti Fórumot szervezett, 
amelyen tájékoztattuk a munkavállalókat aktuális szakszervezet-politikai kérdésekró1. A fórumon a dolgozók fel
vetették, hogy a tolatás irányításához használt rádióik elavultak, rendkívüli meghibásodásaik miatt a tolatást, 
ezen keresztül a forgalombiztonságot veszélyeztetik. Rákosrendező és Kispest Állomáson összesen 7-8 rádió cse
réjére lenne szükség azonnali hatállyal. A szaciális létesítmények állaga - a tisztasági festések elmaradása vé
gett- erősen kifogásolható. A legnagyobb gondot az okozza, hogy Kispest Állomáson a kocsirendezó'k szociális 
helyiségében nincs zuhanyzó, azazjü.rdési lehetőség, csak hidegvizes rendszer működik. Becsléseink szerint kb. 
150.000,-Ft-ból egy melegvizes zuhanyzó kialakítható lenne. 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
Az Ön, Rákosrendezőn tett látogatása nagyon jó benyomást keltett az ott dolgozókban. A fórumon is megfogal
mazódott, hogy az Ön személyén keresztül bizalommal vannak a MÁV jelenlegi vezetése iránt. 
Kérem, hogy a rádió és a zuhanyzó ügyében soron kívül intézkedni szíveskedjék. 
B u d  a p e s t, 1997. június 20. 

Tisztelettel: Dr. Márkus Imre 
elnök 1·•1 • 

Hány méter a joghézag? 
AZ M-1-ES AUTÓPÁLYA DÍJBESZEDŐ KAPUJÁNÁL 

Több, gépkocsival Ausztriába utazó 
kollégánk panaszolta, hogy az M-1-es 
autópálya fizetőkapujánál nem kap 
ÁFÁ-s számlát kérése ellenére sem, ha
nem a parkolóba félre kell állnia és neki 
kell elmennie a számlát kiállító helyi
ségbe, vagy levélben kérheti utólag a 
számlát. 

A zsúfoltabb napokon - és Hegyes
halomnál ez gyakori - veszélyes mutat
vány a többi sávon való át és visszahala
dás a számla elkérése végett. Jómagam is 
tapasztaltam a helyzetet, és megpróbáltam 
utánajárni a dolgoknak. Írtam az autópá
lyák Miniszteri Biztosának, a KHVM mi
niszterének, és az APEH-nek is. Arra ke-

restem a választ, hogy a hatályos törvé
nyeket Magyarországon vajon mindenki
nek be kell -e tartania? 

Megkeresésemre a KHVM minisz
tere telefonon jelezte, hogy a miniszte
ri biztos válaszával egyetért. A minisz
teri biztos és az APEH válaszát az aláb
biakban adjuk közre: 

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI 
ÉS VÍZÜGYI MlNlSZTÉIUUM 
KQZl.EKEDf.sl IRODA V§ZE1'6JE 

emn BUDAPEST, DOB U 1$-8/ 
W Jj/.;j.JO, 461-JJ-62 

FAX- JJJ-fH.� 

756.235/1997. 
AP-229/1997. 

Dr. Márkus Imre úr 
a Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke részére 

Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönettel igazolom vissza 1997. június 12-én írt levelét, amelyben az 
Ml-es autópálya dijbefizetói kapuirull történő ÁFA-s számla kiállításának 
kérdését veti fel. 

Egyértelmüen közölhetem Eln6k úrral, hogy a jogszabály nem tesz 
különbséget kötelezettségek tekintetében koncessziós autópálya társaságok 
között. Ennek megfelelően a közlekedési tárca több l.zben felhívta már ezen 
társaságok figyelmét az ÁFA-s számla kiadási kötelezettségre. 
Amennyiben ennek bánnely társaság nem tesz eleget, úgy az emiau 
sérelmet sunvedö autópálya használó jogosan kérhet jogorvoslatot az 
illetékes gazdasági hatóságtól. 

Kérem tájékoztat.ásom szíves tudomásulvételéL 

Budapest, 1997. június• 19 •. 
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dr. Márkus Imre úrruik 
elnök 

Vasutasok Szakszervezete 

Tirodt Eln6k Úr ! 

Hivaikozva Ml-es és M5-ös autópálya használatával kapcsolatos. tájékozta.. 
Lást kéro levelére, egyetértek Onnel abban, hogy nem lehel a vonalkozó jogszabá
lyok betartása tekintetében a két autópálya kOzOtt kOIOnbséget tenni, valóban a 
jogszabályok mindenkire von.atkomak. 

Az adóhatóság nem is tért el ettől az elvtől. Az autópályét müködtetö társaság 
nem kapott és nem ,s kaphat felmentést a számlaadási kötelczct1ség alól._ Tisztelt 
Elnök úr levelében foglaltakra utalva szeretném megjegyezni, hogy az AF A tor
vény szerint - ktszpénz fizetés esetén - kérésre kell egyszerűsltett szimlát kiálll
tani, vagyis az nem minden esetben kotelezö. Ha szolgéltatást igblybe vevő 
számlát nem kér, akkor viszont nyugtát kell kibocsálani. 

Az adóhatósági ellenőrzéseink során megállapltottuk. hogy az Ml-es autúpé
lyán kérésre kiállítják a megfelelő egysz.erúslten számlét. Tény, hogy a �� 
kiállltása esetenként nem a dtifiz:e!és _h_ejy5Á� 10(1��- � ·  ai,5,ti!!a.D:g-::ai!Ql!a• 
toság -jÓgszabéiyÍ a.iáiárnasztollság hiányában - nem kifogásolhatja. 

Kérem 11\iékoztat.ásom szíves elfogadását, megkoszonve az adózás, szamlá
zás kérdését figyelemmel kiséró megkeresését. 

Budapest, 1997.június •/4" 

Az ügy tehát nincs elintézve! Kinek kellene a vonatkozó jogszabály módosítását kezdeményezni? 
Vagy a kérdés Jobban hangzik így: kinek áll érdekében a Jelenlegi helyzet fenntartása? 









1997. AUGUSZTUS MAGYARM 
VERSENGENI AZ UTASOKÉRT 

A pontosság a menetiegy árának része 
Az üzletember órájára nézett, 

majd az InterCity szórólapba tekin
tett. Elégedetten állapította meg, 
hogy tárgyalására pontosan érkezik! 
Más utas kedvetlenül vette tudomá
sul, hogy immár huszonhét perc ké
séssel közelít céljához. S bizonytalan
ná vált, hogy a délutáni vonattal visz
szaforduljon! 

Nincs szó végletekről. A késés nem 
szükségszerűen, de velejárója a vasúti köz
lekedésnek. Természetesen a pontosság el
ismerésre méltóbb, amikor a vasút megfelel 
menetrendben vállalt ígéretének, az utas a 
garantált idó'ben leszállhat a célállomásán. 
A menetrendszerű közlekedés minőség! 
Nincsenek fokozatai. Véleményt formáló 
cselekvéssor, mivel a bizalom jelképe akkor, 
ha „órát lehet igazítani a vonatokhoz". 

A vasúti dolgozók hajlamosak csak a 
saját beosztásukra figyelni, a pontosságot és 
a késést fölcímkézni, jóllehet ennél többre 
van szükség. A vonatközlekedés hatékony
ságának javításából mindenkinek egyfor
mán kell kivennie a részét, mert a gondok 
megoldását csak szakmai összefogással le
het - és kell is - megvalósítani. 

Hálózati méretekben 100%-os pontos
ságot csak a menetrend nyújthat. Ez csupán 
elméleti feltevés, mivel ebben az esetben a 

tényleges közlekedés találkozna a tervezet
tel. Ám éppen sebezhetősége folytán, a gya
korlatban ez csak 96%-ban igaz (1997. első 
félév). Részterületen azonban természetesen 
ettől jobb eredmény is elérhető. Ez az arány 
120 vonatnál érvényesül, s kérdéses, hogy 
mennyi az egy késett vonatra eső hányad. 

A menetrend funkcionális rendszere: a 
gép-ember-idő tényezők kapcsolatából áll. 
A kiegyensúlyozó szerep a vasutas dolgo
zóé. Ő tudja, hogy a menetrend határozza 
meg a vonatokra vonatkozó munkaterjedel
met, ráfordítási időt és részben a „termelői 
önköltséget". 

Ismert. hogy a menetrendszerűség -
utasfogalmazással: pontos közlekedés -
nem igényel új beruházást. Csupán a szer
vezést kell jól megvalósítani! Az eszközök 
üzemkészségéről magas fokú felelősséggel 
kell gondoskodni. És mivel az utas joggal 
érezheti, hogy a pontos vasúti közlekedés 
menetjegye árának része, ennek igényével 
lép fel. Amikor tehát megvásárolja a MÁV 
Rt. személyszállítási szolgáltatását, nem kí
vánja annak gondjait átvállalni. 

A menetrendszerűség feltételrendszere: 
a vontatójármű, a kocsi, a pálya, a biztosító
berendezés, a forgalomszabályozás hatásán, 
nemkülönben a balesetek következményei
nek a felszámolásán múlik. Abban a perc-

ben, amint a vonat késetté válik. döntések 
egész sorára - a legnagyobb sebesség alkal
mazására és a tartózkodási idők csökkenté
sére - van szükség. 

A vasúti szolgáltatásnál a pontosság a 
biztonságot követi. Erre a kettőre legérzéke
nyebbek az utasok! Emiatt értéke teljesebb. 
mint a tevékenység összminősége. Ellent
mondásosnak tűnik, noha igaz, hogy a sze
mélyvonat késése esetén költségesebb. mint 
a menetrendszerű vonattovábbítás. Mivel a 
késés érintheti a szerelvény, a vonóerő, a vo
natkísérő szakasz menetfordulóit is, adott kö
rülmények között ezek átvezénylését kell el
végezni. Az időjárás okozta tetemes és a hir
telen létrejött baleseti késésnél kellően át nem 
gondolható döntések is születhetnek. E hely
zetből adódóan rögtön intézkedések követ
keztében késési halmazatok, másodlagos ké
sések és állomási torlódások alakulhamak ki. 

Természetszerű, hogy a késések terhe
lik a vasút szolgáltatói etikáját, amely ked
vezőtlen értékítélettel és utasszám veszte
séggel is járhat. A pontos közlekedés a vas
úti dolgozók - meggyőződésen alapuló - fe
gyelmezettségére, érzelmi átélésére és szak
mai felkészültségére épül. 

Nem feledhető, hogy a magasabb árért 
a pontos közlekedés az utasok természetes 
igénye! Sz.B. 

Elmaradt a szentesi hanvúdal 
nem érik el csatlakozásaikat. Régen komoly for
galomról beszélhettünk itt. Ebben a térségben 
alapvetően mezőgazdasági teriiletek vannak, ha itt 
megszűnik a vonatközlekedés. akkor meghal min
den. Nem lehetne például a cukorrépát betakarí
táskor elszállítani. 

Rác::, Sándor meséli, hogy egyik percről a 
másikra, minden előzmény nélkül jelentették be a 
sebességkorlátozást. Mintegy előre „frászt hoz
ván" az emberekre, még el is beszélgettek velük 
és családtagjaikkal. Nyolcvan-kilencven moz
donyvezetőnek és ugyanennyi jegyvizsgálónak 
kellett átírni a fordulószolgálatát, az érintett sza
kaszon dolgozóknak pedig új munkahelyet kellett 
keresniük. A vonatok helyett egyetlen buszt köz
lekedtettek volna. Az igazi megoldás azonban az 
szb-titkár szerint a felújítás, nem a vonalbezárás. 
A vasút azt mondja: ,,Mindent az utasért", közben 
pedig megszüntetnék a diákokat és a munkásokat 
szállító vonatokat. 

S::.él István, a szentesi állomásfőnökség szb
elnöke, forgalmi szolgálattevőként dolgozik. Ő 
maga szentesi, de érthetően bántotta az ügy: 

-Nem gondoltam, hogy felelőtlen és átgon
dolatlan lépésre szánja el magát a MÁV Rt. Az 
emberek szomorúak, el vannak kenődve, bizony
talanok a sorsukat illetően, mert nem ezt várták és 
érdemelték volna. Ez az egész ügy egy kissé be
lerondított a vasutasnapi ünnepségekbe - mondta 
végül Szél István, aki azt reméli, hogy végre el
döntik az illetékesek. mit akarnak. 

A vonalbezárás hírére óriási volt a felzúdu
lás. Polgármesterek, községek és az apró falvak 
lakosai tiltakoztak. Mivel az autóbusz drágább, a 
kispénzű emberek inkább a vasúthoz ragaszkod
nak. Az pnkorrnányzatokkal egyébként napi kap
csolatot tartanak a szentesiek. Egyelőre elmaradt 
a hattyúdal. Elköszönök és kimegyek az említett 
vonalra. 

lábbusz vasútmódra 
Amikor félórás késéssel elindulunk Szentes

ről Orosházára, összeszorul a szívem, hiszen azt 
érzem, talán utoljára járok erre ➔ vonattal. noha 
ama bizonyos hattyúdal egyelőre elmaradt. A ká
nikulai melegben sokan keresnek menedéket a Bz
motorkocsi felújított testében. Az utasok felkészült 
emberek: többségük olvasnivalót. három napi hi-

(. . .folytatás a::, 1. oldalr6l) 

Polyákné Kasuba Edit gádorosi forgalmi szolgálattevő ad a környezetére, nem 
véletlen, hogy a betongyűrűben színpompás petúniák nyílnak a vasútállomás 
előtt. Így is lehet szépítkezni. Fotó: Berta 

deg élelmet. vizet. kártyát és rádiót hozott magá
val, hiszen ki tudja. mikor érkezünk meg. Az idő 
lassan telik. a kilométerek szintúgy lassan fogy
nak. A megállóhelyeket. ha nem lenne kitéve a 
helységnév tábla, csak a letaposott fű és gaz kü
lönböztetné meg a mezőtől. ahová a helybéli Jó
nás gazda hajtja minden nap a jószágait legelni. 
Fábiánsebestyénben többen leszállnak. Almáskert
nél két biciklista az öklét rázza felénk, mert lehagy
tuk őket! Az előzményeket ismerve magamban én 
is meglepődöm ezen a nem mindennapi teljesítmé
nyen. A fűben legelésző szarvasmarhák ügyet sem 
vetnek a cammogó „gépesített csigára'', számukra 
már nem újdonság a dolog. 37444-es számú 
"lnterCitynk" komótosan döcög a nagy magyar 
Alföldön. jelezve. eljött a rég áhított világ: útban 
vagyunk Európa - jelen esetben Orosháza - felé. 
A talpfák és az ágyazat. no meg persze sínbuszunk 
kerekei összhangjának köszönhetően mindannyi
an hullámvasúton érezhetjük magunkat. Gádoros 
feltűnik a messzeségben. Egy pillanatra elgondol
kodom a vasutas mondáson: ,,Hogy mikor indu
lunk. azt nagyjából tudjuk - valamikor' De hogy 
mikor érkezünk meg, azt már nem mindig tud-juk 
kiszámítani - elvileg valamikor!" 

Polyákné Kasuba Edit gádorosi forgalmi 
szolgálattevőt megérintette az ominózus vonal
bezárás szele. Nap, mint nap Szentesről jár be, 

hajnal négy órakor kel. Most. hogy egyelőre biz
tonságban van a munkahelye. nyugodtan mesél 
a részletekről. Június 12-én volt egy tájékoztató 
Fá-biánsebestyénben, ahol közölték velük, hogy 
amennyiben ideiglenesen szünetel a vonalszaka
szon a forgalom, mindenkinek keresnek máshol 
állást, vagy végkielégítést kapnak. Tiszaföldvárra 
került volna ugyanilyen munkakörbe. A félelem 
azonban még megmaradt benne. Fél órával meg
nőtt a munkaideje a késések miatt. A fiatalasszony 
bizakodó még: az illetékesek belátják. hogy szük
ség van a vasútra, hiszen például Gádoroson kö
zel négyezer ember lakik. a környező települések
ről már nem is beszélve. 

Visszafelé Szentesre a kánikulai melegben 
sok vasutas, köztük Gádoros és Fábiánsebestyén 
közös állomásfőnöke is a Bz-vel utazik. Ő is fel
háborodottan mondja ki véleményét: legalább el
döntenék az illetékesek odafönt. hogy mit akar
nak, mert az állandó tilitoli. huzavona senkinek 
sem jó. Az újságíró belátja, neki is igaza van. 
Tényleg, kinek jó, hogy bizonytalanságban tarta
nak és hülyítenek több száz vasutast, több ezer 
helyi lakost és munkavállalót� A szakemberek 
vajon felelősséggel mérték fel. hogy a vonalbezá
rás érszűkítő hatással járhat a térség gazdasági 
vérkeringésére? 

Berta Sándor 
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150 éves a Pest
Szolnok vasútvonal 

ELÖL A HAZA NEVŰ MOZDONY HALADT 

Magyarországon kezdetben nem voltak 
vasútépítési tapasztalattal rendelkező műsza
ki szakemberek. Anglia. a gőzüzemű vasút ős
hazája messze volt. így főként a német tapasz
talatokat hasznosították. Így került szóba elő
ször egy német lóvasút megépítésének terve a 
Pest-Szolnok fővonalon. Miklós Imre: A ma
gyar vasutasság oknyomozó történelme c. 
könyve szerint Bodmer badeni nagyhercegsé
gi sóbánya igazgató figyelmes lett egy 
Bollinger nevű bécsi mechanikus ,.lebegővas
út" találmányára, és felkereste. A mechanikus 
szegény ember volt: örömmel egyezett bele. 
hogy az általa megjavított, úgynevezett Palmer 
rendszerű vasutat közösen szabadalmaztassák. 
Ez a Palmer rendszerű vasút lényegében a mai 
drótkötél pályához hasonlított. ahol a drótkö
telet egy oszlopsoron nyugvó sínszál helyette
sítette. A két-három méter magas oszlopsorra 
erősített sínszálon guruló kerék tengelyét a 
függő kocsiba rakott. s egyenlően elosztott te
her tartotta egyensúlyban. A tengelyről lefelé 
csüngő, csapágyazott járóművet lóval vontat
ták, s így roppant kezdetleges közlekedési esz
köznek bizonyult. Ezt Bollinger úgy javította 
meg, hogy egy sínszál helyett kettőt alkalma
zott, s így a két sín szálra négykerekű járművet 
helyezett. Ez azonban továbbra is a talajtól két
három méter magasra épített oszlopsoron 
nyugvó sínpályán közlekedett. 

Ezt a primitív vasutat akarták Pest-Szol
nok között kiépíteni. Eg} részvénytársaság ala
kult. és József nádor is támogatta az ügyet. Elő
vigyázatosságból azonban elegendőnek tartot
ták, ha először csupán Pest határától a kőbányai 
téglagyárakig építik meg. 

A lóvasutat június 8-án a Medárd napi 
pesti vásárra összegyűlt közönség szeme láttára 
kezdték építeni. Egy hét múlva. június 16-án 
az elkészült részt ki is próbálták. de -minthogy 
az oszlopok távol voltak egymástól. - a vasút 
összedőlt. Sűrítették az oszlopokat, és így a 
Kőbányáig kiépített vonalat 1827-ben, Szent 
István napján adták át a forgalomnak. Hat ko
csival, s bennük 300 mázsa téglával indult 
Kőbányáról a vonat. Egy ló vontatta gyorslé
pésben. A 7,58 km utat akadály nélkül. egy óra 
alatt tette meg. Azután még négy kocsit kap
csoltak hozzá. benne 68 gránátos katonával, 
összesen 448 mázsa terheléssel. A két magyar 
lóval vontatott szerelvény egy órán belül érke
zett Pest határához. A gyakori javítások és a 
szünetelő forgalom miatt azonban a vasúttól el
pártolt a közönség. A vasúttársaság ennek kö
vetkeztében megbukott. Nyolc hónappal a 
megnyitás után a közgyűlés elhatározta a ,Je
begővasút" lebontását. Az első vasutasokat: a 
két kocsist és a jegyszedőt szélnek eresztették. 
Ezután Magyarországon is a gőzüzemű vasút 
építésére irányult a figyelem. 

A történelmi Magyarországon a Duna bal 
partján vezetett vagy onnan induló vasútvona
lak az osztrák északi vasút érdekköréhez tar
toztak. Szitányi Ullmann Móric gazdag pesti 
nagykereskedő 1837. október 25-én előmun
kálati engedélyt kért, és vállalatának amerikai 
vasútépítési tapasztalatokkal rendelkező fő
mérnökét bízták meg a Pest-Vác és a Pest
Debrecen között tervbe vett vasúti fővonal elő
munkálataival. A tervező a hálózat helyszínraj
zát a helytartótanács elé terjesztette. A kivite
lezésre alapított Magyar Középponti Vasút 
Társaság a „beállott pénzügyi krízis miatt" 
azonban nem sürgette az építési engedély meg
adását. A m. kir. helytartótanács 1844. január 
24-én hagyta jóvá a Vasút Társaság alapszabá
lyát, majd az engedélyezési szerződést, mely 
alapján a Pest-Szolnok fővonal építése elkez
dődött. A vecsési Óplébánia anyakönyvei kö
zött már 1845-től találunk a vasútra, illetve a 
vasúti foglalkozásokra utaló bejegyzéseket. 

1845-ben az osztrák bankok összefogtak. 
és hitelbankot alapítottak a magyar vasútépí
té;ekhez azzal a nem titkolt céllal, hogy az 

amúgy is pénzügyi zavarokkal küzdő Magyar 
Középponti Vasút Társaság magánvasúti 
részvényeit felvásárolják. és így a vonalait meg
váltsák. Az így megvásárolt vonalakból - köz
tük a Pest-Szolnok fővonalból - alakult meg a 
Dél-keleti Államvasút A Pest-Cegléd-Szolnok
csaknem 100 km hosszú - vonalat 184 7. szep
tember l -én István főherceg nyitotta meg. A 16 
kocsiból álló első vonatszerelvényen 600 ven
dég utazott, akik a közbenső vasútállomásokon 
tartott ünnepi köszöntések miatt 3 óra 22 perc 
alatt tették meg Szolnokig az utat. A különvo
natot az István nevű mozdony vontatta. s előtte 
biztosítékként a Haza nevű lokomotív haladt. 

A megnyitó ünnepségró1 a Jelenkor 1847. 
szeptember 5-i száma tudósított. amit a kora
beli magyar nyelv és a helyesírás érdekességei 
miatt érdemes megismerni. 

.. Szerdán. szeptember első napján nyitta
ték meg a pest-szolnoki vaspálya. ugyanez al
kalommal kezdvén meg István főherczeg őfen
sége országos körutazását. Szerdán reggel 8 
órakor, e hazának legjelesebb férfiai közül szá
mosan valának jelen az indóházi pályaudvaron. 
Zichy Ferenc gr .. \'asúti főigazgató beszéddel 
fogadá őfenségét. ki legőszintébb kebellel vi
szonzá a szónok üdvözlő beszédét. Ezután a 
vendégek helyeiket foglalák el a kocsikon, s az 
István nevű mozdony 16 kocsival elindult. Ta
raczk-durrogások és zajos éljenek köszöntöt
ték a vonatot. melly szerencsésen. s minden baj 
nélkül tevé meg az ünnepélyes utat. A vonat 
előtt egy üres mozdony ment. a lehető akadá
lyok kitudása végett, mi szinte érdekesíté az 
utat, előpostájául szolgálván a diadalmenet
nek. Minden fölvételi állomáson megállapo
dott a vonat, hogy őfensége a tisztelgőket fo
gadhassa. Minöen állomásnál újabb kíváncsi 
csoport tolult össze, éljenekkel üdvözölve az 
érkező fenséget, s a vendégeket. Több helyütt 
pedig, mint például Czegléden. diadal kapuk és 
oszlopok valának nemzeti lobogókkal. Czeg
lédnél tisztelgett őfensége előtt a helybeli lel
kész, mit szívemelő válasszal viszonzott őfen
sége. Több helyütt zenével fogadtatának. köz
ben rivalgásival az vidék népeinek, kik ezren
kint örege-aprajával tódulának az állomások
ra. Tizenegy óra után érkezének Szolnokra. hol 
a vasúti hivatal gazdag teótékű villásreggeli
vel vendégelé meg a mintegy hatszáz főre me
nő vendégkoszorút. Valóságos áradozása volt 
itt az egri, somlyai. budai bornak, pezsgőnek, 
és széle-hossza nem volt a jókedvnek. Vissza
jövet minden nevezetes állomáshelyen megál
lapodván a vonat, a vendégek az összecsopor
tosult nézők közé vegyülve tánczoltatták meg 
az alföldi lyányokat. s menyecskéket. 

\1ég egy hírlapi tudósítást érdemes meg
említeni a Pesti Híradóból: ,. ... Százezrek látták 
és beszélik az ország minden irányában azóta 
széjjel utazott vidékiek. kik Pesten és a közép
állomásokon jelen voltak és a rózsákkal sűrűn 
koszorúzott mozdonyt a meglepett szemek 
előtt elsurranni látták. amint roppant terhét, 
mely 16 vagonból állott. villámsebesen maga 
után rántván. Elöl a „Haza" nevű lokomotív 
haladt. utána mindjárt „István". ki előre tolja 
a „Hazát" A pezsgők durranásai nem kis fok
ra magasíták a lelkesedést Magyarországnak 
ezen valóságos haladása fölött." 

A 150 évvel ezelőtti hagyományt folytat
ják a mostani szeptember l -én is, amikor ün
nepi vonat indul Budapest nyugati pályaudvar
ról Szolnokra. A vonat minden állomáson meg
áll, s ha nem is táncoltatják meg a 150 évvel 
ezelőttihez hasonlóan az ünneplő alföldi me
nyecskéket, azért mindenütt lesz egy kis meg
emlékezés. A helyi önkormányzatok és a vas
út vezetői méltatják a fővonal jelentőségét a 
régió életében, majd kultúrcsoportok adnak 
rövid műsort. A vendégek között - mint 150 
évvel ezelőtt - a vasútvonal rövid történetét 
felelevenítő dolgozat példányait osztják ki. 

Orosz Károly 

MÁV MAVFKG 
•• 
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Szakszenezeti mozgólépcsőn 
Szociális, meg nem is 
,,A modern ember számára a gaz

dasági biztonság jelenti azt, amit a 
vár és árka jelentett a középkor em
berének." - írja híres könyvében az 
ismert amerikai közgazdász, Lester 

Thurow. A kor aprónak tűnő, ám va
lódi nagy kérdései valóban ide kötőd

nek: a foglalkoztatás, a bérezés, a szo
ciális védelem és az egészségügy vita
témái mind-mind milliók léthelyzetét 
határozzák, határozhatják meg. Nem 

hiszem, hogy különösebben érdemes 
lenne számba vennünk azokat az oko
kat, amelyek miatt a szociális kérdé
sek különösen érzékeny területnek 
számítanak a kilencvenes évek Ma
gyarországán is. 

Az alábbiakban inkább arra teszek 
kísérletet, hogy röviden bemutassam, 
milyen hatással lehet ezek megoldásá
ra, megválaszolására Magyarország 
uniós közeledfse, s talán majdani csat
lakozása. 

Létezik egy, az akadémiai berkek
ben is közkedvelt magyarázat a szociá
lis kérdések honi kezelésére. E szerint a 
rendszerváltozás után - számtalan ok
ból - a magyar politikai elit arra kény
szerült, hogy az angolszász szellemisé
gű irányítás alatt álló nemzetközi szer
vezetek (IMF, Világbank) receptjeit fo
gadja el. A „tudományos kapitalizmus" 
alaptételeinek megfelelően neoliberális, 
restriktív, monetáris politikát folytas
son, s a szociális kérdések kezelésében 
is inkább Friedmant, mintsem a .,jólé
ti" gondolkodók tanácsait kövesse. Ám 
- mondja ez az elmélet- mindez csupán 
az átalakulás utáni első években hatá
rozhatta meg Magyarország irányultsá
gát. Hazánk ugyanis nem csupán ezen 
nemzetközi szervezetek óhajainak kíván 
megfelelni, hanem eltökélt célja az eu
rópai integráció. S ebben a pillanatban 
már egy egészen másfajta követelmény
nek kellene megfelelnie: ez pedig nem 
más, mint a kontinentális jóléti államok
ban magas fokra fejlesztett szociális 
gondoskodás. A magyar politikai elit 
gondolkodásában is tetten érhető ez a 
vélekedés, amelyek leginkább a „mi 
szociálisan érzékenyek vagyunk, de 
most nem lehet, de majd" típusú nyilat
kozatokban figyelhetó1< meg. 

De vajon valóban létezik ez a kettős 
kihívás? Valóban a racionalizálás jegyé
ben nem leépítenünk, hanem inkább fej
lesztenünk kell a szociális szektort? 
Ahogy például Szelényi Iván is fo
galmaz: ,, ... nem arról van szó, hogy a 
posztkommunista Kelet-Európa nem 
engedheti meg magának a jóléti álla
mot: ellenkezőleg, ha ez a régió fel akar 
zárkózni Európa centrumához, nem en
gedheti meg magának, hogy ne kezdjen 
dinamikus beruházási politikát a humán 
tőke terén, ne kezdjen hozzá haladékta
lanul az új típusú jóléti állam intézmé
nyeinek kiépítéséhez". 

Ha azonban a „centrum országok
ból" érkező híreket hallgatjuk, egyre 
kevésbé egy Egységes Európai Jóléti 
Állam képe tárul elénk. Mindenkit 
kényszerítenek az Európai Unió maast
richti kritériumai a költségvetési hiány 
csökkentésére. Olyan új tagállamok, 
mint Finnország és Svédország egyszer
re emelik a jövedelem-adókulcsokat, s 
csökkentik a munkanélküli segélyek 
keretét. Jacques Delors, a Bizottság volt 
elnöke is úgy fogalmaz, ,,abszurd dolog 
arra felelni, hogy az ember szociálde
mokrata-e, amikor a szociáldemokrácia 
feltételei nem jöttek össze". A Die Zeit 
intelme szerint pedig „biztosan el tud
juk készíteni kevesebb tejszínnel és to
jással is a jóléti pudingunkat". 

S közben valóban azt láthatjuk, 
hogy szociális téren sikerült talán a leg
kevesebbet tenni az egységért. Az Uni
ón belül különböző fejlettségíI jóléti 
rendszereket alkalmazó országok között 
nagyon nehéz lehet a közelítés. A skan
dináv modern, a bismarcki institucio
nális, az angolszász reziduális és a déli 

kezdetleges modellek között még elvi
ekben is nehéz az átjárás. S valóban úgy 
tűnhet, hogy az Unió döntéshozói nem 
kívánnak ezekkel a kérdésekkel foglal
kozni. 

,,Másfelől itt van vagy fél tucat té
ma - írjaRalf Dahrendorf, a német szü
letésű brit szociológus -, amelyek Eu
rópa (és nem csak Európa) polgárainak 
a körmére égnek, és egyre növekvő 
mértékben meghatározzák a napi poli
tikát: ilyen a munkanélküliség (és a szo
ciális kirekesztés, a „szegények osztá
lya" rokon tematikája); a gazdasági ver
senyképesség; a szociális állam szüksé
ges reformjai, illetve ennek az egyes 
embert érintő költségei( ... ). Ebből meg
érthetjük, miért kérdezik sokan világ
szerte: mi bújt az EU-ba, hogy még 
mindig megengedi magának a köldök
nézést, miközben életről és halálról van 
szó." 

Még a retorikában sem könnyű el
igazodnunk. Az Európai Unió megha
tározó képviselői ugyan arról beszélnek, 
hogy nincs egység szociális, jóléti unió 
nélkül, ám mindeközben a maastrichti 
kritériumok betartására szólítanak fel. 
Egyedül talán csak a statisztikai adatok 
vitathatatlanok. A munkanélküliek ará
nya az Európai Unión belül 1996-ban 
10,9 százalékos volt, azaz több, mint 18 
millió embert kellett a többségében fej
lett jóléti rendszerekkel rendelkező or
szágokban valamilyen módon megvé
deni. 

Azt hiszem, hogy - bár a kérdést, 
miszerint az EU-csatlakozási folyamat 
a honi szociálpolitikában is érezteti-e 
majd a hatását, nem tudjuk egyértelmű
en megválaszolni - sokat elárulhatnak 
a valós folyamatokról, megítélésekről 
az Európai Bizottság által nemrég köz
zétett magyar országtanulmány „szoci
ális" megállapításai. Már önmagában az 
is tanulságos, hogy a 111 oldalas elem
zésből mindössze két - két és fél olda
lon olvashatunk e tárgykörbe tartozó 
gondolatokat. 

,,Annak ellenére, hogy Magyaror
szág a magas szintű oktatás régi hagyo
mányaival rendelkezik, az oktatási rend
szer jelenleg költségvetési korlátozás
nak néz elébe, amely lelassítja a szük
séges reformok ütemét." - állapítják 
meg, majd a vélemény aláhúzza, hogy 
milyen mély területi különbségek van
nak az ország egyes régiói között a jö
vedelem, illetve a foglalkoztatottság 
szempontjából. A szakszervezetekről 
szólva kiemelik, hogy „a szociális pár
beszéd jövőbeni biztosítása érdekében 
több, már létező szakszervezetnek egye
sülnie kellene, hogy növeljék a képvi
seleti bázisukat". 

Sokat elárulhatnának a következő 
tételmondatok, amelyek azonban min
den kifejtés nélkül csupán önmagukban 
árválkodnak az országvéleményben: 
"további lépések szükségesek a szociá
lis védelem fejlesztésének biztosításá
ra"; ,,a magyar egészségügyi rendszer 
fejlesztésre szorul"; ,,számos speciális 
területen folytatni kell a munkát az 
acquis normáihoz való közelítés terén"; 
,,további kiigazító lépésekre van szük
ség, különösen a munkavállalói jogok 
biztosítása, a vállalatfelvásárlás, vala
mint a kollektív elbocsátások terén". 

Végül a vélemény leszögezi: ,,felté
ve, hogy Magyarország folytatja az EK 
acquis átvétele és alkalmazása érdeké
ben tett erőfeszítéseit, valószínűleg ké
pes a szociális acquis átvételére közép
távon". 

Mit jelent mindez pontosan? Mit vár 
tőlünk az Európai Unió? S mi várha
tunk-e pozitív elmozdulást a szociálpo
litikában az európai integrációtól, avagy 
ez már egy egészen más Nyugat-Euró
pa, más realitásokkal? Ezek talán nem 
is a legkevésbé fontos kérdései az elkö-
vetkező időszaknak. 

• 

Török Gábor 

ELTE Politikaelméleti Tanszék 

ALULNÉZETBŐL. .. 

A túlélés művészei 
Már a címben is arra próbálunk 

meg választ keresni, hogy a vasutasok 
az elmúlt pár évben az egyre jobban 
romló gazdasági viszonyok között mi
ből tudtak talpon állni és életben ma
radni. A megkérdezettek munkakör
re és beosztásra való tekintet nélkül, 
kendőzetlenül beszélnek, beszéltek 
önmagukról. 

Veszprémvarsány kicsiny község a Bakony
hegység lábánál. Az itt élőknek meg kell küzdeni 
minden talpalatnyi földért. hogy előteremthessék 
a megélhetésükhöz valót. A község lakosainak 
nagy része már jóval túl van a nyugdíjkoron. még 
az „átkosban" szerzett parányi földterületet műve
lik. Így próbálják pótolni a kertben azt, amire már 
nem telne a nyugdíjból. Fiatalt jóformán alig lát
ni a településen, elmenekültek a jobb megélhetést 

nyújtó Pápára, Veszprémbe. Győrbe, de ott sem 
kecsegtet nagyobb reménnyel az élet. A hátrama
radottak, az életük teljében lévő középkoníak pe
dig munkanélküliek. Az egyetlen út a jobb sors 
felé a vasúton visz. 

A 27 éves Markovics Iván a Veszprémvar
sánnyal szomszédos községben, Rédén él a szülei 
házában. Neki szerencséje volt, hiszen jutott szá
mára munka a vasútnál. A ranglétra legalsó fokán 
kezdte, hiszen váltókezelőként dolgozott, majd 
Lázi községben a sorompót kezelte. Ez látszólag 
egyszerű munkabeosztás, ám annál nagyobb a fe
lelőssége. Emberéletek, anyagi értékek függnek 
attól. hogy a vonat közeledtével a sorompót le
eresztik. A fizetése nettó negyvenezer forint. A 
számokat leírva soknak tartja. de ha kimegy a pi
acra, akkor azt tapasztalja, hogy a forint vásárló
értéke napról-napra romlik. Szinte semmit sem ér. 

Markovics Ivánt a riporter röpködő kérdései közben körbekapják derűs kollégái Fotó: Berta 

Hazaadja a keresetét, mert ha összefognak. több
re mennek. Szinte naponta úgy érzi, hogy valami 
vibrál az emberek lelkében. Idegesek lesznek at
tól, hogy akármelyik televíziós csatornára kap
csolnak, mindenütt fáj a világnak valami. Ez pe
dig neki eszébe juttatja a saját kétségeit. Noha jól 
érzi magát a vasútnál, mégsem érzi biztosnak a 
munkahelyét. Zavaró tényként hat a lelkiállapot
ára, hogy a Bakonyban élőknek csupán ez a lehe
tőség kínálkozik. Oriási az ellentmondás az ottho
ni és a munkahelyi szociális környezete között. 
Otthon ugyanis megszokta. hogy komfortos kö
rülmények között tisztálkodhat, míg a munkahe
lyén csupán egyetlen csap árválkodik a fürdőhe
lyiségben. A napi 12 órás szolgálat után nem tud 
lezuhanyozni, pedig nyáron jólesne a 30 fokos 
hőség után. Ha véletlenül megsérülne -a vasút ve
szélyes üzem-, cserben hagyná a vöröskeresztes 
láda, tekintve, hogy néhány esztendeje lejárt a 
gyógyszerek szavatossága. 

Ha van ideje, szívesen nézi a televíziós par
lamenti közvetítéseket. Hogy mi a véleménye a 
nyugdíjreformról? Erről még komolyabban nem 
gondolkodott el, már csupán annak okán sem, 
hogy szülei valamikor nyugdíjasok lettek. Úgy 
véli, nagy teher van ma a fiatalok vállán. A világ 
egyre bonyolultabb lesz, és ennek eredményeként 
egyre több értelmetlen cselekedet történik. ,.Elő
ször is talán meg kell élnem a hatvannyolc évet. 
A lakókörnyezetemben az ilyen koníak mind be
tegek." -valljaMarkovics Iván. A fiatal forgalmi 
szolgálattevő nem párttag, még nem érzi, milyen 
hosszú távú előnyökkel járhat a többpárt-rendszer. 
Mindenesetre az a véleménye, hogy a politikáért 
vagy a politika oltárán haltak meg a legtöbben a 
földkerekségen. Ez a világ idegen a számára. 

Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYA6lmANTARTÁS-

b:,.-!-� _,,,__ 
/-----......------- .... �: Vasútépítő, vagany- -és kité

rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy 

hibamegszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi 
géptípus szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő-sze
relő járművek és munkagépek gyár
tása, javítása, felújítása, korszerű
sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár
tása és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez 
alkatrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi 
forgácsolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó'lcezelési eljárások, 
gumi vulkanizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

., 

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'U': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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Szakszervezeti mozgólépcsőn 

Munkáspárti 
kitörési 
pontok 

INTERJÚ 
VAJNAI ATTILÁVAL 

- Milyennek látja a bérbó1 és fize
tésből élők, nyugdíjasok helyzetét? -
kezdtük a beszélgetést a Munkáspárt 
alelnökével. 

- A statisztikák szerint - a parla
menti választásokig - egyre gyorsuló 
ütemben javulni fognak életkörülmé
nyeik. Ám ha valaki mégis úgy érzi, 
hogy helyzete nell\ lett jobb, s6t romlott, 
akkor majd a propaganda eszközeivel 
meggyőzik arról, ő a szerencsétlen ki
vétel. A Munkáspárt úgy látja, hogy 
többségben vannak ezek a szerencsétlen 
helyzetben lévő emberek. Ők a rend
szerváltás vesztesei. Egy friss felmérés 
szerint 2,5 millióan élnek Magyarorszá
gon a létminimum alatt és sokan annak 
környékén. A Munkáspárt elsősorban 
rajtuk kíván segíteni. 

- Hogyan? 
- Politikájával es konkrét fellépé-

seivel. Olyan alternatív gazdaságpoli
tikai programot dolgoztunk ki és fo
gadtunk el a legutóbbi kongresszusun
kon, amely a multinacionális tőkés tár
saságok érdekeivel szemben a munka
vállalókat segíti. 

- Miben és mivel? 
- Elutasítjuk azt a politikát, amely 

sikerként könyveli el a magyar munka
erő alacsony szinten tartását, és a nem
zetközi gazdasági versenyben ezt 
egyetlen előnyként kívánja megtartani. 
Hazánk kis ország, nem alapozhat a 
multik nagyszériás tömegtermelésére, 
az olcsó bérmunkára. 

- Hol s miben jelölné meg a kitö
rési pontokat? 

- Számunkra a kisszériás, a magas 
szellemi munka ráfordítást igénylő gaz
dasági tevékenység támogatása lehet a 
kitörési pont. Ilyen szempontból straté
giailag fontos cél az oktatás minden 
szinten történő kiemelt támogatása. ha
sonlóan lényeges a mezőgazdaság, mint 
integrált gazdasági rendszer, amely az  
alapanyagok gyártásától kezdve a spe
ciális élelmiszeripari késztermékek elő
állításáig mindent felölel. Nem hagyhat
juk figyelmen kívül az un. stratégiai 
ágazatok tulajdonviszonyainak rendezé
sét, elsősorban az energiaiparban és a 
közszolgáltatásoknál. Szeretnénk elér-

MÁV 

ni, hogy az eddig privatizált energiater
melő egységeknél, társaságoknál ismét 
váljék dominánssá az állami felügyelet. 
Az energetikai rendszer ugyanis olyan, 
mint a tengeren a világítótorony: az 
egész gazdaság számára nyújt nélkülöz
hetetlen szolgáltatást. S ha a profitori
entált érdekek válnak tűlsúlyossá, akkor 
a társadalom nagy része és a gazdaság 
kerülhet nehéz helyzetbe. Franciaország 
példája bizonyítja, hogy állami tulaj
donban is lehet nyereségesen korszerű 
energetikai rendszert üzemeltetni. 

leményét erről a mindenkit irritáló, 
veszélyes jelenségről. A világ ura a spekuláció 

- Ebben a felfogásban hol a helye 
a közlekedésnek, a vasútnak? 

- A gazdasági fejlődésben fontos 
szerepe van és lesz a közlekedés kor
szerűsítésének, hiszen Magyarorszá
gon keresztül számottevő tranzitforga
lom bonyolódik, s így ez az ágazat, a 
vasút is, komoly nyereségre számíthat. 
Természetesen ez a lehetőség csak ak
kor valósulhat meg, ha nem hagyjuk 
szétdarabolni a ren'dszert, és a köz ér
dekét képviselő kormányzatnak, a he
lyi önkormányzatnak fenntartjuk az  
ellenőrző szerepét. A korszerű közle
kedési rendszer alapja a gazdasági fej
lődésnek, hiszen a munkaerő mobilitá
sától is nagyban függ az ország ver
seny képessége. Ilyen szempontból is 
érdemes a lehető legalacsonyabb szin
ten tartani a személyszállítás árait, 
mert ha így megy tovább, akkor nem
csak Európába nem megyünk, de már 
a szomszéd megyébe sem tudunk el
utazni, s ezáltal a munkavállalási esé
lyek is a minimálisra csökkennek. 

- Beszéljünk az adók és a megélhe
tés összefüggéseiről. 

- Sajnos egyre inkább terjed a kor- Mi jellemzi ezt a korszakot? Minde-
rupció, ami szintén a munkavállalókat, nekelőtt a pénztó'ke mindent maga alá 
a kisembereket sújtja legjobban, hiszen gyűrő uralma. A pénzpiacok Iiberalizálá-
a bérükből vonják le automatikusan az sa, a vállalkozói szektor deregulálása ko• 
adókat. Nekik nincs lehetőségük arra, rábban soha nem látott lehetőséget terem-
hogy trükkös megoldásokat alkalmaz- tett a pénzügyi spekuláció számára, amely 
zanak és kibújjanak az adókötelezett- messze magasabb, jövedelmezőséget biz-

ség alól. A kormány egyik legsúlyo- tosít, mint a termelő s1férába történő bár-

sabb mulasztása, hogy képtelen volt mely befektetés. 

hathatós intézkedéseket tenni a korrup- Soros György írja "A pénz alkímiája" 
ció visszaszorítására. Magyarország című könyvében, hogy befektetési alapja, a 

ilymódon nem Európa felé tart; sokkal Quantum Fund, az 1987-94 közötti hét évben 

inkább a dél-amerikai társadalmi mo- részvényeseit évi átlagban 35,8 százalékos 

deli kezd kialakulni. nyereséghez juttatta-dollárban! Nincs aza ter-

- Hozzuk szóba a szakszervezete- melő beruházás, ami ezzel versenyezhetne. 
A pénzügyi spekulánsokkal szemben az 

ket. A Munkáspárt látószögéből mi- egyes kormányok gyakorlatilag tehetetlenek. 
lyennek ítélhető az érdekvédelmi szer- Amikor 1992-ben a francia frankot ki akar
vezetek működése, tevékenysége? ' ták ütni az európai valutarendszerből, körül-

- Nehéz idó1cet éltek át a szakszer- belül 400 milliárd dollár vett részt a manőver-
vezetek. Egy rendszerváltást. kellett vé- ben a francia kormány 30 milliárdjával szem-
gigszenvedniük. Miközben helyben pró- ben. De a közvetlen spekulációtól eltekintve 
bálták védeni a munkavállalók érdekeit, is kevés mozgástere maradt a nemzeti kormá-
aközben el kellett tűrniük egy olyan gaz- nyoknak, mert a liberalizált pénzpiacok az 
daságpolitikát, amely hátrányos a bérből, önálló gazdaságpolitika folytatását megaka-
fizetésbó1 éló1cre, a nyugdíjasokra, a dályozzák. Ha például egy erős valutájú or-
munkanélküli segélyen tengődó1cre. Lé- szág megszigorítja pénzgazdálkodását (emeli 
nyegében a privatizációs folyamat is a a kamatlábakat), hogy kordában tartsa az inf-
munkavállalók kisemmizését jelentette. Iációt, akkor a kamatemelési politikát a szom-
Az elmúlt hét évben másfél millió mun- szédjainak is folytatni kell, mert különben a 
kahely szűnt meg, a magyar gazdaság tel- tó1ce kiáramlik az országból. A kamatemelés 
jesító1cépessége még ma is az 1989-es viszont megakadályozhatja az adott ország 

szint alatt van. A választópolgárok az gazdasági fellendülését. A globalizáció a vi-

egyik oldalon támogatták a szép ígérete- lágpiac nagyarányú koncentrációjával jár. Ma 

ket hangoztató pártokat, a másik oldalon már egy-egy iparág világpiacának felét-har-
madát csupán néhány multinacionális válla-meg számonkérték a szakszervezeteken, lat ellenőrzi. Így például a legnagyobb öt cég hogy nem tudnak hatékony érdekvédel- tartja ellenőrzés alatt a tartós használati cik-

met folytatni. A kormányok tudatosan kek piacának 7o, az autógyártás 58, a repü-
megosztották, megosztják a szakszerve- lőgépgyártás, űrhajózás elektronika, acélipar, 
zeti mozgalmat. A szakszervezeti appa- olajipar, számítástechnika 50-55 százalékát. 
rátust olyan politikai játszmákba viszik A multinacionális cégek belső forgalma a vi-
bele, amely kevés esélyt nyújt a sikeres lágkereskedelem egyharmadát teszi ki. 
érdekképviseletre. A globalizáció a fejlett ipari országok-

- Milyennek képzeli el a szakszer- ban mindenekelőtt a jóléti társadalmak fel-
vezetek és a pártok kapcsolatát? számolásának irányába hat, melynek leg-

- Elrettentő példa az MSZOSZ és föbb jellemzői a tartós és magas munkanél-

küliség, a jövedelem-differenciálódás és je
lentős rétegek reáljövedelmének csökkené
se. A munkanélküliség az Európai Unió or
szágaiban már hosszabb ideje tíz százalék 
körül mozog a korábbi két-három százalék
kal szemben. A fejlett világban a lakosság 
leggazdagabb egy százaléka 1970-ben még 
a vagyonoknak csupán 20 százalékát birto
kolta. A nyolcvanas években viszont már a 
vagyonok 40 százaléka felett rendelkezett, 
miközben a lakosság 80 százalékának a va
gyon 20 százaléka jut. 

Azt gondolnánk, ha a globalizáció a fej
lett országokban társadalmi áldozatokkal jár, 
akkor ennek ellenkezője történik a fejlődő or
szágokban, ahová a munkahelyek kitelepül
nek. Érdekes módon azonban a globalizáció 
nem nulla összegű játék, amit az egyik elve
szít, azt nem nyeri meg a másik. A verseny a 
fejlődő országokban is leszorítja a munkabé
reket, ami világméretekben egy elégtelen ke
reslethez és emiatt mérsékelt gazdasági fej
lődéshez vezet, a profit pedig eltűnik a világ
méretű spekuláció útvesztőiben. Ezen túlme
nően a globalizáció a fejletlen országokban 
egyoldalú, a fejlett országokat kiszolgáló, s 
így a gazdasági felemelkedést megakadályo
zó ipari szerkezetet hoz létre. 

Ha ezek a tendenciák hosszú távon foly
tatódnak, akkor a vagyon és általában a gaz
dasági hatalom egyre kevesebb számú érdek
csoport kezében összpontosul. A nemzeti 
kormányok egyre inkább ki lesznek szolgál
tatva a nemzetközi pénzvilág általuk nem be
folyásolható hatalmának, s ezzel az európai 
kultúra egy többszáz éves alapértéke, a kép
viseleti demokrácia válik semmivé. Teljesen 
ér telmetlen ugyanis a választás akkor, ha a 
győztes párt a külső kényszer miatt nem ké
pes a választók akaratát végrehajtani. A vi
lág urai olyan szervezetek és személyek lesz
nek, amelyeket, illetve akiket senki nem vá
lasztott meg, és amelyek, akik saját magukon 
kívül senkit sem képviselnek és senkinek sem 
tartoznak felelősséggel. 

Lóránt Károly 
közgazdász 

- A munkavállalókat sújtja talán 
leginkább a túladóztatás. A Munkás
párt programja azt javasolja, hogy 12-
15%-ra csökkentsék a személyi jöve
delemadó átlagos szintjét. Mi meg
szüntetnénk az ÁFA-rendszert, amely 
lényegében a bankoknak juttat hatal
mas profitot, hiszen rajtuk keresztül 
folyik az óriási pénzforgalom. Az adók 
radikális csökkentése pozitív spirált 
indítana el a gazdaságban. Csökkenne 
az infláció, nőne a kereslet a magyar 
termékek iránt, javulnának a hazai vál
lalatok kondíciói, s ilymódon növelni 
lehetne a foglalkoztatottságot is. Ter
mészetesen meg kell találni az ilyen 
gazdaságpolitikának a forrásait is, hi
szen amíg az az egyik oldalon növelni 
kívánjuk az állam kiadásait, addig a 
másik oldalon - a radikális adócsökke
nés hatására - fennáll a veszélye, hogy 
csökkennek a bevételek. 

az MSZP választási szövetsége, amely
nek eredményeként szép számmal ke
rültek az Országgyűlésbe szakszerve
zeti tisztségviselők, ám ott megnémul
tak. Képtelenek voltak értékelhető mó
don képviselni a szakszervezeteket és 

A túlélés művészete 

- Ez a gondolatátmenet átvezet az 
adósságtörlesztés problémaköréhez. 

- A Munkáspárt úgy ítéli meg: az 
adóbevételek jelentősen nem csökken
nek, hiszen a nagyobb fogyasztás, a 
magasabb szintű termelés összességé
ben kompenzálja a csökkentett adók 
hatását. Ugyanakkor az állami kiadáso
kat elsősorban a külföldi államadósság
ok kamatterheinek csökkentésébó1 nö
velhetnénk. A költségvetés 1997 -ben 
több mint 800 milliárd forintot fizet ki 
adósságtörlesztésre. Ekkora terhet már 
képtelen elviselni a magyar gazdaság. 
Többet termelünk, mint fogyasztunk, 
ám a kamatok fizetése után deficites a 
költségvetés. Legalább ötéves türelmi 
időt kellene kapnunk a hitelezőktől ah
hoz, hogy modernizáljuk a stratégiailag 
fontos ágazatokat, területeket, és ismét 
ingyenessé tehessük az iskolai oktatást, 
az egészségügyet. 

- Bár sejtem a válaszát a burjánzó 
korrupcióról, mégis megkérdezném vé-

tagjaikat. 
- Önök ezt hogyan csinálják, mi

ként tervezik? 
- A Munkáspárt más típusú együtt

mú1cödésre törekszik a szakszervezetek
kel. Azt szeretnénk, ha a szakszerveze
tek és tagjaik aktívan részt vennének a 
Munkáspárt politikájának alakításában, 
tevékeny közéleti szereplésre buzdíta
nák a munkavállalókat. 

A passzivitás arra vezethet, hogy el
adják fejük fölött a gyárakat, és az ér
vényben lévő munkaügyi törvényeket 
sem tudják betartani. A Munkáspárt tag
jain keresztül akar segíteni a szakszerve
zeti mozgalomnak. A Paksi Konzervgyár 
esete jó példa erre. A szakszervezeti tit
kárnak - a Munkáspárt helyi szervezete 
vezetőségi tagjának - jelentős szerepe 
volt abban, hogy a dolgozók megkapják 
fizetésüket, jóllehet a gyár bezárását nem 
tudták megakadályozni. Ehhez már a 
szakszervezetek országos összefogására 
lenne szükség. Sajnos, a Munkáspártot
elsősorban az MSZP "jóvoltából" -kire
kesztették a politikai közéletből, s ezért 
a szakszervezeti vezetó1c félve közeled
nek hozzánk. 

Remélem, a szervezett dolgozók fel
ismerik, hogy a parlamentben szükség 
van egy, a munkavállalók érdekeit követ
kezetesen képviselő baloldali pártra. 

Kárpáti Sándor 

� 

A bajai születésű 43 éves Papp István két 
lábon járó csodabogárnak számít a Ferencvá
rosban. Jelenleg tolatásvezetó'ként dolgozik a 
ferencvárosi személypályaudvaron. 1979 óta 
vasutas, VSZ tag. Előtte Tatán, az akkori harc
kocsizó-hadosztály harckocsi-ezredénél volt 
hivatásos katona, ahol három évig gépkocsi• 
előadói beosztást kapott. Katona pályafutása 
alatt számos hírességgel találkozott, többek 
között Kadhafi líbiai diktátorral, aki ezredes 
korában járt Tatán, Usztyinov marsallal, Raul 
Castroval, Fidel Castro öccsével, a volt kubai 
honvédelmi miniszterrel. De Czinege Lajos 
egykori magyar honvédelmi miniszter is szinte 
mindennapos vendégnek számított a tatai tá
borban. 

A vasút régebbi teljesítményei ma is elkáp
ráztatják: 

- 1988-ban előfordult, hogy személypálya
udvaron, síktolatással tizenhárom órás szolgálat 
alatt 940 kocsit(!) is elrendeztünk. Most síktola
tással, tizenkét órás szolgálatban, komoly tech
nológia mellett jó, ha körülbelül 300 kocsi össze
jön. Anyagilag sem vagyunk megbecsülve. Én 
például azért nem vagyok megelégedve a fizeté
semmel, mert egy kategóriában szerepelek a 
MÁV Rt. bértáblázatában a gépkísérőkkel, holott 
én jóval többet gürcölök náluk, sokkal nagyobb 
a felelősségem, hiszen alám sarusok és kocsiren
dezők vannak beosztva. Egy gépkísérő maximum 
csak egyetlen kocsival tolathat, míg én akár öt
vennel is. Hol itt az igazság? -kérdezi Papp Ist 
ván. -Ezenkívül a nyári időszakban nekünk kell 
összeállítani a nemzetközi és a belföldi gyorste
her-vonatokat is a török munkások szabadságo
lása miatt és a gépcserét is ránk osztják ki. Emi
att is megérdemelnénk a magasabb fizetést. 

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

-A szociális helyiségek állapota? Nemhogy 
a Munkatörvénykönyvben előírtaknak, de a leg
alapvetóöb emberi igényeknek sem felel meg. El
maradtak a tisztasági meszelések és a felújítási
karbantartási munkák, az épületek beáznak. Ez 
éppúgy igaz az őrhelyekre, mint az öltözőkre és 
a mosdókra. Nincs csap a fürdőhel yiségekben, 
ebben sajnos sok dolgozó is ludas, mert nem vi
gyáznak a környezetükre. 

-A tolatásban résztvevó1c átlagbére nettó 25 
és 35 ezer forint között mozog, a fizetés függ a 
szolgálati évektől is. Az én fizetésem körülbeliil 
nettó 32 ezer forint 18 év vasúti szolgálat után. 
Igazság szerint ez semmire sem elég és ami 
rosszabb, hogy nekem még zöldségeskertem 
sincs. 

-A demokrácia és a többpárt-rendszer elő
nyeit egyelőre még nem érzem, csak a hátránya
it, hiszen például megszüntettek sok olyan dol
got, ami régen jól mú'ködött, például az ingyenes 
orvosi ellátást. Az üzemi orvosunk L6dy doktor
nő, nekem egyben háziorvosom is, szerintem 
nagyon rendes, tettrekész és igyekszik minden
kin segíteni. Párttag nem vagyok, de azért a Hír
adót minden este megnézem, mert szeretem tud
ni, hogy mi történik körülöttem és a nagyvilág
ban. Ennyi untig elég a politikából. 

-Csak reménykedem abban is, hogy a MÁV 
Rt. szekere lassanként kikecmereg abból a kátyú
ból, amiben eddig volt és lassanként megindul 
előre. 

-A munkahelyemet egyáltalán nem érzem 
szilárdnak. Manapság a nagy létszámleépítések 
idején elég gyakran és könnyen elküldik az em
bereket a vasúttól, nem szeretném, ha rám is sor 
kerülne. 

Berta Sándor 
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Akinek életformája az utazás, azzal 
bizony megesik, hogy egy fillér nem sok, 
annyi sem marad a zsebében a legvárat
lanabb pillanatokban. Pláne, ha galádul 
ki is lopják az ember zsebébó1 a forin
tocskákat. Megtörtént ez velem is, nem 
is olyan régen. Erdélyből érkeztem 
Püspökladányba, ahol is várakozni kel
lett a debreceni átszállásra. Hajnal volt. 
álmosító, őszi hajnal. A peronon szitált 
a kellemetlen novemberi pára. Behúzód
tam az onfacsaróan bűzös váróterembe. 
de ott legalább meleg volt. Elbóbiskol
tam, kicsiny csomagomat hónom alatt 
szorongatva. Mikor felébredtem, elhűl
ve vettem észre, hogy maradék pénzem
tó1 igencsak megszabadítottak. No. most 
mi lesz? Utazni kellett, kéregetni nem ke
nyerem. Valahogy csak lesz, makacskod
tam és felszálltam a vonatra. Nálam volt 
a könyvem is, már az, amit én írtam. Arra 
gondoltam hirtelen, hogy dedikálok 
egyet a kalauznak és a könyv árában el fu
varoz engem Debrecenig. (Most az ves
sen rám követ. akivel hasonló eset nem 
fordult elő gyakori utazgatások során.) 
Persze, gyomrom azért remegett rende
sen, lelki szemeim előtt már ott volt a 
kabai állomás, ahová holtbiztos lezsup
pol engem a MÁV derék kalauza. 

És jött! Hirtelen a szám is nyitva 
maradt a meglepetéstől. A kalauz 
ugyanis nő volt. Csinos, szőke, karcsú 
teremtés. Lilába játszó kék szeme volt. 
Kifejezetten jól állt neki a sötétkék 
egyenruha. Nagyot nyeltem. mert csi
nos nők előtt mindig za\'arba jövök. 
Hát még abban a helyzetben, amelyben 
akkor leledztem. Kezemben a könyv, 
majd elejtettem. Hozzám lépett és kér
te a jegyet. 

- Ha ezért a könyvért elvisz Debre
cenbe - monlltam szemlesütve. - akkor 
jó. Ha nem. leszállok Kabán! 

Meglepetten és kíváncsian nézeget
te az "árut". A borító hátlapján volt a 
fényképem, azt is megnézte, majd rám
pillantott gyönyörű kék szemével. Mint
ha rendőr lenne és a személyi igazolvá
nyomat nézné. 

- Ezt tényleg maga írta? - kérdezte 
kissé elpirulva. 

- Tényleg! - bólintottam remény
kedve az út folytatásában. - Dedikálom 
is. ha akarja. 

Tanácstalanul vonta föl a vállát. 
- Nem is tudom ... Majd ötletszerű

en: - Ha a lányom megmutatja az isko
lában, megdícsérik? 

- Most légy okos, Domokos! - fész
kelődtem szégyenlősen. - Hogy miat
tam ... egy iskolában ... 

- Lehet - nyekeregtem összetörten 
és nem mertem a nő szemébe nézni. 

- Akkor jó! - mondta határozottan. 
- Megveszem ezt a könyvet magától és 
akkor vehet jegyet. Szó sem lehet arról, 
hogy ingyen! - hárította el a készülő 
mozdulatomat. És mielőtt megszólal
tam volna, letette ölembe a kétszáz fo
rintot. - Kabán szálljon le és vegyen 
gyorsan jegyet - mondta. - Ha itt váltja 
meg, többe kerül. 

Még ma is melegem lesz, ha erre az 
jelenetre gondolok. Máig sem tudom: a 
könyvem húzott ki a csávából, vagy az 
a szép kalauznő. aki csalhatatlan női 
ösztönével azonnal felfogta és megol
dotta a kínos helyzetet. 

Egyszer, régen, egy sepsiszent
györgyi barátom a székely körvasúton 
verset írt a kalauznőkről. Bosszantó. 
hogy annak a balladának egy sora sem 
jutott eszembe a szép magyar kalauznő 
előtt. 

Bereczki Károly 

� 

1997. SZEPTEMBER 

VILÁGJÁRÓK
„ 

Gyermek-csereüdü lletés 
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Az előző évek hagyományainak 
folytatásaként az 1997. évben is vas
utas szüló'k gyermekei lehettek része
sei csereüdültetésnek a Vasutasok 
Szakszervezete és a Vasutasok Pán
hellén Szövetsége együttműködésé
nek köszönhetően. 

Harminchárom gyermek - tizenki
lenc lány és tizennégy fiú - utazott jú
nius végén tizenhat napra az Athéntől 
kb. 40 km-re fekvő Malakasaba, a hegy
oldalban, az erdő mélyén meghúzódó 
táborba. hogy részese legyen egy felejt
hetetlen nyaralásnak. Az elmúlt évek
ben végzett korszerűsítések következté
ben 214 görög fiatal társaságában ki
használhattuk a tábor minden adottsá
gát, hisz a feszített víztükrű úszómeden
ce mellett két kosárlabda pálya és három 
pingpong asztal is a sportolni vágyó fi
atalok rendelkezésére állt. 

A napi ötszöri étkezés biztosította 
gyermekeinknek az energiát, hogy nap
pal (s főleg éjjel) igen aktívan vegyenek 
részt a tábor életében. A két konyhamű
vészet közötti különbséget jól lehetett 
érzékelni. "Könnyű" ételeiket juhsajt, 
saláta és természetesen gyümölcs 
(dinnye, barack, cseresznye) egészítet
te ki. Számunkra az egyik nemzeti éte
lük, a szuhlaki ízlett leginkább, mely 
apróra vágott, pálcára fűzött, majd ros
ton megsütött disznóhúsból készül. A 
második hétvégén aztán lányaink lepték 
meg a tábort magyaros ízekkel, házigaz
dáink legnagyobb örömére. A vendég
látó görög vasutas szakszervezet válto
zatos és gazdag programot kínált, mely
ben a pihenést és a kikapcsolódást biz
tosító strandolást (Oroposban) kombi
nálták országuk kulturális örökségének 
megismertetésével. A jó időt is "meg
rendelhették", mert ott tartózkodásunk 
teljes ideje alatt a hőmérséklet nappal 40 
Celsius fok volt. Mindjárt bevezetés
ként ízelítőt kaptunk a négymilliós fő
város közlekedési káoszából, majd az 
Akropolisz (Fellegvár) megtekintése 
következett. A Pantheon, Athéné isten
nő temploma. Niké Apterosz szentélye, 
az Erekhteion-templom - a görög arany-

kor néma tanúi -hirdették egy ókori nép 
művészeti nagyságát. A Nemzeti Múze
umban tett látogatásunk még a művésze
tek iránt kevésbé fogékonyak számára is 
tartogatott meglepetést, az archai agyag
edények, a mykenei aranyérmék és drá
gakövek mindannyiunk csodálatát kivív
ták. A Goodysban elfogyasztott vacsora 
tette fel a koronát e napra. 

Következő utunk az Attikai-félsziget 
keleti partjához vezetett, ahol Krisztus 
előtt 490-ben a perzsák vereséget szen
vedtek Miltiádész seregétől. A Maratho
ni Emlékmű a Diomendon nevű harcos
nak állít emléket, aki 42 195 méter meg
tétele után közölte a győzelem, hírét. A 
legnagyobb élményt mégis az Egei-ten
geren tett egész napos hajókirándulás je
lentette. Aegina, Poros, Hydra. A pireusi 
kikötó'ből indulva e három sziget jelen
tette az uticélunkat. Mindhárom jellegze
tesen görög. kis házak sűrűn egymás 
mellett, de mindegyik más és más meg
lepetést tartogatott a közép-európai szem 
számára. A Peaniai Cseppkőbarlangban 
tett látogatás, illetve Athénban a bazár
soron (Plaka) bevásárló utunk zárta a má
sodik hét eseményeit. 

Hazaindulásunk előtt ízelítőt kap
tunk a görög hegyek szépségeiből. A 
Peloponesos-félsziget belsejében, Dia
koftonban szálltunk fel a fogaskerekű 
kisvasútra, és a Vuraikosz hegyi patak 
mély szurdokában, alagutakban, hida-

-

kon, szédítő mélységű szakadékok fe
lett, erdők között kapaszkodtunk felfe
lé, hogy 22 km megtétele után eljussunk 
Kalavrytába. Itt az Aghia Laura kolos
tor megtekintése jelentette a záróprog
ramot. A kolostor két évszázadban is 
ismert történelmi esemény helyszínéül 
szolgált: 1821. március 25-én a kezdő
dő Görögországi Függetlenségi Hábo
rú vezetői itt tettek esküt. Évszázadunk
ban, 1943. december 13-án 1300 férfit 
végzett ki ugyanitt a Gestapo. 

Persze a légkondis Mercedes autó
busszal tett kirándulások nem pótolták 
a táborbeli "élményeket", a minden reg
gel és este elhangzó Himnuszt, vagy az 
éjszakai angol és görög "nyelvi" órákat. 

A magam, valamint Oros-:. Péter és 
Hrisztodulakisz Mihalis::. nevében sze
retném megköszönni minden vasutas
nak és szakszervezeti tisztségviselő kol
légának a segítségét, akik munkájukkal 
hozzájárultak az üdülés sikeres lebo
nyolításához. Külön köszönet a résztve
vő gyerekeknek (felnőtt-palántáknak), 
akik magatartásukkal. felelősségteljes 
viselkedésükkel lehetővé tették. hogy a 
kísérők számára is kikapcsolódást je
lentsen az együtt töltött 19 nap. Bízom 
benne, hogy a Vasutasok Szakszerveze
te által szervezett valamelyik úton alkal
munk lesz még találkozni. 

Csáki Zsigmond, 
a csoport k1sérője 

A magyarok rajtaütésszerűen foglalták el a görögök konyháját 

LEALLT A "HIR" 
A MÁV Informatika Kft.-nél 1997. jú
lius 4-én ünnepélyes keretek között 
leállításra került a HIR-Határforgal
mi Információs Rendszer. Olyan 
rendszer fejezte be ezzel a működé
sét a MÁV-nál, amely online jellegé
ből adódóan több mint 15 évvel ez
előtt szinte egyedülálló volt a hazai 
viszonylatban. 
Az akkori időben nagyon nehéz 
volt országos kiterjedésű hálózati 
rendszert kialakítani, hiszen na
gyon sok alapszoftver elemet csak 
saját fejlesztés révén lehetett megva
lósítani. 
Kezdetben R40-R10-es komplexu
mon, hazai és saját fejlesztésű 
SAMAN adatbázískezelő használa
tával működött a rendszer. Az 
adatbáziskezelő rendszer fejlesztését 
három hazai informatikai nagyválla
lat .:_ SZÁMOK, NIM-IGÜSZI, 
MÁVSZÜ - saját eró'ből valósította 
meg. A HIR a határállomáson ki- és 
belépő kocsik adatainak. kvázi online 
feldolgozásával lehetőséget biztosí
tott a MÁV hálózatára belépő MÁV 
és idegen kocsik nyilvántartására, 
valamint a külföldi vasúti hálóza
ton tartózkodó MÁV kocsik megha
tározására. A HIR lehetővé tette kü
lönböző teljesítménymutatók alap-

Olyan rendszer fejezte be ezzel a működését a MÁV-nál, amely on-line jellegéből 
adódóan több mint 15 évvel ezelőtt szinte egyedülálló volt a hazai viszonylatban. 

ján elkészült eredmények, kimuta
tások adatátviteli vonalon történő 
továbbítását, illetve az elmúlt idő
szakra vonatkozó kocsikere-sést, 

lekérdezést. 1988-ban lehetőség 
nyílt a technikai korszerűsítésre. Az 
IBM 4341 host és az IBM 3705 FEP 
géppark segítségével gyorsabban és 

� 
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MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

nagyobb biztonsággal működött a 
rendszer napjainkig. 
Az új, funkcióban kiterjedtebb Szál
lításirányítási Információs Rendszer 
(SZIR) 1997. január l-jével üzembe 
állt, amely a HIR feladatainak dön
tő többségét magába foglalta. Ez a 
tény lehetőséget nyújtott a HIR mi
előbbi leállítására. A felhasználók 
számára természetesen továbbra is 
szükség volt a HIR-ben gyűjtött és 
tárolt kocsiadatok 3 évre visszame
nőleges kutatására. Emiatt jelentős 
feladatot jelentett a HIR SAMAN 
adatbázis átírása DB2-re és a lekér
dező eljárás kidolgozása. Több mint 
110 SZIR-es munkaállomásra telepí
tett eljárás közel 450 felhasználó 
számára biztosítja a jövőben az 
adatbázishoz való hozzáférést, a 
HIR-Kutat funkció használatát. A 
HIR-rendszer segítségével működő 
üzenetkapcsoló funkció kiváltásá
hoz a routolt LAN-hálózatok 1997. 
júniusi kiépítése teremtette meg a 
feltételeket. 
A kiváltó rendszerek két hetes teszt
időszaka és párhuzamos működése 
után jutottunk el július 4-ig, amely 
nap a sokak által kedvelt és megszo
kott HIR-rendszer utolsó munka
napját jelentette. 

1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a, 1253 Budapest, Pf. 28, Tel.: 457-9300, Fax: 457-9500, e-mail: mavinformatika@mavinformatika.hu 
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Gemencen az árvíz 
mosta el a kisvasutat 

A nyári árvizet a budapestiek 

csak mutatóban látták. Gemencen 

ellenben elöntötte a kisvasutat az ár. 

A kár több tíz millió forint. A kisva

sút szerelmeseit, viszont megörven

dezteti az a hír, hogy újabb kilométe

rekkel bővítik a csömödéri hálózatot, 

amelynek eredményeként összekap

csolják majd a lenti erdei vasúttal. Az 

együttes pályahossz meghaladja 

majd a 100 kilométert. 

- A Csömödéri Erdei Vasút építése 
1916-ban kezdődött - mondja beszélge
tésünk elején Cselenk6 Ferenc. a Zala 
Erdő Rt. csömödéri szállítási-műszaki 
vezetője és vonalfőnöke. - Az első vas
útvonal a működési engedélyt 1918. 
március 15-én kapta meg 14 ezer 1 00 
méter hosszra. A kisvasút építésének 
célja a kitermelt faanyagok normál
nyomtávú vasútra juttatása volt. A vas
út építése az évtizedek alatt tovább foly
tatódott. így a Zala Erdő Rt. itt jelenleg 
egy 70 kilométer hosszú vasúthálózatot 
üzemeltet. A kisvasúton napjainkban 
utasokat csak a Csömödér és Kistolmács 
közötti. 18 kilométer hosszú vonalszaka
szon szállítunk. Meghatározó jellegű 
maradt a gazdasági szállítás, évente 20-
25 ezer köbméter fát juttatunk el így 
Csömödérbe, hogy onnan a MÁV fuva
rozza tovább. A személyszállító szerel
vények menetrend szerint közlekednek, 
de igény esetén természetesen különvo
natokat is indítunk - taglalja Cselenk6 
Ferenc. 

- A kisvasút az apró településeket 
érintve, e táj erdőivel borított részeit 
járja be. Áprilistól szeptemberig nagy 
létszámban diákcsoportok és turisták 
utaznak rajta. Tavaly például közel 10 
ezer volt azoknak a száma, akik igény
be vették ezt a nem mindennapi közle
kedési eszközt. Jelenleg itt közel 30-an 
dolgozunk. A kisvasút ismertségének 
az is bizonyítéka, hogy míg a tavalyi 
kisvasúti napon 50-60 érdeklődő vett 
részt, addig az idén már közel 150 tu
rista és diák volt kíváncsi erre a kurió
zumra - mondja hangjában nem kis 
büszkeséggel a vonalfőnök. 

- A vasútépítés folytatódik, nem
sokára összekötjük a Zala Erdő Rt. ál
tal üzemeltetett két kisvasutat, a csö
mödéri! és a lentiit. Az együttes vonal-

hossz így meghaladja majd a 100 kilo-
, métert. Az összekötés után a személy
szállítás kibővül majd a Lenti-Csö
mödér-Kistolmács vonalakra. A vasút
vonal építése egyébként kapcsolódik a 
nyugat-zalai határmenti kerékpárút ide
genforgalmi programjaihoz is - mond
ja végezetül Cselenk6 Ferenc. 

Ami az egyik helyen öröm, az a 
másik helyen szomorúság volt. A Ge
menci Erdő és Vadgazdálkodás Rt. kis
vasútja ugyanis több héten keresztül 
nem üzemelt a nyári áradások miatt. 
Interjúalanyom Pesti Sándor moz
donyfelvigyázóként és forgalomirányí
tóként dolgozik Pörbölyön, a kisvasút 
"alsó" végállomásán. A MÁV bátaszé
ki fűtőházától került át hat és fél évvel 
ezelőtt: 

- A személyszállítás a 30 kilométer 
hosszú vonalon (Pörböly-Gemenc-Bá
rányfok) 1965-ben kezdődött. Azelőtt 
és azóta is a fő profilunk a faszállítás 
volt és maradt. A faszállítás természe
tesen függ a kitermelés helyétől, vala
mint az évszakoktól. Ezután pedig fi
gyelembe kell venni azt is, hogy itt a 
Gemenc közepén tájvédelmi körzetet 
alakítottak ki. Ide teherautóval bejár
ni lehetetlen. Tavaly nagy volt a turis
taforgalom, mintegy 35 ezer érdeklő
dőt szállítottunk a vonalon. 

- A kisvasutat hátrányosan érintet
te a nyári áradás. Nagyon súlyos káro
kat okozott a víz, a vasúti pálya 90-95 
százaléka volt víz alatt. Az ágyazatot 
és az alépítményt nagyon sok helyen 
elsodorta az ár. Ilyen méretű árvíz már 
évtizedek óta nem volt. Amint vissza
vonult az ár, azonnal nekikezdtünk a 
felújításnak. a helyreállításnak. A pá
lya helyreállítása körülbelül két és fél 
héten át tartott. Ki kellett tisztítanunk 
a felgyülemlett hordaléktól és iszaptól 
a pályát, pótolni kellett az ágyazatot és 
az alépítmlnyt. Megközelítően több 
millió forintos nagyságrendű kár kelet
kezett. Az emberek többsége az árvíz 
ideje alatt kényszerszabadságon volt, 
az érdeklődőknek pedig azt mondtuk, 
hogy egyelőre nem közlekedünk. Au
gusztus utolsó hetétől azonban ismét 
menetrend szerint járnak a vonatok -
mondja végezetül P esti Sándor. 

Berta Sándor 

A gemenci kisvasút pályája csillogó víztükör folyosója alatt, A keletkezett kár 
több millió forint. Fotó: Berta 
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Vasutas színészpalánták 

Kovács Szilvia, a sikeresen felvett 13 nö

vendék egyike. 

A Vasutas Zene- és képzőművészeti Is
kola az idén 49 éves. Az egyik legsikeresebb 
szak, a Toldy Mária vezette Musical Stúdió. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban. mint az. hogy 
az érettségi után az ide jelentkező 120-150 
fiatal tíz százalékát, a legtehetségesebbeket 
szokták felvenni, mivel a minőségi képzést 
részesítik előnyben. Egy éve óriási sikerrel 
játsszák legújabb musicaljüket, a FAME-t. 
Az iskola eredményességét jelzi, hogy idén 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola ope
rett-musical szakára 500 fiatalból 26-ot vet
tek fel, és ennek fele itt tanult. 

-Folytatódik a tavalyi sikersorozat, nincs 
lazítás - foglalja össze röviden az igazgató, 
Pál Gábor, aki egyben menedzser is. Mintha 

csak szavait igazolná, irodájában egymást 
érik a telefonok. Most a FAME náluk a sláger. 
Ezt tavaly novemberig, a Thália Színház be
zárásáig játszották, óriási sikerrel. Az idén 
nyáron a pécsi, a váci és a sitkei szabadtéri 
játékokon lépnek fel ezzel a musicallel. Júli
us 18-án pedig a pécsi, a dombóvári és a ka
posvári vasutasok részére játszottunk teljesen 
ingyen Pécsett a szabadtéri játékokon. 

- Vasutasok és nem vasutasok egyaránt 
támogatnak minket: pénzzel, ötletekkel, 
díszletekkel. A MÁV Rt.-tó1 is rendszeresen 
kapunk támogatást. Jelenleg is folynak a tár
gyalások az illetékes minisztériumokkal, 
hogy a Musical Stúdiónkat, mint a felsőfo
kú szakmai képesítést adó intézményt 1998-
tól felvegyék az Országos Képzési Jegyzék
be. Ha ez sikerülne, akkor az intézményünk 
felsőfokú musical előadóművészi képesítést 
adna növendékeinknek. 

- A FAME musicalt a világon rajtunk 
kívül csak két helyen, New Yorkban és Lon
donban játsszák. A történet egy iskolai osz
tályról szól. A tanárok szerepeihez sikerült 
olyan "öregeket" megnyernünk, mint Mak
rai Pál, Göt;:.Amza és Nagy Anikó, akik bol
dogan vállalták a szereplést. Ők nagyon jól 
érzik magukat a fiatalok között. A sikerben 
mindannyian szerepet vállaltak: Toldy Má
ria, Matek Miklós karmester, Dr. Simon Edit 
producer és Miklós Tibor szövegíró rende
ző - mondja Pál Gábor igazgató. 

A fiatalok Miklós Tibor szövegíró- ren
dezővel próbáltak a Keleti-pályaudvar kul
túrtermében. Miklós Tibor 17 éven át volt a 
Rock Színház alapító tagja és művészeti ve
zetője. Ötödik éve tanít musicaltörténetet és 
színházi szövegírást a Vasutas Zeneiskolá
ban. Neki olyan mesterei voltak, mint Vámos 
László, Zakán István és Zoltá11 Pál. 1972-
ben saját magyar szövegével és rendezésé-

ben. az általa szervezett társulattal, orató
rikus előadásban vitte színre a Jézus Krisz
tus Szupersztárt, amelyet az akkori kultúrpo
litika betiltott. Számos produkció - Anna 
Karenina, Evita, West Side Story, Hair, A 
nyomorultak - szövegírója és kiemelkedő 
tehetségek (Kováts Kriszta, Bíró Eszter, 
Szalnoki Tibor) felfedezője. Könyvet írt, 42 
LP-t, illetve CD-t szerzett. Munkásságát If
júsági. eMeRton és Huszka díjjal ismerték 
el. A musical műfajának egyik, ha nem a 
legsikeresebb magyarországi szövegírója
rendezője. Egy pillanatra tudom csak elsza
kítani a munkájától: - Aki tehetséges, jól 
énekel, jól táncol, annak van jövője. A mu
sical pedig épp most keresett műfaj - álla
pítja meg a szövegíró-rendező. - 1993 óta 
életem egyik. örömtelibb része zajlik itt, a 
Vasutas Zeneiskolában. Egyszerre lehetek 
tanára. rendezője, bátyja, papája és legna
gyobb rajongója a tanítványaimnak. Nélkü
lük már nehezen tudnám elképzelni a nap
jaimat. 

Kovács Szilvia egyike a 13 szerencsésen 
felvett növendéknek. ő játssza a musical fő
szerepét. Színházi vonzalma már gyerekko
rában kezdődött, 17 évesen pedig énekelni 
kezdett. 

- A mostani főszerep szerintem alkati
lag és szakmailag is közel áll hozzám. Az 
ének az erősségem, de a prózát és a táncot 
is hajtom, Nyári Oszkár barátom segítségé
vel. Példaképem Nagy Anikó és Vári Éva, de 
a musical-klasszikusokkal is szeretem, pél
dául Barbara Streisa11det és Fred Astairet. 
Ők még tudtak valami olyat, amit a maiak 
már elfelejtettek. Szerintem azonban most 
felszínre jött egy olyan generáció, akikben 
megvan a tehetség, csak olyan segítők kel
lenek, akik nem hagyják elmerülni őket. 

Berta Sá11dor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vagany- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy 

hibamegszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi 
géptípus szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő-sze
relő járművek és munkagépek gyár
tása, javítása, felújítása, korszerű
sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár
tása és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

ALKATRÉSZGYÁRTÁS,SZOLGÁLTATÁS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez 
alkatrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi 
forgácsolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó1cezelési eljárások, 
gumi vulkanizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁV 

IÁSZKJSÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'U': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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Dékány István 
labdarúgó emléktorna 

A VSZ Nyíregyháza körzeti bizott
sága és a Lokomotív SZSE Nyíregyhá
za az idén is megrendezte - ötödik al
kalommal - a már hagyományossá vált 
Dékány István kispályás emléktomáját, 
szeptember 6-án. Helyszíne, a NYVSC 
Tiszavasvári úti pálya volt. Smidt János 

csomóponti igazgató megnyitó és kö
szöntő beszédében megemlékezett a név
adóról is. A névadó Dékány István, ser
dülő korától kezdve, a MÁV-nál teljesí
tett szolgálatot. Labdarúgó, edző, igen 
lelkes sportszervező volt, haláláig. A 
rangadóra, tizennégy csapat nevezett,_ de 

csak nyolc jelent meg. A legfényesebben 
csillogó kupát a Nyíregyháza Lokomo
tív SZSE vitte el. Második helyezettként, 
a Szeged Lokomotív TSE, harmadik he
lyezettként a Tiszalök állomás Lokomo
tív VSZ csapata örülhetett. A legsport
szerűbb csapat címet - a VSZ ifjúsági 
tagozat díját - Mátészalka VSZ csapata 
szerezte meg. A két női foci csapat közül, 
az aranyérmeket a Tiszalök állomás Lady 
SE, a közelmúltban alakult gárdája kapta 
meg. A díjakat Seres István a Területi 
Igazgatói Kabinet vezetője adta át. 

Huri Valéria 

Tiszalök állomás Lokomotív VSZ csapata a labdarúgótorna 3. helyezettje Fotó: Húri 

Egerben nemcsak 
a vár nevezetes ... 

Szajlai Józseftől, az egri helyi vas
utas nyugdíjas alapszervezet elnökétó1 
kaptuk a lelkes hírt, hogy 1997. július 
25-én közel 80-an ünnepelték meg a 
Füzesabony-Eger vasútvonal, valamint 
Eger állomás megépítésének és forga
lomba helyezésének 125. évfordulóját. 

Az emlékezők közt megjelent: Fe

leky Pál, a VSZ Országos Nyugdíjas 
Szervezetének elnöke, Nagy Béla, mis
kolci területi szervező titkár és több, 30-
40 olyan nyugdíjas, akik ezen az állo
máson és vonalon dolgoztak. 

A rendezvényen Szajlai József alap
szervezeti elnök szólt a kiegyezés utáni 

Eger gazdasági helyzetéről, az akkori 
városi vezetés elképzeléseiről. Példa
ként említette a "Pest-Gyöngyös-Mis
kolc" vasútvonal megépítési tervét, 
amely akkor gazdasági okok miatt nem 
valósulhatott meg'. Az ünnepségen fej.., 
szólalt Hangó Pál, a térség helyettes 
szállítási vezetője és Feleky Pál elnök is. 
Utóbbi az együttesen, az egymásért vég
zett munka fontosságát hangsúlyozta. 

Az összejövetel a tagság megvendé
gelésével ért véget, ahol a résztvevó1c 
fehér asztal mellett eleveníthették fel 
közös múltbéli emlékeiket. 

B. S. 

VERSENGENI AZ UTASOKÉRT 

A külföldiekért is! 
A Pubik Relation (PR) fogalmát 

legkifejezó'bben "közvélemény for

málással" lehet fordítani. Ennél is tel

jesebb jelentéstartalmat, a fogalom 

kitágítása jelent, amely szerint "kö

zönségkapcsolatról" vagy a "kapcso

latok szervezéséró1" van szó. 

A közönségkapcsolat a vállalati 
szolgáltatás alapja. Egyik olyan lénye
ges eleme, amelyben a magatartás és vi
selkedés elsőséget élvez. 

Az InterCity vonatok vonatközleke
désünk élkínálatai. Komfortukkal, a pon
tossággal, a vonatgyakorisággal, a me
netrenddel már felzárkóztak a korszerű 
vasutak vonalaihoz. Már-már hazai tár
saivá váltak az EuroCity, a SuperCity, az 
InterCity, az InterCity Expressz vonatok
nak. A külföldi utasok hazájukból érkez
ve saját vasútjuknak megfelelő szolgál
tatói kínálatot várnak el, s azt hajlandók 
valutával megfizetni. Gazdag, emlékké
pekben szép utazást tartanak természe
tesnek, amelyet összevetnek más vasúti 
barangolásaikkal. Az Amsterdarn Cen
traalstation, az Athenes Stathmos Lari
sos, a London Victoria, a Paris Gare de 
!'Este és a Rome Stazione di Termini in
duló utasa Budapest Keleti, Budapest 
Nyugati és Budapest Déli pályaudvarok 
utastereiben is hazája vasúti szolgáltatá
sát véli felismerni. A már említett nem
zetközi vonatokat, amelyek Európa vá
rosait összekötik, a kiválóság és a magas 
fokú szolgáltatói minőség jellemzi. S 

ezek megfelelnek az otthon kényelmének 
és kulturáltságának. Nem hiába nevezték 
el azokat jelentős személyekről és neve
zetességekről, mintegy érzékeltetve a 
megvásárolható utazási színvonalat, a 
vonatkínálat kiválóságát. A Catalan Tal
gó, a Colosseum, a Flandress Riviera, a 
Franz Liszt, a Hispania, a Raffaello, a 
Tizián, a TGV Atlantique és a Trans Euro 
Expressz csupán kiemelés abból a vonat
kömyezetbó1, amely része az országokat 
összekötő nemzetközi vonatrendszerek
nek. A magyar vasutas számára a legfon
tosabb, hogy állja az összehasonlítást, 
minőségromlás nélkül. Nem feledhető, 
hogy korábban a MÁV Rt. által eladott 
teljesáru menetjegyeknek mintegy felét 
éppen a külföldiek vásárolták meg valu
tával, ami 1977 első félévében 20%-kal 
mérséklődött. Pedig ezen pénzügyi hatás 
a vasútgazdaságra akkor kedvező, ha 
trendje emelkedő. Emiatt célként keze
lendő, hogy a külföldi utazása a MÁV vo
nalain sikeres, ő maga ezáltal elégedett 
legyen. Benyomásai törés nélkül alakul
janak a több országon át megvalósuló 
utazása során, miközben egyik kultúr
körből pl. az otthonából, egy másikba, 
a Budapesti Tavaszi Z enei Fesztiválra 
utazik. 

Mindehhez nem kell más, csupán 
kulturált magatartás. Ma már elégtelen 
a nyelvismeret hiányában a mutogatás, 
a magyarázgatás. 

Szabó Béla 

Ferencvárosba tart a Vasútör Kit. 
VAN AHOL HÁROMSZOROS A DÉZSMAKÁR 

A Vasútőr Kft. budapesti területi 
egységét 1997. szeptember l -tó 1 átszer
vezi a társaság vezetése, mivel a jelenle
gi rendszerben nem hatékony a vasút va
gyonának védelme, Ferencvárosba tart a 
Vasútőr Kft., jelentette be Gál József a 
Kft. ügyvezető igazgatója a Ferencváro
si pályaudvaron megtartott állomány
gyűlésen. A Vasútőr Kft. minden buda
pesti telephelyű dolgozója Ferencváros
ban teljesít majd szolgálatot, mivel ez a 
vasúti csomópont az ország legveszé
lyeztetettebb helye. 

Az állománygyú1ésre mintegy öt
ven vagyonőr, valamint fegyveres biz
tonsági őr volt kíváncsi a 61 fős állo
mányi létszámból. Gál József a Vasút
őr Kft. ügyvezető igazgatója tájékoz
tatta a munkavállalókat az intézkedés 
okairól. A társaság jelenleg létszámhi
ánnyal küzd, ezért a problémát a vasút 
vezetésével úgy akarják megoldani, 
hogy a budapesti területhez tartozó 
vasútőröket Ferencvárosba helyezik át. 
A többi pályaudvaron az őrző-védő fe
ladatokat ezentúl alvállalkozókkal vé
geztetik el. Földházi György a MÁV 
Rt. vasútbiztonsági főosztály vezető
helyettese az állománygyűlésen kije
lentette: a Magyar Á llamvasutaknak 
jelenleg kétszer annyiba kerül az őrzés, 
ha a saját tulajdonú Kft-jével végezte
ti, mintha külső céget bízna meg vele. 
Az alvállalkozó ma 4 00 Ft-ért dolgozik 

óránként, ugyanakkor a vasútőrök 800 
Ft-ért végzik el ugyanezt a feladatot. 
Ennek ellenére a MÁV Kft-je továbbra 
is foglalkoztatni kívánja az eddigi állo
mányt. A főosztályvezető-helyettes nem 
kívánta kommentálni azon észrevétele
met, hogy a külső alvállalkozók csak 
akkor tudják ilyen olcsón végezni fel
adataikat, ha nem fizetnek közterheket. 
Kijelentette: a MÁV-nak nem feladata 
vizsgálni ezen cégek pénzügyeit, ez az 
Ö dolguk, a vasút a legjobb ajánlatot 
tevő társaságot bízza meg a feladattal. 
Valet László a Vasutasok Szakszervezete 
képviselője azon véleményének adott 
hangot, hogy korábban kellett volna az 
állománygyú1ést összehívni, mivel au
gusztus 28-tól szeptember l-ig képte
lenség az átszervezést levezényelni, 
ezért indítványozta, hogy a menedzs
ment vonja le a szükséges konzekven
ciát. Gál József megnyugtatta az érdek
képviseletet, hogy a munkáltató a törvé
nyes határidó1cet betartja, emellett beje
lentette, hogy közös megegyezéssel fel
menti állásából a budapesti területi ve
zetőt és magához vonja a munkáltatói 
jogokat. 

Poszai József vasútőr sérelmezte a 
MÁV Rt. képviselőjének azon észrevé
telét, hogy a Keleti-pályaudvaron nem 
megfelelően végzik a munkájukat. Sze
rinte ez nem felel meg a valóságnak. 
Földházi György erre ki jelentette: a Ke-

Jeti Gépészeti Főnökségen az elmúlt 
időszakban háromszorosára növekedett 
a dézsmakár. Ez nem fordulhatott vol
na elő, ha jói végzik a rendészek a mun
kájukat. Almási Zsolt vasútőr ehhez azt 
fűzte hozzá, hogy a Keleti Gépészeti Fő
nökség kapujában mindaddig ellenőriz
ték a kilépők táskáját, míg egy alkalom
mal az általuk nem ismert helyettes fő
nök került sorra. Az eset előtt néhány 
órán belül leszóltak nekik, hogy nem 
szabad belenézni senki táskájába. 

Egy magát megnevezni nem kívánó 
vasútőr érthetetlennek tartja, hogy a MÁV 
olyan vagyonőröket alkalmaz a budapes
ti pályaudvarokon, akik sem vasúti, sem 
vagyonőri végzettséggel nem rendelkez
nek. Legtöbbjüket az utcáról veszi fel az 
alvállalkozó, és másnap már szolgálatot 
teljesít a vasút területén.Földházi György 

ezt az információt cáfolta, mert csak azok 
léphetnek az üzemi területre, akik rendel
keznek vagyonőri igazolvánnyal. 

Többen felvetették, hogy mi lesz az 
emberek bérével az átszervezés után. Az 
ügyvezető igazgató megnyugtatta a ke
délyeket, hogy mindenkinek meg
hagyják az eddigi bérét és 1998. janu
ár ! -tői új bértáblázatot vezetnek be a 
Kft-ben. Ami a munkábajárást illeti, a 
munkáltató biztosítja a törvényi hozzá
járulást. vagyis a bérletköltség 86%-át 
kifizeti. 

T. P. 

Súlyos vasúti baleset Balatonmáriafürdőn 
50-50 EZER FORINTOS GYORSSEGÉLYEK 

Szomorú hír jelent meg augusztus 
28-án az újságok címlapjain. A lakosság 
és a vasútasok egyaránt megrendülten 
fogadták a tragédiát, miszerint Balaton
máriafürdőn és Balatonmáriafür-dő-al
són a vasúti átjáróban egy vonat és egy 
kisbusz ütközött. Ez utóbbi jármű fel
sővezetéképítőket szállított. Az ütközés 
következtében hárman szörnyet haltak. 

Augusztus 27-én a nagykanizsai 
VVF (Villamos Vonal Főnökség) mun
kásait szállító kisbusz a fénysorompó
val ellátott vasúti átjárónál belerohant a 
menetrend szerint közlekedő személy-

vonatba. A vonat által félrelökött kis
busz ( amelyben nyolc munkás tartózko
dott) tíz métert repült, majd egy oszlop
nak csapódott. Két munkás a helyszí-

1 nen, egy pedig a kórház\)a szállítás után 
meghalt; ketten súlyos, hárman pedig 
könnyebb sérüléseket szenvedtek. A 
rendőrség vizsgálja a baleset körülmé
nyeit. 

A MÁV Rt. az elhunyt felsővezeték
építőket saját halottjának tekinti és hoz
zátartozóik részére 200-200 ezer forin
tos gyorssegélyt utalt ki. A két súlyos 
sérült családjának 100-100, míg a köny-

nyebb sérüléseket szenvedett három 
munkásnak 50-50 ezer forintos gyors
segélyt juttatott. A balesetben megsérül
teknek a VSZ elnöksége külön segélyt 
szavazott meg. Győri István, a VSZ al
elnöke az üggyel kapcsolatban elmond
ta: a VSZ nevében ő, a TEB IB titkára 
Molnár Á kos és a nagykanizsai VVF 
sz-titkára Kelemen Z .  Pál Nagykani
zsára, Pogányszentpéterre és Marcaliba 
személyesen vitték ki szeptember else
jén a VSZ 50-50 ezer forintos gyorsse
gélyét. 

Berta Sándor 

A Baross Emlékév jegyében 
REFORMESZMÉK MEGVALÓSÍTÁSÁN FÁRADOZOTT 

A jövőre tervezett Baross Gábor 

Emlékév alkalmából emlékeztetünk 

a legendás hírű fáradhatatlan mun

kabírású és alkotókészségű államfér

fi, gazdaságpolitikus, közlekedési mi

niszter pályafutásának egyes állomá

saira, életművének kiemelkedó'bb 

eredményeire. 

A Trencsén megyei Pruzsinán 1848 
nyarán született. Apja bellusi Baross 
Antal köztiszteletben álló járásbíró 
volt. Középiskolai tanulmányait Léván 
és Esztergomban végezte, majd Pesten 
a városházán napidíjas állást kapott. 
Jogi egyetemi diplomával ment haza 
megyéjébe. A törvényszéknél dolgo
zott, ügyvédi oklevelet szerzett. Élénk 
társadalmi és politikai tevékenységet 
fejtett ki. Megallapította és szerkesz
tette a Vágvölgyi Lapot. A Szabadelvű 
Párt programjával - 27 éves korában -
országgyűlési képviselőnek választot
ták. A parlamentben széles körű mun
kához látott, több bizottság tagja volt, 
az ő elnökletével tárgyalták a közokta
tási törvényjavaslatot. Jelentős szere
pe volt a közgazdasági bizottságban is. 

Tudatosan készült közigazgatási pá
lyára és maradandó emléket hagyott az 
utókorra a közlekedés, a kereskedelem, 
és az ipar területén. Á tfogó tudása, szor
galma és igyekezete révén 1883-ban a 
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisz
térium államtitkárává nevezték ki. Há
rom év elteltével már miniszter. Két év 

múlva pedig a javaslatára szervezett ke
reskedelmi minisztérium élére került. 
Személye meghatározta a magyar gaz
dasági és közlekedési életet. Széchenyi 
reformeszméinek megvalósításán fára
dozott. Nevéhez fűződik- egyebek kö
zött- a Postatakarékpénztár megállapí
tása, a posta és távírda egyesítése, több 
magánvasút államosítása, az első kor
szerű úttörvény megalkotása. Nagy 
munkái közül megemlíthetjük még a 
fiumei (ma Rijeka) kikötő építését, a 
dunai és tengeri hajózás, a vasúti pálya
építés és járműpark jelentős fejlesztését, 
a budapesti körvasút létrehozását, a 
MÁV igazgatásának korszerűsítését, a 
magyar nyelvű szolgálati levelezés el
rendelését. Emlékeztetünk arra, hogy 
1887-ben megalapította a most már az 
ő nevét viselő Vasúti Tisztképző Tanfo
lyamot. 

Baross Gábor egyik sikeres és talán 
legnépszerűbb intézkedése a zónadíj
szabás bevezetése volt, amelyet a vas
úti személyforgalom fellendítése érde
kében 1890-ben léptettek életbe és 
1912-ig alkalmazták. A tarifarendszer 
övezetekre osztotta a hálózatot és a 
menetdíj a megtett távolsággal arányo
san csökkent. Eredmény: megnőtt az 
utazási kedv, rohamosan emelkedett az 
utasforgalom és a bevétel. A kedvező 
tapasztalatok alapján Baross - a keres
kedelem és az iparfejlesztés elősegíté
sére - rövidesen új teheráru-díjszabást 

is életbe léptetett. Az új tételek alkalma
zását több európai államba bevezették. 
Mú1cödése folyamán következetesen 
szembefordult az osztrák nagytőke ér
dekeivel, és ha szükséges volt, királyi 
kihallgatáson is megvédte álláspontja 
helyességét. Céljának mindig a magyar 
gazdasági önállóság érvényesítését te
kintette. Egyéniségét, akaratának feltét
len érvényesítését illetően csupán egy 
epizódot villantunk fel. A Sajtó munka
társai előtt kitárta ajtaját és szívét. Aki 

azonban nem minndenben értett egyet 
rendszerével, annak ügye elveszett. 
Még a vasúti szállításból is kizárta a 
neki nem tetsző lapot, sőt megtiltotta, 
hogy azt a vasutasok előfizessék és a 
vasút területén árusítsák. Úgy érezte, ezt 
ő megteheti. 

A sok munka végül felőrölte szerve
zetét. A Vaskapu szabályozásának ellen
őrzésekor 1892 márciusában megbetege
dett és május 8-án, 44 évesen Budapes
ten meghalt. Váratlan halála olyan szak
ember életének vetett véget, aki egy év
tizednyi vezető tevékenysége alatt új ala
pokra helyezte a magyar vasútforgalmat 
és növelte a kincstár bevételét. U gyanak
kor megteremtette a MÁV nemzetközi te
kintélyét. Az állami közlekedési hálózat 
gyakorlati megteremtőjének tartott 
Baross Gábor - halála után hat évvel -
méltó helyen kapott szobrot a róla elne
vezett téren, a Keleti-pályaudvar mellett. 

Horváth Károly 
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Szakszervezeti mozgólépcsőn 

Kapolyi László, az MSZDP elnöke sze
rint "egyetlen ország sem engedheti 
meg magának a luxust, hogy vasútja 
rendezetlen közgazdasági feltételek 
közt dolgozzon" 

- Jó lenne tán eló'bb a vasútról be
szélgetnünk! Vagy nem ? - szakítja ki 
magát egy késő esti üzleti tárgyalás
ból Kapolyi László, aki még mindig 
nem elég fáradt ahhoz, hogy újságírói 
kérdésekre válaszolgasson, akinek 
már a könyökén jön ki: hogyan fér 
össze pártelnöki tiszte (az MSZDP) 
nagyvállalkozói "foglalkozásával". 
Minthogy volt ipari miniszter is, szíve
sen vázolja föl, nagy gondolatcsapá
sokkal, hogy tud-e szociáldemokrata 
választ adni a veszteséges MÁV nehéz
ségeinek a megkönnyítésére. 

- Azt hiszem, - hunyorít - egyet
len ország sem engedheti meg magá
nak a luxust. hogy vasútja rendezetlen 
közgazdasági feltételek közt dolgoz
zon, veszteséget termeljen. A vizsgá
lódás iránya: honnan, miből származik 
e ráfizetés, s kompenzálható-e? S néz
zük meg azt is, azt az esélyt, amit egy 
ekkora infrastruktúrának adnak. Vagyis 
egybeesik-e a modernizációval, hisz a 
modern európai országok műszaki-fej
lesztési programokat generáltak vasút
jaik korszerűbbé tételéhez. 

- Hát ez nem egyik napról a másik
ra történik. 

- Nem, de az európai társulásnak 
aligha csak a politikai szándékai a lé
nyegesek. A műszaki feltételekről sem 
feledkezhetünk meg, tehát a fejleszté
si problematikájával első helyen álló 
vasútról sem. 

- A kormány épp e::,ért szanálta a 
MÁV-ot, épp ezért világította át gazdál
kodását. 

- Igen, de, hogy úgy mondjam hi
ányzik az a szolgalmi út (szolgalom), 
amit a MÁV korábban szerepét illetően 
megkapott. Ezzel az MSZDP program
ja sokat foglalkozott. A kérdés a gazda
ságdiplomácia eszközével is kezelhető, 
mert a közép-kelet európai gazdasági 
integráció elkerülhetetlen. Pontosabban 
a vasút által tranzitált forgalom nem a 
vasút magánügye. Engedni kell, hogy 
realizálni tudja a már beharangozott fej
lesztés koncepcióját. Több parlamenti 
párt i� azt mondja ugye, hogy a nemzet
gazdaság egyik kitörési pontja a magyar 
mezőgazdaság újjáélesztése. Ez össze
cseng a vasút fuvaréhségének csillapí
tásával, a fuvarozható többletmennyiség 
várható növekedésével. Előbb azonban, 
hogy a vasút újramegterhelt vagonok 
ezreit futtassa, ki kell rá osztani a tran
zit főszereplője címet, hiszen tagadha
tatlan, hogy óriási a nyugati igény a 
kelet-európai műtrágya, motor-hajtó
anyag stb. vásárlására. 

- S ezt a kö::,iíti lobby csak úgy ölbe 
tett kézzel nézi majd? 

- A közút és a vasút lehetőleg ne 
egymással versenyezzen, mert a kom
binált fuvarozási szisztéma ma is a leg
olcsóbb fuvarozási mód. 

A szanálás még nem csőd 
- Meggyorsulhat-e csatlakozási se

bességünk az EU-ba a síneken? 
- Közismert, hogy amikor az EU 

valakit tagjául fölvesz, attól kér, de az 

A tőke és a munkabéke 
KOMPROMISSZUMKERESŐBEN KAPOLYI LÁSZLÓNÁL 

elmaradottság leküzdése végett inkább 
ad, s jutnia kell ebből az EU pénzből a 
szállításra, a közlekedésre is. Így hát 
érdemes a MÁV-nak továbbérvelnie 
látványos fejlesztési koncepciója mel
lett. Nem árt az, ha tudatosul a politi
kusokban, a közgondolkodókban, a 
pártvezérekben, az ország vezetőiben, 
hogy tranzitország vagyunk. 

- De hát eddig nem vették észre? 
- Az újságolvasó mindig a csődről, 

az újraszanálásról olvas, de nem magya
rázzák meg neki, hogy a szanálás még 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy valamit 
nagyon rosszul csinálnak, csak éppen 
előállt egy új helyzet, amit még nem 
igazítottak a gazdasági feltételekhez. 

- Mit gondol, mint az MSZDP el
nöke a szakszervezetek megosztottsá
gáról? - fordítunk egyet a beszélgetés 
kerekén. 

ják fel a szükségszerű gazdasági szerke
zet-átalakítást, s vállalják-e a társadalmi 
feszültségek nyílt kezelését. Az ismerős 
történelmi szociáldemokrata pártok mi
közben farkasszemet néznek a tőkével, 
s összetörnek a társadalmi tabuk, nem 
fordulhatnak el a szakszervezetektől. A 
munkaadó és a munkavállaló új komp
romisszum keresése csak a társadalmi 
béke érdekében történhet, a felek kölcsö
nösen polemizálnak annak összes nyűgé
vel, de az emberi értékek feltétlen megőr
zésével együtt. 

Kimászni a gödörből 
korszerű pályán 

Ne essünk kétségbe! Amikor egy 
gazdaság átmenetileg veszít a növeke
désből és átrendezett pályán indul el, ez 
nem kór, hanem korjelenség. Önmagá
ban véve a visszaesést ostorozó kriti-

ka a lényeg ismerete nélkül már nem 
egy korszerű szociáldemokrata szem
lélet. De vigyázzunk! A visszaesés 
gödréből csak egy korszerű pályán 
mászhat fel a gazdaság. Nem csak az 
MSZDP vette észre, de egy-két szak
szervezet is, nincs átütő ereje még az 
átképzési programoknak. A szakszer
vezetek sem járhatnak behunyt szem
mel, mert látniuk kell, hogy sok estben 
a multinacionális cégek bár fölemelik 
a magyar gazdaságot, de főleg alulkva
lifikált munkát hoznak ide. Jó, jó, ele
gáns összeszerelő üzemeink már van
nak, de az alkatrészszállítók közt 
legyenek ott a magyarok is! S ezért a 
szakszervezet frontján is harcolni illik. 
Persze vannak más egyéb rangon aluli 
munkák is még, amit alig veszünk fi
gyelembe, nem úgy mint nyugaton. Ez 
pedig a szolidaritáson alapul. Az idő
sek gondozása a családban tehermen-

tesíti a államot bizonyos kötelezettség
vállalások alól. Hiba, hogy az ilyen tí
pusú munkát, mint teljesítményt, nem 
mérik. Pedig az jóval nagyobb teljesít
mény, ha valaki saját hozzátartozóját 
veszi gondjaiba, mintsem protekcióval 
egyik szociális otthonból a másikba 
fut. A szakszervezetek egyébként han
gosabban támogathatnák a családcen
trikus gazdaságpolitikát is. Mert fenye
get a népességfogyás, az elöregedés 
veszélye, s ez mind olyan elhatalmaso
dó tényezővé válhat, amely megakaszt
hatja a fejlődést. 

- Még valamit. Az MSZDP - bár 
esetenként - a jelenlegi kormánypoliti
kát bírálja, de 1998 után is baloldali 
kormányt akar az ország élén látni, s 
ebben a szándékában egy percre sem 
inoghat meg, miközben a demokratikus 
szocializmus eszméjét támogatja. 

Szalai Csaba - A kormányzatnak olykor jól jön a 
széthúzás. Miért ne? Ha az érdekvédelem 
gyengélkedik, az bármelyik kormánynak 
vagy munkáltatónak a malmára hajtja a 
vize;t minden politikai beállítottság nélkül. 
S ha nem sikerül összehangolni stratégi
ájukat, úgy egymás ellen is könnyen ki
játszhatóak. Az még elfogadható, ha egy 
szakszervezet a szakmai kultúrák szerint 
tagozódik, mint például a mozdonyveze
tőké. Az nem vált be, hogy politikai pár
tok irányzataihoz tartozzanak, mert bizo
nyos szempontból pártok feletti ügyró1 
van szó, amikor is a szakszervezet a mun
kavállalók érdekeit karolja fel a mélybó1. 
Nem azon múlik, hogy az MSZOSZ-hez 
tartoznak-e, vagy a keresztény jelzőt vi
selik. A lényeg a koncepcionális állásfog
lalás. Sokkal nagyobb a vasút ügye annál, 
hogy szakszervezeti küzdelmek tárgyává 
lehetne tenni. 

Harc és játék a szociális demokráciáért Európában 

-Az MSZDP�/Jpl hogyan látható az 
európai szakszervezetek sorsa. Kelet
Európábán a klasszikus kapitalizmus 
mára egy kissé jobban megfizethető, de 
nagyon olcsó munkaerő-piacra talált, s 
azt hiszi, hogy ezáltal a szakszervezetek
kel is le tud számolni. 

- Jelenleg nem látható, hogy a nagy 
tó'kemozgásokat bármi is gátolná. meg
regulázná. Napjainkban a tőke-munka 
kompromisszumkeresés idején szemlá
tomást a töke ragadta magához a kezde
ményézést. Felülkerekedett. Ez azzal 
függ össze, hogy rendszerváltáskor mun
kahelyek százezrei szűntek meg, s csak 
ezrek jöttek létre. Ez a tény a rohamos 
műszaki fejlődés miatt a szakszerveze
tek kezébó1 kiveszi a szakmai kultúrák 
védelmét (kohászat, nehézipar, bányá
szat). Ennek ellenére nem vagyok pesszi
mista, a tőke ha túlságosan önhitté válik, 
elbízza, becsapja magát. Továbbra is iz
zik a :1amu alatt a demokratikus szocia
lizmus eszméje, s mind az a sok klasszi
kus szociáldemokrata alapérték (szolida
ritás, igazságosság, társadalmi egyenlő
ség), ha módosított formában is, de to
vább él, mondjuk úgy mint esélyegyen
lőség. Nem tudom elképzelni, hogy a de
mokratikus szocializmus eszmerendsze
re kivesszen a világpolitikából. Ám a 
szakszervezeti mozgalmaknak is az átér
tékelés jut osztályrészül, a stratégiát és 
saját szerepüket illetően. Egy-egy utcai 
tüntetés, demonstráció átmenetileg meg
erősítheti, megnövelheti egy-egy szak
szervezeti vezető népszerűségét, de álta
lános változást már nem tudnak előidéz
ni. Ma, amikor megnőtt a munkahelyek 
nemzetközi mobilitása, a tó1ce megy az 
olcsó munkaerónöz, vagy éppen fordít
va, a munkaerő megy a jobban fizető 
munkahelyek irányába, a szakszervezet 
el kell hogy fogadtassa a tartós munka
nélküliség gondolatát, de csak a folyama
tos átképzéssel, tehát az új esély megte
remtésével együtt. Ezzel is szembe kell 
nézni, mert mind többen elvárják a szoci
ális gondoskodást. S hogy ne kombiná
lódjon a munkanélküli segély a megfize
tett fekete munkával, sokkal jobban dif
ferenciálódhatnának a munkabérek. Az 
MSZDP egy korszerúbb szociáldemok
rata fölfogást visz be a közgondolkodás
ba. Ugyanakkor a nagy nyugati szociál
demokrata pártoktól és szakszervezetek
tó1 meg kell érdeklődnie, hogyan vállal-

Tórténelmi válaszút elé érkeztek a 
szakszervezetek is. A mai helyzetben még 
nincs eldöntve, hogy az erős nemzeti kö
tődés, avagy a szakszervezeti politika 
európaizálása jelenti-e a munkavállalók 
legjobb védelmét, a szakszervezetek leg
kedvezó'bb pozíciójának elérési módját. 
Tórténelmi visszatekintés alapján állíthat
juk, hogy a nyugat-európai kapitalizmust 
a munkásmozgalom és a szakszervezetek 
aktív fellépése szelídítette meg. (Természe
tesen e történelmi vonaltól erős kilengések 
is történtek, nem felejthető el a munkanél
küliség növekedése, a tó'kés rendszer vál
ságkezelésének konzervatív módja, a túl
kapások, illetve jogszerűtlenségek.) 

A munkavállalók részvétele a szociális 
demokráciáért folyó harcban illetve politi
kai "játékban" perdöntőnek bizonyult és 
most is hasonló befolyásra tehet szert. A 
politikai egyszeregy alapján bátran megjó
solható, hiszen az európai rendszer - "kü
lönböző sűrűsége", ahogy Willy Brandt 
minősítette az integrálódó Európát - az ál
lamszocializmusok bukása nyomán olyan 
fejlődési szakaszba jutott, amikor nem 
hagyható figyelmen kívül sem a csatlakozó 
kelet-közép-európai országok elmaradottsá
ga, sem az európai társadalom tó'kével nem 
rendelkező tömege. 

A fejlődés a piacgazdaság bevezetésé
vel alapozható meg, de ez a művelet - so
kak szemében csupán a "privatizáció" kétes 
hírű műveletei sejlenek fel ennek hallatán -
igényli a munkások támogatását. Ennek a 
részvételnek és támogatásnak azonban ára 
van: meg kell felelni a munkások követel
ményeinek is. A korábbról ismert önigazga
tási modell kísérletei nem bizonyították a 
hozzájuk fűzött elképzeléseket, de látható, 
hogy a változások során hasonló megoldá-

sokat is kell alkalmazni a tőke és a munka 
közti megegyezés kivitelezésére. 

Az EU-hoz csatlakozó országok társa
dalmának, így a Magyar Köztársaság mai 
népességének (azon belül az egyes veszé
lyeztetettebb csoportoknak) felesleges úgy
mond szükségszerűen végigmenniük a XIX. 
századból ismert nyugat-európai "vadka
pitalizáción" már csak azért is, mert kultú
rájuk és civilizációs jegyeik, továbbá a 
konkrét környezeti viszonyok eltérőek. 

A kérdés tehát az: hogyan lehet össze
egyeztetni a tőke logikáját a munkások lo
gikájával? A szakszervezetek a mai konflik
tus helyzetben is kulcsszerephez juthatnak. 
Ahhoz azonban, hogy feladatukat ellássák 
( ez egy jóléti társadalom-programmal kiiga
zított tőkés rendszer kialakítása) egyfelől 
mérséklő, másfelől megújító szerepet kell 
játszaniuk. A szakszervezetek "harca" ma a 
magas fokú szervezett jelenlétben és a rész
vételben önthet legsikeresebben formát. Va
gyis be kell látniuk, a cél nem a tőkés rend
szer megtámadása, hanem annak átalakítá
sa olyanná, hogy a politikai alkalmazkodó
képesség és a szociális rugalmasság kerül
jön túlsúlyba. Ez feltételezi a munkaválla
lók civil aktivitásának felerősödését is, nem 
elegendő tehát a vállalaton belüli munkás
aktivitás. A mai szakszervezeteknek a társa
dalmi megújulás egészében kell megtalálni
uk küldetésüket úgy, hogy villámhárítóként 
vállalják a növekedési pályára állással 
együtt jelentkező ellentmondásokat és fe
szültségeket is. Nincs ugyanis biztosíték 
arra, hogy a modern Európa továbbépítését 
neoliberális hatások ne szakítsák meg, va
gyis előfordulhatnak az integrációnak kife
jezetten kedvezőtlen szakaszai. Ismert az is, 
hogy a klasszikus liberális szemléletű poli
tika számára a sztrájk és a szervezkedés ti-

lalmi listára kerülő eszközök. Tudva ezt, a 
szakszervezeteknek egyfelől fogadniuk kell 
azt a kihívást, amit Európa integrálódása és 
következményei jelentenek (új rendszerek 
kialakulása a tőke-munka viszonyban), más
felől készen kell állniuk arra, hogy - akár a 
korporatív egyeztetési technika alkalmazá
sának idején is - a keletkező feszültségeket 
dinamikusan is levezethessék. Ez az eljárás 
azonban nem passzivitást, nem megalkuvást 
jelent. A realizmus keretei között képes a 
legnagyobb eredmény elérésére. Ez a szak
szervezeti harcmodor azon a felismerésen és 
kölcsönös érdeken alapul, hogy az ellenér
dekelt feleknek a stabil gazdasági növeke
dés biztosítása és a kiélezett konfliktusok 
elérése céljából szükségük van követelése
ik és lehetőségeik egyeztetésére. Az éssze
rűség határai között kötött szerződések elő
nye, hogy azt a felek többnyire be is tartják. 
Az állam bár kevésbé aktív, ám biztosíthat
ja, hogy az árszínvonal túlzottan ne térjen el 
a megállapodásban rögzített bérszínvonal
tól. Az elmélet szerint tehát a korporatív 
egyeztetési mechanizmus látszik hatásos 
eszköznek a munkavállalók érdekérvénye
sítéséhez. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban 
mindezt számos feltétellel kiegészítik. Az 
egyik ilyen. hogy létezzen olyan politikai 
erő (párt), amely vezető erőként felügyeli és 
mérsékli a gyakorlati kilengéseket. A szo
ciáldemokrácia hegemóniája hosszú időn át 
Nyugat-Európa több országában biztosította 
ezt a típusú mffködést, de ez a kontrollhatás 
időnként és országonként elgyengült, mivel 
a konzervatív irányzatok hódítottak teret a 
közgondolkodásban. A jelenlegi magyar 
kormányzati érában hasonló mffködési za
varok jelentkeznek. 

Benkes Mihály 
politológus 

A főbizalmi csendesen zúgolódik 
A vonat lépcsőjéről lelépve, máris 

szembeötlik a mokány, apró termetű fér
fi. Fürge, korát megcáfoló serény léptek
kel toppan elibém Molnár Antal, MÁV 
nyugdíjas. Éppen a jószágainál sürgölő
dött - forgolódott, a tengeridaráló zord 
morgással végzi robotmunkáját. 

- Még tizenhét éves sem voltam, amikor 
munkába kellett állnom. A MÁV-nál találtam 
helyet, annak ellenére, hogy egy családtag 
sem volt vasúti dolgozó. -.kezdi élettörténet
ét a volt árupénztáros. 

- Mivel négyen voltunk testvérek, így 
az én 600-700 Ft-os fizetésem szinte a c:;a
lád fő pénzforrásává vált. Mint pályamun
kás, nagyon szerettem volna tanulni, majd 
vizsgázni. Ez akkoriban igen körülményes 
volt. Félig illegálisan tanultam, s vizsgázni 
is csak úgy tudtam elmenni, hogy szabadság 
helyett, igazolatlan távollétetírtak le. Ebben 
az időben vezették be a mellékvonalakon is 
a 12-24 órás szolgálatot a forgalomnál. Így 
nagyobb létszámú munkaerőre volt szükség, 
ekkor próbáltam meg előrelépni a vágányok 

és a betonaljak mellől. Tedejre kerültem mál
házónak, megszereztem a forgalmi és keres
kedelmi vizsgáimat. Itt már némi segítséget 
is kaptam. Majd Hajdúnánásra kerültem rak
tárnoknak, s jó néhány évig itt szolgáltam, 
míg visszahelyeztek Tedejre. ltt vezető állo
máskezelőként ténykedtem 1973-ig, Tedej 
megálló-rakodóhely megszűntéig. Debre
cen-Vásártérre kerülve, vezető raktárosként 
ismertem meg komolyabban a vasutat. Dé
delgetett álmom volt, a kereskedelmi szolgá
laton belül, a számadó és árupénztárosi mun
kakör. Ezt sikerült is elérnem, 1977-től ezt a 
munkakört láttam el Tiszalökön, munkavi
szonyom megszűnéséig. Vasutas Szakszer
vezet tagjaként 1960-tól többször a bizalmi, 
nyolc éven át pedig Tiszalökön főbizalmi 
funkciót láttam el. 

- Gondolom, hogy több kitüntetés tulaj
donosa. Melyikre a legbüszkébb? 

- Pályafutásom alatt kaptam: Kiváló 
Vasutas címet, Törzsgárda bronz, ezüst, 
arany fokozatát. A legbüszkébb vagyok: "Az 
áru és Társadalomtulajdon védelméért igaz-

gatói dicséret" című kitüntetésemre. 
- Hogyan látja ön a bérezés és a swci

ális létbiztonság jelenlegi valós helyzetét? 
- Véleményem szerint a bérezés soha

sem volt a helyén! J\hndig is ellentmondás
ba ütközött a szakmai vezetés elméleti gon
dolatai a gyakorlati kivitelezésével. Mindig 
azt hangsúlyozták, hogy univerzális embe
rekre van szükség, de sosem valósult meg ez 
az elv kellőképp. Ugyanis egy összvizsgával 
rendelkező dolgozó, számtalan esetben lé
nyegesen kevesebbet keres mint az egy-két 
szakvizsgával rendelkező dolgozó. A szoci
ális létbiztonság, szerintem, picivel jobb 
mint egyéb munkaterületen. A létszámleépí
tést talán humánusabban oldják meg, mint 
más cégnél. Az áruszállítás rendkívüli nagy
.mérvű csökkenés természetesen maga után 
vonja az elbocsátásokat. A problémát abban 
látom, hogy a MÁV-nál fölössé vált dolgo
zó, egyéb munkaterületen képtelen elhelyez
kedni, mivel a polgári életben nem vasúti jel
legűek az elvégzendő feladatok. 

Húri Valéria 









1997. OKTÓBER 7 

HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, INFORMÁCIÓK ELSŐ KÉZBŐL 

Menetrendi históriák 
szaknyelven 

Mit ér a 800 Ft-os menetrend, ha 
90 nap alatt már kétszer is megvál
tozott? A hivatalos menetrend fele
lős kiadója,'Simon Sándor osztályve
zető válaszol: 

- Az utasszám és a csökkenő állami 
beavatkozás miatt a szolgáltatás egyes 
területeit vissza kell fogni. Ám ez továb
bi keresletvisszaeséssel jár. A fizetó'képes 
kereslet elmaradása további veszteséget 
jelent. miközben eszközfelhasználásban. 
szervezésben. üzletvitelben módosulások 
következnek be. A követhetetlen pálya
romlások miatt az érték vesztése kimutat
ható. A pálya-, a biztosító-berendezés, a 
kocsik állapota, a mozdonymennyiség 
meghatározó elemei a menetrendszerke
zet alakításának, a ráfordítási költségek
nek és a bevételeknek. 

- Mindez elfogadható lenne, de a::. 
utas sérelme mégis jogos, ha a menet

rendvdltozást követően már 43 nappal 

megjelenik az 1. sz. pótlék. Azt követő

en 90 nap múltán további vonatokat 

érintett a változás. 

- A két módosítás 425 vonatot érin
tett (a közlekedő vonatok 16%-át), 
amelyek közül 97 vonat közlekedése 
elmaradt. Az érintettségen belül csu
pán a szeptember 1-i módosulás 55 
vonatnak hétköznapi közlekedést ren
del. Ennek eltérő okai vannak. Befeje
ződtek a nyári szabadságok, a hazai és 
nemzetközi turizmus mérséklődött, a 

tanintézetekben és egyetemeken meg
kezdődött a tanítás. S ezzel új helyzet 
állt elő. A munkaszünetes napok több
letvonataira - látszólag - nincs akko
ra igény. Emiatt ezeken a napokon 
egyes vonatok közlekedését leállítot
tuk. Mindehhez hozzájárult a vasút je
lenlegi gazdasági helyzete is. A közle
kedő 2600 személyvonat menetrendi 
szerkezete változott, mert amíg a 600 
tehervonat a megjelent árutonna függ
vénye, a személyvonatoknál ez nem áll 
fenn. Az egy utast is el kell vinni! 

Szeptember 7-től a Keleti pu. for
galmát korlátozni kellett a csarnok te
tőszerkezete felújítása miatt. A Hun
gária körúti vasúti felüljáró átépítése 
is folyamatban van. Ezáltal a Szolnok
Nagykáta felől érkező vonatok több
sége Józsefvárosba, a hatvani vonatok 
egy része Zuglóba érkezik. A Kelebia
kunszentmiklós-i vonatok pedig Kő
bánya-Kispestig közlekednek. S noha 
ezek időszakhoz kötött változások, 
mégis részei a szerkezeti módosulá
soknak. 

-Az utast az érdekli, hogy a menet

rendben közölt vonat tényleg közleked

jen. Mert ha nem tud a változásról, té

vedése áldo::.ata lehet. 

- A megrendelő személyszállítási 
szakigazgatóság utasszámlálásokat vé
gez. Fogyó kocsi mennyiség mellett gaz
dálkodást folytat. Piackutatással foglal-

LÁTOGATÓBAN AZ OSZTRÁKOKNÁL 

kozik. Mér, értékel, elemez. Eredményt 
mér le és téved is. Ezek együtt az okai, 
hogy már az 1. sz. "Menetrendi értesí
tőben" foglaltak sem teljesen igazak. 
Hiszen a közöltekkel szemben 25 vonat 
közlekedését visszaállítottuk kérésükre. 
S ez lett a pótlék pótléka. 

-A vasúti információt is zavarja a 

szüntelen változtatás. A kapkodásnak tű
nő intézkedéseket meg kellene elővzi! 

- Valóban! Változik a nagy állomás
ok vizuális és auditív tájékoztatórend
szere. programvezérlése. Javítani kell 
a menetrendeket, majd a már javítottat 
vissza kell igazítani. A német, az olasz, 
a francia, az osztrák vasutak évekre 
kialakított menetrendszerkezete alig 
változik. Szinte ismeretlen előttük az 
ilyen gyakorlat. De ott nem játszanak 
közre hátráltató tényezó1c. 

Simon Sándor menetrend áttekinté
se folyamatában tárja fel az összefüg
géseket. Úgy véli, hogy a megrendelő 
tényfeltárása lehet az alapja a gyakori 
változások mérséklésének. 

Az előrelátás. az utasvélemények 
megismerése, a panaszok gondos értéke
lése is hozzájárulhat a jó szándékú törek
vésekhez. A kritikákat el kell fogadni, 
hiszen azok jobbító szándékkal hangza
nak el. S tenni kell az értékállóságért, a 
megbízhatóságért és a MÁV Rt. megbe
csüléséért. A szakma erre is képes. 

Szabó Béla 

Az EU-csatlakozás 
nem hozott áldást 

Az osztrák és a magyar vasutas 
szakszervezetek (VSZ) közötti bará
ti, szakmai együttmú'ködés immáron 
hét esztendős múltra tekinthet vissza. 
A nyár végén ezen kooperáció újabb 
láncszemmel gyarapodott, amikor a 
VSZ küldöttségeFritz Ploner úrnak
a vasutas szakszervezet tartományi 
titkárának, a Steier Munkáskamara 
alelnökének a meghívására, négy 
napra Grácba látogatott. 

Az Otto MöbesrőI elnevezett tarto
mányi oktatási központban elszállásolt 
csoport tagjai a korszerűen felszerelt 
oktatótermek valamint az ízlésesen be
rendezett, kényelmes lakószobák láttán 
méltán irigyelhették osztrák kollégáikat, 
akik a három hónap időtartamú, a rege
nerálódásukat is szolgáló beiskolázásuk 
alatt mélyen elmerülhetnek a tudniva
lókban és elsajátíthatják az érdekképvi
selet fortélyait. Az ország különböző tá
jairól összeverbuvált 14 fős magyar de
legációban területi titkárok, titkárok és 
gazdasági munkatársak kaptak helyet. A 
vendégség élményét az üzemlátogatá
sok alkalmával az eszmecseréken kívül 
a tanulságokban bővelkedő előadásso
rozat garantálta. 

* * * 

- A konzultáció első csomagja 
olyan érdekfeszítő tárgykört boncolga
tott, mint az EU és Ausztria kapcsola
tának értékelése a munkavállalók szem
pontjából. A "szomszédok" frissen szer
zett tapasztalatai sajnos azt tükrözik, 
hogy a csatlakozás a szakszervezeti 
mozgalom szemszögéből visszaesést 
hozott magával. Az előzetes ígéretek 
nem teljesültek, s az egyesülés úgy tű
nik nem érte el ebbéli célját. Egy olyan 
országban történt mindez, ahol a bérek 
stabilak, az infláció értéke I százalék 
körül mozog, a szociális háló sűrű és 
erős, valamint a nyugdíj és egészségbiz
tosítási rendszerek fejlettek. 

Tudatos tagkiválasztás, azonnali be
iskolázás. Röviden így foglalható össze 
a tennivalók magva Az alapképzés mun-

kajogi ismeretekből és egyéb törvény, 
valamint rendeletértelmezésből tevődik 
össze; -miközben a leendő tisztségviselő 
alkalmassága is górcső alá kerül. A be
nyomások, vélemények, tesztek. értéke
lések alapján már előre kirajzolódnak az 
illető mozgalmi munkában elérhető sike
reinek esélyei. pályafutásának csúcslehe
tőségei vel egyetemben. 

A megmérettetésben megfelelőnek 
találtatott egyéneket azután tudományos 
igényességgel kidolgozott képzési terv 
szerint okítják tovább. Többek között a 

. pszichológia, a pedagógia, a retorika, a 
tárgyalástechnika rejtelmeibe is beavat
va ó1cet. Az osztrák modell adaptálva, a 
VSZ kőszegi oktatási centrumának tan
anyagába beépítve remekül hasznosítha
tó. A szervezet építőkő-elvű felépítése a 
legalkalmasabb tisztségviseló1c felkutatá
sa révén stabilizálható, fejleszthető az ér
dekképviseleti közösség életvitele. 

* * * 

A "Gazdasági élet, vagyonkezelés" 
című előadást ugyancsak kíváncsian 
várták a "hallgatók". A tagságot általá
ban mindig élénken foglalkoztatja. hogy 
a kollektív vagyonnak mi lesz a sorsa, 
illetve a tagdíj-befizetések ösz-szegéből 
mennyi csordogál vissza az alapszerve
zethez? Az anyagi háttér erejének mér
téke minden szervezet életében kulcs
fontosságú tényező, az igények megva
lósíthatóságának fő mércéje. Az osztrák 
vasutas szakszervezetnél a centralizált 
befizetéseknek köszönhetően, a bevéte
lek egy része komoly hasznot hozó be
fektetésekbe, ingatlanvásárlásokra for
dítódik. Az ésszerű gazdálkodás nyo
mán stabil sztrájkalappal rendelkeznek, 
melynek nagyságát viszont titokként 
kezelik; - csupán három kollégájuk is
meri az összeget. A "riagykalapból" az 
alapszervezetek tagonként és havonként 
háromezer schilling szabadon felhasz
nálható keretet kapnak. A "Gazdálkodj 
okosan" szlogen náluk napi gyakorlat. 

* * * 

A szakszervezet elöregedése elleni 

csodaszer receptje roppant egyszerű. 
Már a tanműhelyekben foglalkoztatott 
ifjú szakemberek érdekeit az ÖBB-nél 
erőteljesen képviseli a szakszervezet. 
Mindemellett szervezett programok se
gítik az egymáshoz közeledést. Így mi
kor a fiatalok a diáksorból kikerülvén 
vasúti alkalmazottak lesznek, természe
tessé és nélkülözhetetlenné válik szá
mukra a szakszervezeti tagság; - hisz a 
gondoskodás előnyeit korábban megíz
lelhették. 

* * * 
A konzultáción szó esett a másik spe

ciális helyzetű munkavállalói réteg, a nó1c 
gondjainak orvoslásáról is. A steieror
szági nőbizottság elnökének előadásából 
kiviláglott, hogy az anyasági és gyer
meknevelési járandóságok rru1y kiemelt 
szerepet kapnak az érdekképviseleti 
munkában. Annak ellenére, hogy az oszt
rák közfelfogás - az életszínvonal nyúj
totta lehetőségekre alapozva -a női mun
kavállalás helyett a család ellátását helye
zi előtérbe, az úgynevezett gyengébb 
nem esetében. A knittelfeldi vontatási 
központban, majd a Bruck an der Mur
ban lévő váltókezelő csomópontra ellá
togatva az elmélet megvalósult gyakor
lata ejtette ámulatba a VSZ küldöttségét. 
Légkondicionált helyiségek, hűtőszek
rény, mikrohullámú sütők, kényelmes és 
automatizált, számítógép-vezérlésű 
munkapultok látványa, a hazai körülmé
nyek ismeretében mesésnek tűnt. De az 
abbéli tapasztalat, hogy a modem tech
nika kiépítése nálunk nem a létszámki
váltással, hanem a dolgozók munkakö
rülményeinek javításával egyenlő, szin
tén hasznosnak bizonyult. A munkások
kal, üzemi tanácsi tagokk1!1, tartományi 
tisztségviselőkkel folytatott kötetlen be
szélgetések pedig arról árulkodtak, hogy 
a "szomszédbeli" vasutasok jó kedélytl
ek, kiegyensúlyozottak és javarészt elé
gedettek. Örömüktse manapság csupán 
az EU csatlakozás hátrányait énékelvén 
vegyül üröm. 

- 6dri-

Átvilágítás 
nem lámpással 

Tovább folytatja a Vasutas Országos 
Közművelődési- és Szabadidő Egyesü
lethez tartozó mtlvelődési intézmények 
szervezeti-gazdasági átvilágítását a Bu
dapesti Népművelők és a Magyar Nép
művelők Egyesülete tagjaiból alakult 
vizsgálóbizottság. 

A Vasutas Országos Közművelődé
si- és Szabadidő Egyesület tanintézmé
nyei közül hét intézmény - Vasutas Mű
velődési Ház Pécs. Vasutas Művelődé
si Központ Szolnok, Vasutasok Csomó
ponti Művelődési Központja Szolnok, 
Vasutasok Vörösmarty Mihály Művelő
dési Háza Székesfehérvár, Vasutasok 
Madách Imre Klubkönyvtára Balassa
gyarmat, Vasutasok "Egyetértés" Műve
lődési Központja Debrecen. Vasutas 
Művelődési Ház Debrecen - vizsgálata 
már befejeződött. 

A szakértői bizott�ág az intézménye
ket szakmai, pénzügyi, irányítási-vezeté-

si, valamint szervezeti szempontok alap
ján teszi mérlegre. Az intézményeket 
székhelyükön keresték fel, ahol közösen 
gondolkodtak az adott intézmény veze
tőjével és az ott dolgozókkal is. Az épü
letek bejárása, a szóbeli megbeszélések 
és az írásos dokumentumok ellenőrzése 
után alakult ki a vizsgálóbizottság véle
ménye és javaslata. A megvizsgált hét in
tézmény további megtartásához, mtiköd
tetéséhez a bizottság véleménye szerint 
nem fér kétség. 

Ezt azzal támasztjuk alá, hogy az adott 
helyen lévő MÁV-vezetőségnek, érdekvé
delmi szervezeteknek, a vasút dolgozóinak, 
családtagjainak és nyugdíjasainak, vala
mint a lakosságnak az intézmények olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket más 
állami, szakszervezeti vagy egyéb közmű
velődési intézmények nem tudnának adni. 

Molnár Géza 

ügyvezető-elnök 

Nyárbúcsúztató 
esztrádműsor 

Október 11-én, szombaton délután 
15 órakor a budapesti Törekvés Műve
lődési Házban a Törekvés Pacsirta Dal
kör "Őszidó'ben" címmel nyárbúcsúz
tató esztrádműsor! rendez. A 200 forin
tos belépőjegyek a helyszínen (Buda-

pest X. kerület, Könyves Kálmán körút 
25.) válthatók. Bővebb felvilágosításért 
kérjük. hívják a 263-02-99-es postai, 
vagy a 26-79-es vasútüzemi telefon
számot. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. B. S. 

Eszperantó 
, világkongresszus 
a kenguruk löldién 
- A közelmúltban fejeződött be 

Adelaideban, Dél-Ausztrália főváros
ában a 82. eszperantó világkongresz
szus, melyen hatvan országból 1200 
küldött vett részt, köztük nyolcan ma
gyarok. A résztvevők között volt dr. 

Ferenczy Imre győri MÁV-főorvos, az 
Orvos-egészségügyi Eszperantó Világ
szövetség (az UMEA) elnöke. aki él
ményeiről. tapasztalatairól az alábbi
akban tájékoztatott: 

- A közel egymillió lakosú főváros
ban téli időjárás uralkodott, reggel nul
la fok közelében volt a hőmérséklet, de 
délben sem emelkedett tíz fok fölé. A 
hivatalos tanácskozásokon kívül a kü
lönböző szakmák és érdeklődési körök 
képviselői, így az orvosok, pedagógu
sok, vasutasok, jogászok, egyes vallási 
szervezetek képviselői is találkoztak. 

- A magyar eszperantó mozgalom 
nevében Gulyás István MÁV-főtaná
csos, az IFEF (Nemzetközi Vasutas Esz
perantó Szövetség) alelnöke üdvözölte 
a kongresszust, sok sikert és kissé me
legebb időt kívánt a résztvevőknek. 
Ugyancsak ő vezette az IFEF munkaülé
sét, ahol beszámolt a tavasszal Kassán 
megrendezett sikeres nemzetközi vas
utas eszperantó kongresszusról, szak
mai szótárak megjelentetéséről és más 
aktuális mozgalmi eseményekről. 

- Az orvosok munkaülésén jóma
gam ismertettem az UMEA ez évi tevé
kenységét. Az UMEA és az IFEF meg
állapodást kötött kiadványok cseréjére, 
a vasútegészségügyben dolgozó orvo
sok részére történő tapasztalatok átadá
sára, közös konferenciák szervezésére. 

- A kongresszusra nemcsak ha
zánkból, de Brazíliából, Venezuelából, 
Svájcból és természetesen Ausztrália 
más városaiból is érkeztek magyaroJc. 
Ez alkalomból az adelaidei Magyar 
Közösségi Ház "mini világtalálkozót" 

rendezett tiszteletünkre. Adelaideban 
egyébként több ezer magyar él. A kö
zösségi házban étterem, színházterem, 
klubhelyiség áll a magyarok rendelke
zésére. Itt mú1cödik a rádióstúdió, 
ahonnan hetenként három órában sugá
roznak magyar nyelvű műsort. 

- A kulturális események közül ki 
kell emelni az ausztrál nemzeti estet, 
a Nacia Vespt,ro-t, melyen hivatásos 
művészek mutattak be színpompás in
dián táncokat és adtak elő dalokat. 
Ezen kívül a Zágrábi Eszperantó Szín
ház előadásai színesítették az egyhetes 
eseménysorozatot. A résztvevők fél- és 
egynapos kirándulások során ismerked
tek a 18 millió lakosú ország közeli és 
távoli helyeivel. Legtöbben repülővel a 
Kenguru-szigetre utaztak, míg mások 
kirándulási úti célja az egykori indián 
település, Coorong város volt, a Murray 
folyó és a tenger találkozásánál. 

- Egyik este a város főpolgármestere 
adott fogadást a küldöttek egy csoportjá
nak. Rövidesen utcát neveztek el az esz
perantóról a városban a kongresszus tisz
teletére. A rendezvény egyébként külső
ségeiben is gazdag volt. A színhely az 
Adelaide Convention Center (Kongresz
szusi Központ) pompá� színháztennei, va
riálható nézőterei technikai szempontból 
is szenzációsak voltak. A posta egy héten 
át alkalmi bélyegzőt használt, a város fő
útvonalain színes plakátok, transzparen
sek adták hírül a kongresszust. 

- A záróülésen határozatot fogad
tak el: az eszperantó nemzetközi nyelv 
még intenzívebb felhasználására. A 
nemzetközi kapcsolatok, a kultúra, a 
tudomány, a turizmus területén történő 
alkalmazására hívják fel a figyelmet. 

- A jövő évi világkongresszust a 
franciaországi Montpellierben tartják, 
1999-ben Berlin lesz a színhely. 

Nováki 
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Országos magasépítési vitaankét Debrecenben AKTUÁLIS 

A GONDOLATOK SEM ALACSONYAN SZÁRNYALTAK A Vasutasok Szakszervezete, Alap
szabályának megfelelően kongresszus
ra készül 1998 április elején. A kong
resszust megelőzően felmenő rendszertI választásokra kerül sor. Választmá
nyunk döntött az ütemezésről is. Alap
szervezeteink 1997. október 1-je és 
1997. december 20-a között értékelik a 
Szakszervezeti Bizottságok négyéves 
munkáját. Az értékelés során szólni kell 
a taglétszám alakulásáról, az előző vá
lasztások óta lezajlott két üzemi tanácsi 
választás eredményéről. A MÁV Rt.-s 
alapszervezeteknek értékelniük kell a 
MÁV Rt. Felügyelő Bizottsági választáson való részvételt és szavazati arányokat, szólni kell a munkavédelmi tanácsok és megbízottak választási tapasztalatairól. Tegyék mérlegre a munkavállalói képviselők munkáját. 

ciklusra első számú képviselőjüknek, kiket támogatnak szb-tagi tisztségre. 

Soha ilyen figyelemmel még nem hallgattak magasépítményes szakemberek előadást Fotó: Kellermann 

Sarkalatos problémája a MÁV 
Rt.-nek a hatalmas mennyiségű és kü
lönböző funkciójú magasépítési léte
sítmény működtetése, karbantartása, 
hasznosítása, amelyek nélkül nem lé
tezhet a vasút, de napjainkra egy 
olyan terhet jelent, amelynek meg
könnyítése is súlyos probléma. Orszá
gosan több mint 20 millió légköbmé
ter befogadású épületról kell gondos
kodni. A szakemberek egyöntetű véle
ménye szerint ez a mennyiség túlságo
san sok. Meg kell találni a kulcsát a 
működési költségek hathatós lefaragá
sának. Debrecen adott otthont október 
10-én annak az ankétnak, ahol ezek a 
problémák terítékre kerültek, ahol a 
szakmai kérdéseket megvitathatták az 
ország minden részéból delegált elmé
leti és gyakorlati szakemberek. 

Vége a dicső múltnak A szakmai szimpózium első részében nyugdíjas, nagy tudású és tapasztalatú szakemberek emlékeztek a dicső 

múltra, amikor még mindenre volt pénz és ember, a vasút teljesítménye sokszorosa volt a maiénak. Sajnálattal állapították meg, hogy lezárult az ő nevükkel fémjelzett korszak. Azt is világosan látták, hogy napjainkra állandósult a forráshiány, a régi építési és fejlesztési időszak belátható időn belül nem jön vissza. Véleményük szerint szükségszerű a profiltisztítás, és a nem kimondottan vasúti célokat szolgáló ágazatok leépítése. Ebbe viszont nagyon nehéz belenyugodni. Valamikor országos hírű volt a MÁV kertészeti tevekenysége, természetes volt a vasúti dolgozók üdültetése és a hazai átlagnál lényegesen színvonalasabb volt az egészségügyi ellátás. Fogy a pénz, csökken a létszám és pusztul az ingatlanvagyon. Ennek viszont nagyon gyorsan gátat kell vetni, mert ha ez így megy tovább, belátható időn belül mú'ködésképtelenné válhat a MÁV Rt. A tulajdonosi jogkörök semmiképpen sem vihetők ki gazdasági társaságokba! A jól képzett vasúti tapasz-

talatokkal rendelkező szakembergárda is egyre fogy, az utánpótlás nevelése sincs biztosítva. Ma már kevés fiatal mfíszaki diplomás választja a vasutat munkahelynek és hivatásnak. Egyönte- j tfí volt az a megállapítás, ha szétdarabol- 1 ják az ingatlanvagyont, úgy teljes lesz i a káosz. Átláthatatlan és gazdaságtalan ! lenne az üzemeltetés, a pusztulás tovább j terjeszkedne. Az utolsó halálos döfés az 1 lenne, ha kiadnák az ingatlanvagyont a i szakszolgálatoknak a tulajdonosi és ke- 1 zelői jogokkal együtt. A MÁV Rt. va- ! gyona maradjon egy és oszthatatlan! 
A mai viszonyok 

présében idomulni A visszaemlékezések és a figyel- ; meztető tanácsok után az aktív szakem- l berek emelkedtek szólásra és mondták el véleményüket, terveiket a témával kapcsolatban. -Nem a feladatokhoz, hanem a ren- i delkezésre álló pénzhez kell igazodni. Nem gazdálkodunk, csak költünk, így nehezen lehet követni a hatékonyságot, . nem mindig odakerülnek a források, í ahol arra a legnagyobb szükség lenne. Nem szakembergárdában, hanem létszámban kell gondolkodnunk. Ez állandó átszervezéseket igényel, mire nagyjából átlátjuk a helyzetet, akkor jön az újabb változtatás. Sok minden bizonytalan még, a változó feltételrendszer szinte követhetetlen. Annak ti legfontosabb feladatunknak sem tudunk maradéktalanul eleget tenni, hogy jó színvonalú és zavartalanul mfíködő épületek biztosítsunk a MÁV Rt.-nek. Közben ro- 1 hamléptekkel romlik a létesítmények és ! a közm(ívek állaga, elsősorban pénz és ! szakember hiány miatt. Az igazi megol- i dás egy jól átgondolt, mindenre kiterje- 1 dő felújítási program lenne, de hogy en- 1 nek a forrása honnan fog előkerülni, azt 1 még senki sem tudhatja. 
(Folytatás a 2. oldalon ... ) ·-- - - ------

Alapszervezeteink vitassák meg, s ugyancsak értékeljék a kollektív szerződés helyifüggelékének módosításával kapcsolatos tapasztalatokat. A szakszervezeti bizottságok, a küldöttértekezletek ill. bizalmi testületek térjenek ki számadásukban a pénzügyi gazdálkodásra. az információáramlás problémáira. Vitassák meg a szakmai segítségnyújtás, a szakmai munka milyenségét, a VSz Szakértői és Intéző Bizottságai részükre adott segítségét. Nagy és fontos feladat hárul a jelölő bizottságra is. Feladatuknak úgy tudnak megfelelni, ha a tagság széles rétegeit kérdezik meg arról, hogy kit kívánnak megválasztani a következő 

A VSz elnöksége arra kéri szakszervezetünk tagságát, hogy az érdeküket legjobban képviselni tudó és akaró kollégákat válasszák tisztségviselőnek. A választási időszakban előre is kell tekinteni! Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján ki kell javítani hibáinkat, erősíteni kell egységünket. Most kell átgondolnunk a kisebb, nehézkesen mfíködő szb-k egyesítésének lehetőségét, a csomóponti szerveződést. A választások célja az is, hogy erősítsük szervezetünket az eredményesebb érdekvédelmi munka érdekében. Ehhez szükség van azon kollégák megnyerésére is, akik eddig távol tartották magukat a Vasutasok Szakszervezetétől. Persze több alkalommal, félig kívülállóként véleményt alkottak munkánkról. Őket is meg kell szólítani! Szakszervezeti tagként a közösség részeként, esetleg tisztségviselőként sokat segíthetnének másoknak, de önmaguknak is. Kollégák! A viharfelhők még nem távoztak a vasút egéről. A politika szelídebbnek tűnik irányunkban, mivel országgyfilési választások lesznek. Nekünk már most kell készülnünk az újabb, kemény ütközetekre. A sikeres munkához összefogás s,ük� b, 

Koszorú az emléktáblán 
október 21-én 

A szakszervezet szekere is egyfelé húzható 

hogy ezen a kongresszuson történelmi lehetőség kínálkozott arra, hogy a Vasutas Szakszervezet határozott lépéseket tegyen a hitelessé válás útján. Akkor azonban a beszámolóban a régi sablonokhoz való ragaszkodás elhomályosította a problémák felvetésének és megoldásának újdonság jellegét, de a küldöttek közt volt néhány korábban eltávolított szakszervezeti vezető is, akik felidézték az 1945 előtti vasutas mozgalom hősies .küzdelmét hangsúlyozva: büszkék lehetünk azokra, akik életüket áldozták a vasutasok jobb életéért folyó harcban. Ott a kongresszus úgy döntött, hogy a mozgalom névtelen hőseire emlékezve márványtáblát helyeznek el a Szakszervezet Székházán. Sze

lei Ferenc szavaiból kisugárzott az őszinte tisztelet a történelmi örökség megbecsülése iránt. -A Vasutas Szakszervezet több, mint százéves története bizonyítja - mondotta -, hogy egy szervezet csak úgy tud fennmaradni és eredményesen mú'ködni, ha az utódok nem tagadják meg az elődöket, de eredményeikre építve formálják meg a jövő szakszervezetét. 

ÉLÉNK VITAFÓRUM KISKUNHALASON 'i 
.l 

Baka Jánosné SZB-titkár nyitot
ta meg október 2-án azt a kiskunha
lasi pályagazdálkodási főnökség által 
megrendezett szakszervezeti fórumot, 
ahol megjelentdr. Márkus Imre, a VSz 
elnöke is.Baka Jánosné köszöntötte a 
vendégeket, majd felkértedr. Márkus 

Imrét, hogy tartsa meg beszédét. A VSz elnöke felszólalásában kitért a szakszervezet átszervezésekor elért eredményekre. Példaként hozta fel a szakszervezeti oktatás területén elért sikereket. Az elnök szerint a VSz sok, kemény próbát kiállt, mialatt jelentős átalakuláson ment át. Dr. Márkus Imre szerint a többször módosított alapszabálynak teljesen alkalmazkodnia kell majd a korhoz, a kapitalista követelményekhez. A VSz elnöke fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a· tagság érdeke az elsődleges. Ehhez kapcsolódva kijelentette: -"Egy szakszervezetben sem tfírhető el az anarchia. Ha arra húzzák a 
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lovak a szekeret, amerre akarják, akkor a tagság érdeke huszadrangú." Dr. Márkus 

Imre egy demokratikusabb, a tagság érdekeit jobban szem előtt tartó szakszervezetet szeretne. Szerinte a mindenkori vezetőség érezze a feje fölött Damoklész kardját, amely akkor sújt le rájuk, ha az általuk felvállalt munkát nem végeznék el kielégítően. A megjelentek megtudták az is, hogy az új alapszabály-módosításban benne lesz majd többek között az, ha a megválasztott tisztségviselő hanyagul, gyatrán, rosszul végzi a munkáját, úgy a tagság által visszahívható legyen. Lehetőségként felmerült a választási ciklus meghosszabbítása is a jelenlegi négy évről öt évre. Ezzel elkerülhető volna, hogy a szakszervezeti választást megzavarja a parlamenti képviselőválasztás, így a tagság nyugodtabb körülmények között dönthetne saját ügyeiről. -"Sze-

retném, ha ezentúl az emberek maguk választanák meg munkatársaikat. Tudjanak együtt dolgozni, alkossanak egy csapatot." - mondta végül a VSz elnök. A jelenlévó'k több kérdést is fölad- : tak dr. Márkus Imrének. Felvetődött a 1: korengedményes nyugdíj módosításának, a vasutasnapi ajándékoknak, az : alapbéren felüli juttatások pótlásának, a : kft-sítésből származó gazdasági MÁV j haszonnak és a munkaidő spórolásának a gondolata is. A rendezvényen megemlítette az· egyik megjelent szb-titkár, hogy nehezen fizetik elő a VSz lapját, a Magyiµ- Vasutast. A VSz elnöke a kérdészápor után mindenkinek külön-külön, névre szólóan és kimerítően válaszolt. Szavai cseppnyi megnyugvással hatottak a teremben lévó'kre. A fórum után a kunfehértói vasutas üdülőben folytatódott a baráti társalgás. 
Berta Sándor 

• 

A Benczúr utcában a Vasutasok Szakszervezete Székházának falán egy emléktábla aranybetűkkel hirdeti az egykori nagy eseményt. A Vasutas Szakszervezet ugyanis 1956. október 18-20-a között tartotta meg negyedik kongresszusát. Most, 1997. október 21-én a felújított márvány emléktábla előtt Szelei Ferenc a VSz szervezési osztályvezetője arról emlékezett meg, 
E gondolatok jegyében helyezte el a megemlékezés koszorúját a falon dr. 

Márkus Imre, a VSz elnöke és Gyffri 

István a VSz alelnöke. 
_, _, _,_, 

MAVVASJ 
Jármííjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

A 125 éves üzem • 125 év a vasút szolgálatában • 125 éve a vasútért 
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1997. OKTÓBER 3 

MOZGALMAK, PÁRTOK, POLITIKUSOK. KÖZGAZDÁSZOK, POLITOLÓGUSOK. KISVASUTASOK 

Szakszervezeti mozgólépcsőn 

Párt- és családi körben 

Az Országgyú1és alelnöke végre talált 
egy röpke félórát zsebnaptárában. A Par
lamentben fogad. Szigorúan sorrend sze
rint. Utánam majd a Népszava újságíró
ja következik. Vajon foglalkoztatja-e a 
magyar szakszervezeti mozgalom sorsa, 
amely több ágra szakadt? 

-A szakszervezeti mozgalom - ez a magán
véleményem - nem igazán működik. Feladata 
ugyanis az volna, hogy a dolgozók érdekeit fo
lyamatosan védje. Sajnos a szakszervezetek a hata
lom szolgálatába szegődtek. 

- Egytől egyig? 
- Hát elég aggasztó a helyzet. Amikor ná-

lunk az európai bérekhez képest megszégyenítő
en alacsonyak a fizetések. akkor itt nagyon ha
tározott, elszánt bérharcokra lenne szükség. 

- Miért baJ a:. ha a hatalom kö::,elében lel
hető föl, található meg a::. érdekvédelem? Telje
sen külön kell válnia a hatalomtól? 

- A farkasoktól nem várható el a bárányok 
érdekeinek védelme. Az a pásztor dolga. A pász
tort azért fizetik, hogy vigyázzon a nyájra. S mi
féle pásztor az. aki a farkasokkal cimborál? 

- No, de így meg a:t állítja Maczó Ágnes, 
hogy egy s::.aks:en•e;:.eti tis:tségviselő nem fog
lalhat helyet a Parlamentben képviselőként. 

- A pedagógusoknak mi abban a jó. hogy 
S::,öllősiné ott ül az Országházban. Iskolákat zár
nak be sorra, nagyon sok pedagógust elbocsátot
tak, állandóan összeugrasztják őket. hergelik el
lenük a társadalmat. Lassan nem lesz, aki gyer
mekeinket tisztességesen tanítsa, s a pedagógus
társadalom teljesen küzdésképtelen. Néha Szöl
lősiné felvesz egy-egy harciasabb álarcot. de ezt 
már a pedagógusok sem veszik komolyan. 

- Most álljunk meg eg) pillanatra, mert én 
a Magyar Vasutastól jöttem. és a Vasutasok S:ak
szerve:etére nem hlÍ::,ható rá e;:. a ::,ubbony. A: 
utóbbi esztendőkben jó néhánv s::.trájkot megélt 
már a MÁV. 

- Így igaz. A vasutasok ki vételt jelentenek 
ebből a szempontból. Annak idején üdvözletemet 
küldtem nekik. Nagyon sajnáltam, hogy a társa
dalom más rétegei nem támogatták őket. Pedig rá 
kellene ébredni végre, hogy a hatalmi körök ho
gyan játsszák ki egymás ellen a különböző dol
gozói rétegeket. A lengyel példát szoktam mindig 
felhozni. Lech Walesa mozgalmát még itthon is 
elítéltették a dolgozókkal a Kádár-rendszerben. 
Szidták a kollektívák a lengyeleket, de a lengye
lek annyi megosztottság után együttesen léptek 
föl. s ma már egy erős, lelkes népe Európának. 
A szolidaritás valódi érdekvédelmi szervezet volt 
a lengyeleknél. Összefogta az egész társadalmat. 

-A tis:tségviselőt - nálunk is! - a kö:akarat 
választja ki. Magyarán, viss::,a is hívható, megbuk
tatható. iflgyis a s:aks:erve::,et feje dönt. ám e dön
tésén éppúgy/e/e/ős a tagság. 

-Egy több évtizedes diktatúra után hogyan 
lehetne elvárni egy rendszer normális működé
sét? Bizony a szakszervezetek is ugyanazokkal a 
problémákkal bajlódnak. mint a pártok. S hogy 
a nép hallgat, azon nem lehet csodálkozni, ugyan
is, ha egy énekesmadár csőrét bekötözik hosszú 
évekre, s ezt követően mikor feloldozzák, hiába 
akarjuk, hogy énekeljen, idő kell, hogy bénult
ságából mozdulni tudjon. 

- Szép, szép a hasonlat, de a gazdaságpo-

MÁV 

Fotó: Pi/tz 

litikusok jóval ridegebb nótát fújnak az érdekvé
delemnek. A;: egyik sora (gy szól: "csak a::,t és 
annyit lehet elos:tani, mint amennyit megtenne
lünk, mint amennyi elosztható". 

- Ön szerint Magyarország megtollasodott. 
s egykor a közöst hirdető urai így cselekszenek?! 
Akkor azt hirdették. azért nem szabad túlzásba 
vinni a tulajdonszerzést, mert hamarosan eljön az 
idő, amikor bemegyünk a boltba és visszük in
gyen az árut. Ki-ki szükséglete szerint. Most meg 
azt mondják. hogy ők azért állnak jobban. mert ka
pitalizmus lett és ők sikeres vállalkozók. Mi meg 
osszuk el azt. ami a kifosztott bőség kosarában ma
radt. Ez nem gazdaságpolitika, ezt felénk másnak 
hívják. 

- Tehát viss:atérve! A főtisztségviselő ne a 
parlamentben protestáljon? 

-Nézze meg, hogy az MSZP frakciójában ülő 
szakszervezeti vezetők mit csinálnak. Néha szer
veznek egy tessék-lássék tüntetést a parlament elé. 
Ott integetnek. majd behozzák a petíciót társaik
nak, s aztán gondolom,jót mosolyognak: ezt meg
szerveztük alapon. 

- Komoly, amit hallok? 
- Miért, történt valami az érdekükben1 

-Az FKgP könyvvé összeállt programja tö-
rődik-e a::al, hogy a bérből és fizetésből éló'ket 
a szaks:ervezeteken át s::.ólítsa meg? 

- A párt véleményem szerint nem helyez 
elég hangsúlyt erre a kérdésre. Van egy tanulmá
nyunk, ami a magyar jövő 12 kérdését taglalja. 
Egyik fontos eleme az együttmffködés lehetősé
geinek keresése az érdekvédelmi szervezetekkel, 
de nem úgy, hogy párt maga alá gyffri az érdeke
ket képviselő vezetőket. Ez nem járható út. En
nek nincs értelme. 

- Van-e mondanivalója a vasútról, a vasút 
jövőjéről, jelenéről? 

-Megengedhetjük-e magunknak azt a luxust. 
hogy teljesen leépítsük azt a vasutat. amelyikre ma 
is több szempontból elengedhetetlenül szükségünk 
van? Szerintem az ország sem a személyszállítás, 
sem a teherszállítás nézőpontjából nem nélkülöz
heti a vasutat. a vasút szolgáltatásait. 

- Szeletelik a mellékvonalakat. Bámja? 
- Talán két éve akarták felszámolni a Sze-

rencs-Hidasnémeti vonalat. Sikerült megakadá
lyozni, hogy felszámolják a sok kis települést 
összekötő itteni vasutat és ebben természetesen 
szerepe volt a vasút vezetőinek is, akik segítsé
günkre voltak. Eljöttek a helyszínre, meghallgat
ták a fórumokon az emberek véleményét és csak 
ezután döntöttek úgy, hogy minden marad a ré
giben. Sőt! Felújították a lebontásra ítélt boldog
kőváraljai állomást is. S mennyi kisvasút van 
még, amelyeket meg kellene őrizni az idegenfor
galom hasznára. gyermekeink örömére! 

-A MÁV küzd.fut a;: élete után. Mennyi ide
je van még Ön s::.erint? 

- Az amúgy is túlterhelt közúti forgalmat 
jelentősen könnyítené a vasúti teherszállítás. A 
baleseti kockázati tényező is jelentősen csökkent
hető a teherforgalom átrendezésével. Közép-Eu
rópa egyik közlekedési gócpontja Magyarország. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy a vasút miként 
tud e központi helyzetben szerepet játszani. Akik 
le akarják építeni a magyar vasutat, azok nagyon 
rövid távon gondolkodnak. 

Szalai Csaba 

Mit üzen a múlt a jelennek 
A PÁRTOK ÉS A SZAKSZERVEZETEK KAPCSOLATA 1. RÉSZ 

Magyarországon az 1867-es kiegye
zés előtt nem alakultak szakszervezetek. 
A munkások első önálló szervezkedési kí

sérleteit a segélyező egyletek jelentették. 
1867-ig összesen 9 munkásbeteg-segélye
ző egylet, 13 katolikus és I protestáns le
gényegylet működött. A nyomdászoknak 
megalakult az önképző egylete is a beteg
segélyező mellett. A kiegyezés után gaz
da<;ági, politikai. változások felgyorsítot
ták a szakmai szervezkedést és a munkás
párt megalakulása folyamatát. Az azonos 
követelések már a kezdetektől meghatá
rozták közös pontjainkat. Megalakulásuk 
után a különböző egyletek, még akkoris, 
ha alapszabályukat nem hagyták jóvá, 
nemcsak folytatják tevékenységüket, ha
nem csatlakoztak az Általános Munkás
egyletekhez. Az egyletek jórésze az Álta
lános Munkásegylet szakosztályaként 
mú'ködött. Céljuk "a tagok szellemi kikép
zése, valamint becsületüknek és anyagi ér
deküknek megóvása és előmozdítása ... 
Produktív társulatok alapítása az egyleti 
tagok anyagi előmozdítása végett. Az egy
let tagjai ama gazdászati törvényekkel, 
melyek a javak előállítására.fenntartásá
ra és felhasználására vonatkoznak meg
ismertetni ... Testvéries közeledés a vidéken 
és más országokban tart6zlwd6 szaktár
sakkal. " Ezek már valódi szakszervezeti 
célok voltak, és mindezek egy formálódó 
párt keretében. Még az 1870-es éveket ír
ják! A pártgyú1éseken harcolnak a l O órás 
munkaidőért, a vasárnapi munkaszünet
ért, a munkadíj minimumért, a munkástör- · 
vényekért. A szakmai egyletek tagjai részt 
vettek a pártgyú1éseken, a kongresszuso
kon, tulajdonképpen 61< voltak a párt. A 
politikai és a szakmai szervezetek mintegy 
összefonódva, párhuzamosan fejlődtek. 

1890-ban a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt első kongresszusán az addi
gi évek vajúdása után mondták ki: "szak
egyesületi szervezkedés munkásmozgal-

A TÚLÉLÉS MŰVÉSZETE 

munk egyik legfontosabb tényezője ... ". A 
szakegyletekben "egy egész szakma mun

kásai közösen, helyzetük biztosftását és 
javftását keresik az összes szaktársuk ja
vára. A szakegyesületi szervezkedések ké

pezik az iskolát a proletárság gaulasági 
és politikai nevelésére." -ez már a kong
resszusi határozatban olvasható. A szoci
áldemokraták keresték a bázist né
zeteiknek, és az eszméikre fogékonyokat 
a szakegyletekben találták meg. A párt ve
zetői feladatuknak tekintették a szakszer
vezetek szervezését, országos szerveze
tekké való növelésüket. "A szakegyletek
nek szoros érintkezésben kell állniuk a 
párttal. A párt tanáccsal és tettel tá11wgat
ja őket ... " -fogalmazta meg Engelmann 
Pál. A párt mondta ki, hogy létrejöjjenek 
az "ellentállási" pénztárak. Sorra születtek 
azok a határozatok, amelyek a "szakegye
sületi mozgalmat vezetik". A született ha
tározatokat pedig azok a küldöttek hozták, 
akik előzetesen szakszervezeti tanácsko
zásaikon már döntöttek azokról. Az össze
tartozását a két különböző szervezetnek az 
alapszabályokban rögzítették, és ez veze
tett oda, hogy a párt és a szakszervezetek 
vezetése személyileg is összefonódott. 
Szimbolizálta e tény azt a folyamatot, 
hogy a párt mindig benne volt a szakszer
vezetekben, és ez fordítva is igaz volt. A 
kétféle szervezet azonban soha nem azo
nosult teljes mértékben, fennmaradtak kü
lönbözőségei. Jászai Samu ezt a sajátos 
kapcsolódást annak tudta be, hogy "a kor
mányhat6ságilag j6váhagyott alapszabá
lyok csak igen szú'k mú'ködési kört enged
tek meg a szakegyesületeknek, úgy hogy 

tagjainak még a szorosan vett gazdnsági 
érdekeit sem védhették meg, a munkások 
alkalmat kerestek a szabadnbb mozgásra 
és a szakegyesiileteken kívül olyan szerve
zetekben tömörültek, amelyek keretében 
érdekeiket szabadabban megvédhették." 
A szociáldemokrata párt pedig "az egye-

sülési jog hiánya miatt nem rendelkezvén 
saját szervezeteivel, rá volt utalva a szak
szervezetekre. " Az 1908-as pártkongresz
szuson, a szakszervezetek kongresszusa
in is foglalkoztak a párt és a szakszerve
zetek "elkülönítésével". Voltak, akik nem 
a különválást, hanem munkamegosztást 
javasoltak, amikoris majd a szakszerveze
tek és a párt egy cél felé haladnak, de kü
lönböző utakon. 

Az önálló arculatú szakszervezetek 
erősödésével párhuzamosan növekedett 
a szociáldemokrata párt, kiépítve egyé
ni tagságra épülő szervezeteit. A párt és 
a szakszervezetek részleges szervezeti 
és szoros eszmei összefonódása kölcsö
nösen erősítette a két szervezetet. Az 
MSZDP erős bázist épített ki a szakszer
vezetekben, azok pedig gazdasági és 
politikai követeléseihez kaptak megerő
sítést a szociáldemokratáktól. Nagy sze
repe volt a munkások nevelésében, po
litikai gondolkodásának formálásában 
mind a két szervezetnek. Szabó Ervin 
ezt így fogalmazta meg: "Oly munkás, 
aki tisztán gazdasági és társadalmi érde
keinek a mai bérrendszer alapján való 
védelmére és előmozdítására lépett va
lamelyik szakszervezetbe anélkül, hogy 
maga is észre vette volna, idővel lelkes 
pártfi ú vá alakult át." 

Talán nem volt haszontalan felvil
lantani azokat a kezdeti időket, amikor 
kialakultak a munkások érdekvédelmi 
szervezetei, és formálódott a szociálde
mokrata párt. Talán nem volt haszonta
lan feleleveníteni azokat az okokat, -
legalitás korlátozottsága és az eszmei 
összetartozás- melyek a szociáldemok
rata párt és a szakszervezetek összefo
nódásához vezettek. 

Lux Judit 

a történelemtudomány kandidátusa 

KÖVETKEZIK: A szabadszervezet - a párt 
és a szakszervezet sajátos összefonódása 

Fogunkhoz verjük a tablettát is? 
A NYUGDÍJREFORM ELBALTÁZOTT DÖNTÉS 

Nagytétény-Diósd az utolsó délpes
ti állomások egyike. Az állomástól pár 
száz méterre válik szét a 30-as (Buda
pest-Székesfehérvár) és a 40-es (Buda
pest-Pusztaszabolcs) fővonal. Fontossá
gához képest az itt dolgozók munkakö
rülményei finoman szólva nem elégsé
gesek. Illés Lá.szl6 forgalmi szolgálatte
vő közel 15 éve itt dolgozik, itt éli min
dennapjait. 

A nyárutón még forrón tűz a Nap. A 
nyitott ajtajú forgalmi irodában egy ma
gas, köpcös férfit pillantok meg. Készsé
gesen vállalkozik a'"szereplésre", persze 
csak akkor, ha engem sem zavar a mun
ka zaja. Szabolcsból, Komoró község
ből indult, amely Záhony közelében 
van. Vasúti pályafutása első lépéseire 
így emlékszik: 

- 1972. december 18-án kezdtem el 
a szülőfalum állomásán dolgozni, no 
persze még nem valami nagy beosztás
ban, csak átrakómunkásként. Már fiata
labb koromban sem voltam lusta, így 
minden lehetőséget megragadtam arra, 
hogy dolgozhassak. A hetvenes évek 
végén Eperjeske átrakóra kerültem 
kocsirendezőnek, de rövid idő múlva át
helyezéssel a Fradiba jöttem, ahol a Gu-

� 

bacs rendező-pályaudvaron kezdtem el 
dolgozni szintén kocsirendezőként. 
1981 -ben sikeresen elvégeztem a Vasút
üzemviteli Ellátó Szakmunkásképző Is
kolát, így átkerültem a ferencvárosi sze
mélypályaudvarra, ahol különböző 
munkakörökben dolgoztam. A Fradiba 
jó volt a kollektíva, jól is éreztem ma
gam, de jött a nősülés, és nekem válasz
tanom kellett. Én az asszonyt és Nagy
tétény-Diósdot választottam. Amikor 
idecsöppentem 1985 áprilisában, maga
sabb kihívást és nagyobb felelősséggel 
bíró munkát és egyfajta önállóságot je
lentett ez az állomás. A kezdeti beillesz
kedési problémák után, úgy l 2-13 év 
távlatából azt mondhatom, megérte. Itt 
őszinte a légkör, így be tudtam illesz
kedni az itteni kollégák közé. Ami a 
szívemen, az a számon -ahogy a mon
dás is tartja. Nos, én igyekszem minden
kivel megegyezni. 

- Rengeteget túlórázunk, így nem is 
csoda, hogy 25 éves vasúti munkavi
szony után bruttó 90 ezer a fizetésem. 
Ezzel nincs is baj, de ha az embernek két 
gyereke van, akiket iskoláztatni kell és a 
havi OTP-hitelt törleszteni, és a havonta 
25-30 ezer forint rezsit, úgy ez az összeg 

már egyáltalán nem tűnik olyan soknak. 
A maradékból él a családom és én. 

- Az egészségügy helyzetét a saját 
bőrünkön tapasztaljuk, a feleségem ép
pen betegállományban van. Ő egyéb
ként állami vállalatnál dolgozik betaní
tott munkásként. Nem keres sokat, de 
amikor a gyógyszerárak és az egészség
ügyi ellátás árai ilyen magasak, minden 
fillérre nagy szükségünk lenne. Nagy
tétényi házunkhoz hiába tartozik kert, 
termelni nem tudunk benne semmit, 
ugyanis a talaja fertőzött. 

- Négy esztendeje még el tudtunk 
menni egy szakszervezeti beutalóval 
nyaralni, de ma már erre sem telik. 

-Abban reménykedünk, hogy a be
tegségek elkerülnek majd minket! Hob
bim a tévézés, mivel olcsó. A politiká
ból azonban nem kérünk, már ne hülyít
senek bennünket üres ígéretekkel és ki
fogásokkal. A nyugdíjreform pedig sze
rintem egy elbaltázott döntés volt, de 
nekem mindegy, mert szerintem én úgy 
sem fogom megélni azt a kort. Csak az 
bánt, hogy ez nem mindenhol van így a 
világban. Talán egyszer nálunk is meg
változnak majd a dolgok. 

Berta Sándor 
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Ki a cipökkell 
LESZ GYERMEKVÁRÓTEREM IS? 

Tömeg sodorja a belépőt a debre
ceni Nagyállomásra. Megbotlik a hasz
náltruha kereskedó'k és olcsó ponyva
regény "árusok" asztal-zátonyaiban. 

Az emberek ténferegnek, néhányan 
unottan turkálnak a mások levett ron
gyai között, egyesek alkalmi kikapcso
lódást találnak a resti borgőzös levegő
jében, de szép számmal akadnak olya
nok is, akik a váróterem padjain fekve 
pihenik ki fáradalmaikat. 

Az utasok többségét csábítja a tal
mi holmi. Nem vet jó fényt a nagy múl
tú cívis városra ez a mini zsibvásár ép
pen itt az állomáson. A csarnok másik 
oldalán azonban kultúrváróterem hívo
gatja az utazókat, hogy a vonatok in
dulásáig hasznosan, kellemes környe
zetben tölthessék el az idejüket. Az 
ilyen és hasonló jellegű várótermek lé
tesítése már beletartozik a vasútállo
másról kialakított általános képbe. Le
hetetlen lenne szó nélkül hagyni egy 
ilyen kezdeményezést, pont most, ami
kor országszerte könyvtárak szűnnek 
meg, s amikor a kultúra igencsak mos
toha gyermeknek számít. 

Vajon kinek szúrhatott szemet az a 
sok használt cipő? 

Nem kellett túl sokáig keresnem az 
illetékest. Balla Károly állomásfőnököt 
hamar megtaláltam. Atyai büszkeséggel 
nyilatkozik, érezhető szavaiból, hogy 
végre arról beszélhet, amire méltán 
büszke. Megosztja velem, hogy kultúr
várótermek már a 70-es években is lé
teztek, megszűnésük a 90-es évekre te
hető. A rendszerváltást követően a hely
telen szemléletnek és a létszámleépíté
seknek estek áldozatul. Ahhoz, hogy 
újra életre hívják, nem kellett, csak né
hány lelkes kolléga és tettvágy. Egysze
rűen kitették az addig ott árusító cipő
sök szűrét, a termet kitakarították, az 
ablakokra csipkefüggönyök "repültek". 
Az állomás raktáraiban lévő használa-

ton kívüli székeket, asztalokat leporol
ták és berendezték a kultúrvárótermet. 
Mindez egyetlen fillérbe sem került. A 
kultúrváróteremben állandó képkiállí
tások foglaltak helyet, több festőművész 
hozta ide műveit időszakos kiállításra. 
1997. július 1-én nyitották meg, ami 
egybeesett a személyszállítási üzletsza
bályzat életbelépésével, amely rendkí
vül utaspárti. A kultúrváróteremben 
napi 4 folyóirat áll a polcokon az uta
zóközönség olvasási éhségének kielégí
tésére. Könyv még alig. Az itt szolgá
latot teljesítő kolléganő belföldi infor
mációkkal is ellátja az érdeklődó1<:et. A 
terem reggel 6.30 és este 19 óra között 
várja az utasokat, de tervezik, hogy a 
nyitvatartási időt kiterjesztik az utolsó 
InterCity járat beérkezéséig. Az utasok 
nagy örömmel fogadták ezt az ötletet, 
erről tanúskodnak a vendégkönyvben 
szereplő bejegyzések is, amelyek egy
től-egyig a kultúrváróterem szükséges
ségét és fontosságát igazolják. A vára
kozók szemmel láthatóan kellemesen 
érzik magukat ebben a csendes környe
zetben, nincsenek hangos szavak, van 
aki újságolvasásba mélyed, néhány diák 
pedig egyenletek megoldásával bíbelő
dik, de akad, aki csak nézelődik, meg
pihen kicsit a napi rohanásban. 

Balla Károly beszél jövendó'beli ter
veiró1 is, arról, hogy szeretnék visszaál
lítani a gyermekvárótermet, mivel erre is 
igény mutatkozik az utazóközönség kö
rében. Ez azonban egy komolyabb beru
házás keretében valósulhat meg. 

Végezetül álljon itt néhány vidám 
sor a vendégkönyvből, amely minden
kit meggyőzhet arról, hogy a kezdemé
nyezés mennyire örömteli: 

"Nahát! Azt hittem eltévedtem! 
Végre kaptunk a MÁV-tól egy elfogad
ható várótermet! Tényleg örülünk és 
köszönjük!" 

Faragó Marilla 

Így is lehet. A cipóöutik visszavedlett kultúrteremmé. 

Náluk kiállíthat! 
Miskolc, Tiszai pályaudvar olvasóterme - ahol naponta több száz utas 
fordul meg - ad helyet annak a kiállítássorozatnak, amelyet az állo
másfőnökség és a Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza szervez. · 
A várótermi tárlaton bemutatkozási lehetőséget biztosítanak hivatá
sos és amatőr festők számára. 
Az állomáson a várakozás perceit kulturált körülmények között tölthetik 
az utasok, akik a vendégkönyvi bejegyzések szerint hálásak a kez
deményezésért. A szervezők kérik a vasutas kollégákat, hogy környe
zetükben élő, alkotó, hivatásos és amatőr festők részére ajánlják, kí
nálják a lehetőséget. 

Érdeklődésükre felvilágosítást adnak a múv'elódésl ház dolgozói 
a 04/15-SWs telefonon. Levélcím: 3530 Miskolc, Lenke u. 14/a. 

Kölcsönszenet a szomszédtól 
NAGYTÉTÉNYI ELLENTMONDÁSOK 

A főváros huszonkettedik kerüle
te Budapest egyik legnagyobb alapte
rületű városrésze, hat vasútállomása 
és megállóhelye van. Közülük az egyik 
legnagyobb, vagyis a főváros utolsó ál
lomásának, Nagytéténynek állomásfő
nökét kerestük fel. 

Vörös Sándor nem vasutas családból 
származik. 1971-ben került a MÁV-hoz, 
majd egy rövid időszak után segédtiszti 
tanfolyamot végzett. 1972-től 1975-ig 
Ercsiben, 1975. augusztus elsejétó1 1996 
januárjáig pedig Nagytétény-Diósdon 
volt forgalmi szolgálattevő. 1996. febru
árja óta állomásfőnök Nagytétényben: 

- Az itteni vasutasok helyzete nem 
irigylésre méltó. Tíz váltókezelői állás
ból csak nyolc van betöltve, ám rájuk 
olyan mértékű teher nehezedik, hogy 
közülük már nem is egy túllépte az en
gedélyezett évi 200 túlórát. Mivel kevés 
az ember, a raktárnoki és a számadó
árupénztárosi munkaköröket már így is 
Vörös Sándor állomásfőnök látja el. A 
dolgozók átlagéletkora 27 év. Talán a 
fiatalokban még akad némi ambíció a 
vasutas szakma fortélyainak megtanulá
sa iránt. Sajnos a vasút "népszerűsége" 
erősen visszaesett. Hiába csábít az arc
képes igazolvány, egy kezdő váltókeze-

lő fizetéséből, bruttó 20 ezer 700 forint
ból nagyon nehéz, az infláció gyorsasá
gához mérten szinte lehetetlen megélni. 
Sokan szeretnének továbbtanulni, ami 
ismerve az iskolák magas önköltségű 
tandíjait szintén lehetetlen. 

A műszaki berendezések elavultak, 
cseréért kiáltanak. A környék nem ne
vezhető biztonságosnak sem, mivel is
meretlenek márciusban megrongáltak 
egy fénysorompót. A vasút kára elenyé
sző, 20 ezer forint, de így bizonytalan
ná vált a közúti forgalom. Alig néhány 
héttel késóöb a nyílt vonalon a bűnözó1<: 
egy nyolcvanas elosztókábelt rongáltak 
meg, az elosztódobozt pedig tönkretet
ték. Az okozott kár több százezer forint. 
(A tetteseket azóta sem találja a rendőr
ség.) Azon a napon például 13 órán át 
nem működött két nyíltvonali fényso
rompó sem. Szerencsére éppen nem tör
tént baleset. 

Vörös Sándor sorolja tovább a nem 
éppen szívmelengető eseményeket: 

-Június elsején, vasárnap, amikor az 
emberek többsége odahaza pihent, rossz
akarók megdobálták a 8721-es számú esti 
személyvonatból az egyik váltókezelőt. A 
kalauzok sincsenek biztonságban, ó1<: is 
sokat panaszkodnak arról, hogy fenyege-

tik-inzultálják őket az utasok. A huszon
kettedik kerületi rendőrkapitányság mun
katársai ugyan segítőkészek, de ez még
sem elegendő a problémák leküzdésére. 

- A huszadik század utolsó éveiben 
bármilyen hihetetlen is, az állomás fűté
sére szénkályhát használnak. Elképzelhet
jük milyen a kályhák állapota. A váróte
remben nemrég lelopták eme egyik fűtő
alkalmatosság tetejét. A korszerűsítésró1 
lehetne szó, hiszen a gáz tán még 50 mé
terre sincs ide, de kéréseimre a MÁV vá
lasza mindig ugyanaz: nincs pénz! -
mondja keserűen Vörös Sándor. -Ráadá
sul, ha szenet rendelünk csak várhatunk és 
reménykedhetünk, hogy időre szállítják. 
Ha nem jön, akkor úgy járunk, mint ta
valy, hogy kölcsön kell kérnünk a szom
szédos állomásoktól. Nem fűtjük a sze
mélypénztárakat és az állomá�főnöki iro
dát. Csak azt sajnálom, hogy az utas a hi
degben fagyoskodik. 

* * * 

ldó'közben értesültünk a szomorú 
hírró1, hogy Vörös Sándor állomásfő
nök hosszabb ideje beteg. Ezúton kí
vánunk neki jobbulást, gyors felépü
lést a Magyar Vasutas nevében is. 

Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vagany- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetés�. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy 

hibamegszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi 
géptípus szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

, , , ,, , , , , , , 

PALYAEPITO GEPEK GYARTASA, JAVITASA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő-sze
relő járművek és munkagépek gyár
tása, javítása, felújít_ása, korszerű
sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár
tása és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

, , , , , 

ALKATRESZGYARTAS, SZOLGALTATAS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez 
alkatrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi 
forgácsolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, 
gumi vulkanizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁV MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'fr: (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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A testi épség hívői Szentesen AKTUÁLIS 

NovemberhónapPál tlkezd&lték 

az 1998 évi tálgyaltiak a 'MÁV Rt.
BS. A Kormány kib.b'clette határoza
tát á MÁV Rt. 1998 évi költségveté
si paramétereire vonatkozóan. A ha
tározatban - amelyet olvasóink, kol

legáink bizonyára ismemek-elfffor
dul néhány olyan elem is, amely vé
leményem szerint vezérigazgatói ha

táskörbe tartozó döntés, illetve a munkáltató és munkavállalói képviselfflc megállapodásának tárgya. Ilyen pl. a létszámcsökkentés mértékének korlátozása is. 

taktikát folytatott, amc!lyet a VSt

A közelmúltban a Szentesi Vontatási Főnökség jóvoltából nagy érdeklődéssel kísért előadás sorozatot hallgattak meg a szegedi területi vontatási szakemberek. Az előadók a MÁV, valamint Békés és Csongrád megye munkavédelmi szakemberei voltak. 
Makra Zoltán a vendéglátók részéről köszöntőjében elmondta, hogy a vontatási főnökség mintegy 550 dolgozója teljes egészséggel, testi épségben kell, hogy otthon a családjában is teljes értékíi ember maradhasson. A munkáltató dolga biztosítani a megfelelő munkahelyet és az ideális körülményeket. 

'laharidesz János a Békés Megyei Munkaügyi Központ Munkabizottsági és Munkaügyi Felügyelőség vezetője a "Gépek, berendezések biztonságtechnikája" c. előadásában kiemelte az embereket kiszolgáló technikai eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatának fontosságát. A Munkavédelmi Törvény Végrehajtási Utasítása írja elő a szakértői engedéllyel rendelkező személy által elvégezhető vizsgálatokat. Ennek végrehajtására a MÁV az MvSz Helyi Függelékében konkrét rendelkezéseket készített. A VrU. 26 gépcsoportot sorol fel, melyek a MÁV területén is megtalálhatók és időszakos vizsgálatukra átte-

kinthető táblázat áll rendelkezésre. Mondanivalóját úgy összegezte, hogy előbb a gépeket kell 1 míiszakilag biztonságossá tenni. A kiképzés csak 1 · ezután jön. 
Ravasz lász/6 munkavédelmi vezető a rendezvény mintegy 40 résztvevőjének kiosztotta a Munkavédelmi Gépvizsgálati Jegyzőkönyv mintáját, melyet már a MIR - munkavédelmi program segítségével készítettek el. Az előadássorozat körítéseként a jelenlévők és a dolgozók is megtekinthették a szegvári Béres Munkavédelem Kft. sokat mondó, sugalló ki- · állítását. Béres András ügyvezető igazgató a 1 

MÁV-nál is megtalálható eszközöket: a leesési védelmet biztosító zuhanásgátlókat, hevedereket, az emelőkhöz szükséges függesztőelemeket valamint a forma- és munkaruhák sokaságát látványosan szemléltette. 
Kábnán LászM, a MÁV Rt. főosztályvezető helyettese megdícsérte a szentesiek kezdeményei.ését. 
Molnár J6zsef osztályvezető helyettes pedig a MÁV Rt. Központi Munkavédelmi Bizottság elnökeként sikeresnek nyilvánította a "Munkavédelmi Nap" megszervezését és arról tájékoztatta a szakembereket, hogy a MÁV munkavédelmi programjának átdolgozásával együtt újítják meg az MVSz-t is. 

NagyJ6zsef 

A VSz a kormányhatározatban rögzítettektől eltérően, az előz6 évek gyakorlatát alapul vevő, a hároméves megállapodás szellemének megfelelő tárgyalási pozíciót követ. A foglalkoztatáspolitikai megállapodást a munkáltatói rendes felmondások kizárása mentén tartjuk megköthetőnek. 

visszautasít. 
Kemény ütközési pont lesz a rál,. �setekről szóló tnégállapodás. A tárgyalások során meg kell vizsgálni a 1996 évi reálkeresetek alakulását a munkavállalók ill. a foglalkol.ási csoportok vonatkozásában. Aml törekszik a VSz, hogy az egyes foglalko7.ási csoportok. számára kialakult indokolatlan jövedelemkülönbségek csökkenjenek ill. egy esetleges hosszabb távó - pl. ójabb három éves - megállapodás so

rán szllnjenek meg. 
Alapvető követelésünk - a kormányhatározattal összhangban - a reálkeresetek folyamatos növekedésében történő megállapodás. 

Tolongtak a napilapok 

A VSz elvárja a MÁV Rt. vezetőitől, hogy aktív piaci ill. marketing munkát folytassanak a szállítások megszerzése érdekében. Fejez6djön be a MÁV önfelélése! Az EU normák irányába mutató infrastruktúrára és jármliállományra van szükség. Egy céltudatos, piaci térnyerésre irányuló magatartásra épített foglalkoztatási 
meg.il!apodás �� vagyunk &dekelfek. Elképzelhetetlen a foglalkoztatási megállapodás megkötése anélkül, hogy más foglalkoztatási csoportok napi munkaidő-csökkentésér61 meg ne állapodnánk a MÁV Rt. vezetésével. Itt kell megjegyeznem, hogy csak részben teljesítette a MÁV Rt. a 107018/1996/5 sz. megállapodást a napi munkaidő csökkentéséről, mivel a munkáltató a Mozdonyvezet& Szakszervezete mögé b6vó átlátszó 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ismételten "megállapodás csomag" kerül majd aláírásra 1998-ra is. Ebben a csomagban helyt kell kapnia a munkáltató által számunkra ismeretlen okok miatt késlekedve előterjesztett új alapbér-besorolási rendszer bevezetési határidejének, a szociális juttatások áttekintésének ill. az új alanyi jogú szociális juttatási rendszer bevezetési határidejének is. 
'fübb fontos, a VSz tagjai s� ra kedv�z6 v�Bvrufünktlé ni a KSZ mocfosításával .  SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A BENCZÚR UTCÁBAN • A KIS KÉK KÖNYV MINT "HARCOSTÁRS" Két alkalom is illő volt arra, hogy a VSz vezetősége nagyszabású sajtótájékoztatót tartson 1997. november 10-én Benczúr utcai székhál.ában. Itt mutatták be először" A Vasutasok szakszervezeti mozgalmának története" cúnű tankönyvet Gadanecz Béla és 

Gadanecz Éva szerzőpáros tollából. 
Gadanec-;, Béla történész mutatta be a VSz által kiadott, lexikális gazdagságú kék könyvet, amely sorra veszi a vasutasok szakszervezeti múltjának korszakos időhatárait, a mozgalom harcának olykor véres, tragikus vonulatát, hiszen a Vasutasok Szakszervezete szinte mindig küzdött a fennmaradásáért. E tankönyv a VSz tanfolyamának irodalmát szaporítja, a hallgatóknak készült, de mint azt az érdeklődés jelzi, haszonnal forgathatják mások is, akik szeretnének mélyebben bepillantani a munkásmozgalom történelmébe, annak egy fejezetébe. E zek után Márkus Imre, a VSz elnöke ismertette a Vasutasok Szakszervezetének főbb tárgyalási javaslatait a MÁV Rt-nek 

szólóan, hiszen november 11-ére hívták öszsze a VÉT-et (az érdekegyeztető tanácsot). Az elnök a foglalkoztatáspolitika sürgető időszerűségeivel foglalkozott. Hogy félreérthetetlen legyen, olykor logikai éllel fogalmazta meg, nú az, amit a VSz a jövőben nem ír alá, mint megállapodást. Nem írja alá például a létszámcsökkentés okán az olyan egyezséget, amely munkaviszony rendes felmondásával jár. Azt sem fogadja el, hogy a MÁV Rt. ne a meglévő munkaerő átképzését szorgalmazza. 
Varga Gyuláné, a VSz Közgazdasági és Jogi Osztályának vezetője felfedte, hogy a MÁV Rt. visszaminősít szolgálati helyeket. A dolgozói csoportok között azonos elbánásmódot követelt, kijelentette, hogy a túlórákat jobban meg kell fizetni, de a családtól eltávolító kirendeléseket is másként illik díjazni majd a módosított kollektív szerződésben. Hangsúlyozta a vállalati szociálpolitika teljes felülvizsgálatát, s kérte, hogy valamennyi munkavállaló egyformán férjen 

hozzá, s ne megkülönböztetetten a juttatásokhoz. Meggyőző érvekkel támasztotta alá egy új tarifarendszer felépítését. A régi megöregedett, elavult. már csak azért is, mert a nyugdíjkorhatár a 62. életév. A tárgyalási csomagot egyébként valamennyi területi és intézőbizottsági titkár rendelkezésére bocsátották azzal a jelszóval, hogy elmélyülhessenek a VSz legaktuálisabb érdekvédő munkáiban. Az alelnök, Biró Tibor a munkavállalók keresetének alakulását vetítette elő 1998-ra. (Lásd nagyobb lélegzetű írását 2. oldalunkon!) Másnap a tv-híradó, a rádió és minden nagy országos terjesztésű napilap (Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar 1 Hírlap) foglalkozott a VSz érveivel. Elmondható, hogy a sajtó ráérzett a VSz jogos, , harcos követelésére. , (Következő számunkban hírt adunk a 1 tárgyalások eredményességéről is.) 
Sz.Cs. 

Kollégák! Nehéz tárgyalások elé nézünk. A VSz tárgyalási csomagját nem egy szak réteg vagy rétegek érdekeinek előtérbe helyezésével állította össze. Az általunk képviselt tagság széles rétegeinek az érdekét fogjuk 

�/JJ.t, � 
Áthidalás 

GYORSJELENTÉS A VÉT-RŐL, 1997. NOVEMBER 11. 

Kötelet húzni Szíriából 

A nagy napilapok egységesen kiemelték, hogy a vasutas szakszervezetek általában 20% körüli jövő évi bérfejlesztést tartanak indokoltnak, ám a munkaadó csak 13,5%-ot ajánlott meg. Elmondható, hogy a MÁV Rt., mint , munkaadó nem tette magáévá az Érdek-

egyeztető Tanács október 15-én jóváhagyott megállapodását. Egyelőre csupán a kiinduló tárgyalási pontok látszanak világosan. A VSz bízik abban, hogy tárgyalásos úton hidalják át a nézetkülönbségeket, de nem mindenáron. 
Vajon miért nem sikerült minden 

erőlködés ellenére immár második 
éve sem összehívni a Közlekedési és 
Szállftási Szakszervezetek Nemzetkö
zi Szövetségének soron következi 
kongresszusát? A főtitkár, Tóth József Budapestről. Fiatal, tettre kész. Egy halom fax nyelvet rak elém. Kronologikusan gy(flt össze. Az időpont 1995 óta csúszik. Erről Dr. Már
kus Imre VSz-elnök emlékezteti Nasr 
'Zarif Mouhrez elnököt. Tóth József főtitkárral együtt fáradoznak a nagy esemény ügyében, ám úgy u:Inik, hiába kilincselnek az elnöki ajtón Szíriában. 

� 
ISO 9002 

De mit mond erről a magyar főtitkár? - Már csak tíz nap volt hátra a kuvaiti kongresszusig, amikor derült égből jött a villámcsapás: lefújva! Már a repülőjegyeket is megváltottam, de idetelefonált az elnök: volt, nincs kongresszus. Szinte el sem hittem. Ezért kértem a hír kuvaiti megerősítését. Meghatározatlan ideig elhalasztva. 
-S mi volt az indok? - Csak sejteni lehet, hogy politikai sakkjátszma áldozata lett a kongresszus. A kétórás telefonbeszélgetésből sem tudtam meg, hogy miért hiúsult meg. Minden esetre az elnök továbbra is ah-

hoz ragaszkodik, hogy arab legyen a vendéglátó ország. A kapcsolat baráti maradt, s most végre 1997. november 24-én megalakul a kongresszust előkészítő bizottság Budapesten. 
- Végül is a Közlekedési és Szállítási 

Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége, 
melynek tagja a VSz is, nemzetközileg ki 
tud-e állni a világ bármely táján a szer
vezett dolgozók érdekvédelmében? Vagy 
csak tanácskozik, aztán hazamennek? -Sok példa van rá, hogy a TUI szolidaritási akciót hirdetett meg. Ezek közül csak egyet ragadjunk ki. 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

r 

Sz.Cs. 

Kétszer ad, ki gyorsan ad 
A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézettől azt kérték, hogy a VSz pénzügyileg járuljon hozzá a MÁV Kórházért Alapítvány maködéséhez. Az elnökség október 29-i ülésén rögtön megszavazta ,  hogy 100 ezer fo. rintot bocsát az alapítvány rendelkezésére. Ebből az összegből orvosi mtl- . : szereket szerezhet be, de fordíthatja tudományos te"'.ékenység folytatásá-

1 ra, vagy akár továbbképzésekre is. Az összeg bár szerény, de közvetve a beteg vasutas dolgozók gyógyulását szolgálja. 
- - - ----·- ---·---�--

� � �� 

MAVVASJ 
Jármiíjavító és Gyártó Kft� 

DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

A 125 éves üzem • 125 év a vasút szolgálatában • 125 éve a vasútért 
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A bér-, és loglalkoztatáspolitika 
nyers kérdései, 1998 

MEGINDULTAK A JÖVŐ ÉVI TÁRGYALÁSOK 
Az 1997. évi érdekegyeztetés a leg

fontosabb szakaszához érkezett. A 
kollektív szerződés kötésére jogosult 
felek november 11-től kezdve a Vas
úti Érdekegyeztető Tanács keretében 
próbálnak egyezségre jutni a vasutas 
munkavállalók 1998. évi foglalkozta
tási és kereseti viszonyait illetően. 

A Vasutasok Szakszervezete novem
ber 10-én sajtótájékoztató keretében hozta 
nyilvánosságra követeléseit. A követelé
sek között kiemelt helyet foglal el a vas
utas munkavállalók, valamint a MÁV ér
dekeltségű gazdasági társaságokban fog
lalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási 
biztonságának további erősítése. A Vas
utasok Szakszervezete tényként kezeli, 
hogy a MÁV műszaki állapotát, technikai 
színvonalát, valamint a jelentős mennyi
ségű rendkívüli munkaidő (túlmunka, ké
szenlét stb.) felmerülését, és a szolgálta
tás színvonalát figyelembe véve a MÁV 
létszáma tovább nem zsugorítható. Lét
szárngyérítést a jelenlegi feltételek mellett 
nem tud elfogadni. A Vasutasok Szakszer
vezete olyan foglalkoztatási 'megállapodás 
megkötését követeli a munkáltatótól 
1998-ra, amelyben maradéktalanul figye
lembe vételre kerülnek a 106646/1995. 
számú megállapodás III. fejezetének 2. 
pontjában foglaltak (üzem-, és munkabiz
tonság, természetes veszteségidők, hatá
lyos technológia stb.). 

Az esetlegesen felmerülő foglalkoz
tatási problémák kezelésére, a megfelelő 
képzettségű munkaerő biztosítása érdeké
ben a Vasutasok Szakszervezete mind a 
MÁV Rt., mind pedig a MÁV érdekeltsé
gű gazda�ági társaságok vonatkozásában 
- több magyarországi nagyvállalat gya-

korlatához hasonlóan - "vállalati foglal- mivel ennek az egyes keresetek alakulá-
koztatási alapok" létrehozását javasolja. sára semmilyen hatása nincsen. A techni-

Az alapok forrása a MÁV esetében kai bérszínvonal növekedése az elmúlt 
az éves bérköltség- a MÁV érdekeltsé- két évben 1,6%-os volt vállalati szinten. 
gű gazdasági társaságok esetében pedig A MÁV-nál alkalmazható legkisebb 
a privatizációs bevételek-, illetőleg a pá- munkabér mértékét a Vasutasok Szakszer-
lyázati kiírások ellenértékének megha- vezete 22.000 Ft-ban javasolja megállapí-
tározott százaléka. Mindezek mellett a tani. 
jövő évi foglalkoztatásra irányuló tár- Fontos részét képezi bérkövetelé-
gyalásoknak ki kell terjedniük a MÁV sünknek a 13. havi fizetés intézményének 
érdekeltségű gazdasági társaságokban megőrzése. A foglalkoztatáspolitikai, va-
foglalkoztatott munkavállalók jogi !amint bérfejlesztési követeléseinek meg-
helyzetét meghatározó megállapodások fogalmazása mellett a Vasutasok Szak-
felülvizsgálatára is. szervezete számos egyéb megállapodás 

A Vasutasok Szakszervezete az 1998. megkötésére is javaslatot tett. Ezek 
évre vonatkozó bérfejlesztési követelése- egyrésze a kollektív szerződés módosítá-
inek összeállításánál a 106646/1995. szá- sára irányul, más része pedig már megkö-
mú megállapodás II. fejezetének 3. pont- tött, de "teljesedésbe nem ment" megálla-
jában foglaltakból indult ki. A megállapo- podások realizálására irányul. 
dás szerint az 1998. évre kötendő megál- Így többek között javasoljuk: 
lapodásban a reálkereseteket "legalább" - a hatályos bértarifa megállapodással 
olyan mértékben kell növelni, hogy az az történő kiegészítését a szolgálati he-
1996. évi reálbércsökkenést ellensúlyoz- lyek csoportba sorolását illetően, 
za. Ez akkor valósul meg, ha az 1997. évi - a nyugdíjkorhatár emelkedésével ösz-
kereseteket megnövelik az 1998. évre vár- ' szefüggésben a bértábla további bér-
ható infláció mértékével (a várható inflá- tételekkel történő kiegészítését, 
ció mértéke a Világgazdasági Kutatóinté- - az új munkakörök beillesztését a bér-
zet előrejelzése alapján 16% körül alakul), tarifába, 
valamint az 1996. évben bekövetkezett - új, korszerű vállalati szociálpolitika 
3, 1 %-os reálkereset-csökkenés idei inflá- kidolgozást. 
cióval (várhatóan I 8.5%) megnövelt Kollektív szerződési módosítási ja-
3,67%-os mértékével. vaslataink között kiemelten kezeljük a 7,8 

Tekintettel azonban arra, hogy a meg- órás napi munkaidő bevezetését az akku-
állapodá\ nem a vállalati bérköltség reál- mulátor-fenntartó, akkumulátor-szerelő, 
értékének, hanem az egyes munkavállalók vonal gondozó, felsővezeték szerelő, ko-
reálbérének megőrzéséről szól, a jövőévi csirendező (tolatásvezető, gépkísérő, vo-
bérfejlesztés mértékének meghatározásá- natfékező stb.), kocsivizsgáló munkakö-
nál figyelembe kell venni a létszárnössze- rökben, valamint Záhony-Port kézi és gé-
tétel változásával összefüggő ún. techni- pi átrakó munkaköreiben. 
kai bérszínvonalváltozás torzító hatását is, Dr. Bíró Tibor 
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Veszprémben záporoztak 
a kérdések! 

1997. november 7-én a Veszprémi Pá
lyagazdálkodási Főnökség VSz alapszer
vezetének küldöttértekezletére meghívták 
dr. Márkus Imrét, a VSz elnökét is. 

Czuczay László SZB titkár az elmúlt 
négy évről számolt be, elmondta, hogy 
a főnökség négy főpályamesteri szaka
szán és a központban a VSz szervezett
sége 70%-os. Az elmúlt évek szakszol
gálat-szervezése következtében és a 
gazdálkodási megszorítások miatt a 
munkavállalók élet- és munkakörülmé
nyei nem úgy javultak, ahogy a szak
szervezet szerette volna. Romlottak a 
munkáltatás tárgyi és technikai feltéte
lei. Márkus Imre sajnálattal állapította 
meg, hogy a szakszolgálat bérezése a 
MÁV Rt-n belül az utolsó helyre szorult 
annak ellenére, hogy a MÁV vagyoná
nak több mint 60%-át a szakszolgálat 
kezeli. Az alapszervezet gazdálkodása 
az elmúlt 4 évben lehetővé tette a 
sztrájkalap képzését, amely a későbbi
ek során a munka- és bérharc leghatéko
nyabb alkalmazására ad módot. Beszá
molója végén bejelentette, hogy a bizal
mi választások valamennyi szolgálati 
helyen befejeződtek és kérte a jelenlé
vőket, rajtuk keresztül a tagságot, hogy 
november 20-án a titkári, titkárhelyet
tesi, PEB elnöki és kongresszusi kül
döttválasztáson vegyenek részt. A kül
döttértekezlet a beszámolót egyhangú
lag elfogadta! 

Második napirendi pontként -e sorok 
írója - Polgár József, az SZB elnöke is
mertette a VSz alapszabály tervezetét. 

Márkus Imre a fórumon kimondta, 
hogy a december 11-én kezdődő tárgya
lásokon a VSz 21, 27%-os alapkereset
növekedést szeretne elérni. Nem hall
gatta el a PHM szakmában dolgozók 
rossz munkakörülményeit és bérezését. 
Szerinte a PHM területén dolgozóknak 
a következő években már nem kell 
rettegniük a további átszervezésektől, a 
Iétszámcsökkentést61. Kijelentette, hogy 
a pályavasútból 250 milliárd forint hi
ányzik, amely egy részét az értékcsök
kenési leírásból kellene visszaforgatni, 
mert különben a pályák állapota nem 
teszi lehetővé a MÁV Európához való 
csatlakozását. 

A fórum további részében a VSz 
1998. áprilisában tartandó kongresszu
sára hívta fel a jelenlévők figyelmét. 
Kérte a tagságot, hogy a sajtón át és a 
tisztségviselők útján kísérjék éberen az 
előkészületeket. 

Ezek után csak úgy sorjáztak a kér
dések: 

- Mikor lesz korengedményes a pá-
1 yán dolgozók munkaköre? 

- Milyen eredmény elérése érdeké
ben kíván a VSz egyedül is sztrájkot 
szervezni? 

- Miért "csak ennyi" az eredmény 
az érdekvédelem házatáján? 

- Mikor lesz olyan bértarifa-rend
szer, amely értékarányosan fizeti meg a 
munkavállalókat? 

Az elnök kimerítően válaszolt a 
hallgatóság megelégedésére. 

Polgár József 
----------------�-

Elsőként 
11

hato1tunk be
11 

az SFOR szállítási központjába 

Balról Illés Jó;,sef, mellette Péntek János. A két 
dombóvári kocsivizsgáló amerikai közmegelé
gedésre végzi munkáját Taszáron, de ugyan
ez elmondható a többi magyar vasutasról is. 

Taszár. Fogalommá vált az elmúlt évek
ben ez a név. Előbb az itt állomásozó katonai 
repülőezredről, majd az itt felállított amerikai 
katonai táborról vált ismertté határainkon 
innen és túl ez a kicsiny somogyi település. 
Jelenleg Taszáron van a boszniai amerikai 
SFOR-csapatok ellátó bázisa, ezért jelentős 
utánpótlási-szállítási csomópont is. 

Erőlködve, küszködve kapaszkodik fel a 
somogyi dombok között a reggeli párában a 
K vamer lnter-City. Sorra maradoznak el mögöt
tünk a kisebb-nagyobb városok és falvak. Ami
kor átrobog vonatunk a taszári vasútállomáson, 
akaratlanul is az ablak felé rántom a fejemet. 
Kellemesen csalódom. A látottak. a virágokkal 
teli ládák, a gondozott fű- és kavicságyások ön
magukért beszélnek. Pár perc múlva megérkezem 
Somogyország fővárosába, Kaposvárra. Innen 
busszal folytatom utamat. A zsúfolásig telt jár
műre a megállókban újabb és újabb emberek ka
paszkodnak fel. A tömött autóbuszon úgy érez
zük magunkat, mint a heringek. Az Ikarus "kon
zervdoboz" egy éles kanyar után és pár méterre 
a taszári tábor bejáratától döccenve áll meg. 

A tolmácslány és két amerikai a kísérőm. 
Magabiztosak, kedvesek, derűsek. és vég nélkül 
mosolyognak. Megkapom a látogatói kártyámat, 
terepjárónkkal már "repülünk" is egy vasúti sze
relvény felé. Az ütött-kopott magyar teherkocsi
kon "bummfordian" hatnak a különböző amerikai 

A TASZÁRI TARIFA TITKOS. KÍVÁNCSIAK VOLTUNK, FIZETNEK-E? 
katonai jánnűvek és konténerek. Jelezvén a ma
gyar-amerikai együttműködést. A vonat előtt egy 
M62-es "Szergej" dízelmozdony áll. Kísérőink 
gyorsan és udvariasan intézkednek, náluk megszo
kott dolog az újságíró. A kavarodásban kiderül: 
előbb fejeződött be a rakodás, mint számították, 
ezért van hát akkora lárma. Két magyar vasutas 
bújik elő. mindketten dombóvári kocsivizsgálók és 
V Sz-tagok. Bemutatkozásom után beinvitálnak a 
barakkjukba és hellyel kínálnak. 

Pótlék sehol 
- 25 éve vagyok vasutas, itt 3. éve dolgozom 

- mondja bevezetőül Péntek János, a kocsivizsgá-
lók egyike. - Ipari tanuló voltam három évig. a szak
mám vasúti jánnűlakatos. I 972-ben kerültem 
Dombóvárra kocsivizsgálónak, egészen 1995-ig 
dolgoztam ott. Ide kijelölés alapján kertiltem, úgy, 
hogy figyelembe vették az eddigi munkámat és a ru
tinomat. Összesen négyen vagyunk itt. Rajtunk, 
magyarokon kívül talál még osztrák és német kol
légát is. Az új munkahely változatosságot jelentett 
az életemben, de ennél több nem változott. A MÁV 
Rt. maradt a munkáltatónk, ide csak egy állandó 
belépőnk van, amellyel a táborban mozoghatunk. 
1izenkett6-harminchatos túrban dolgozunk. Napon
ta három vonat tartózkodik itt. Minden ugyanolyan. 
mint egy magyar vasútállomáson. de a légkör vala
hogy mégis más. Az amerikaiak előzékenyek, ha 
valami gondunk van, a tolmács útján azonnal segí
tenek. A szakmai nyelvet tudnunk kell. Sokan fog
nak most meglepődni. de nem kapunk semmilyen 
pótlékot azért, mert Taszáron dolgozunk. Az én fi
zetésem is csak bruttó 48 ezer forint. Ennyi - sóhajt 
a Döbröközön lakó Péntek János. 

Társa. ll/és József kocsivizsgáló az utolsó 
mondatok hallatán egyetértően bólogat: - Én 
Szabadiban lakom - mondja egy kis szünet után. 
- 28 éve vagyok vasutas, hasonlóan Jánoshoz én 
is vasúti járműlakatosnak tanultam és szintén 
Dombóvárról kerültem ide. Én is harmadik éve 
szolgálok itt. Hasonlóan kollégámhoz, én sem ka
pok külön "taszári" vagy "SFOR" pótlékot. Az 
alapbérem bruttó 57 ezer 800 forint. A légkör vi
szont tényleg má�. Jó, hogy itt lehetünk! 

Kim hadnagy udvarias 
Az interjú alatt időközben kis csapat gyűlt 

össze, akik érdeklődve hallgatták a magyar beszé
det. A tolmácslány fordítja a legfontosabbakat. 
Nyugodtan és kíváncsian tűrik, hogy most nem ők 
vannak a középpontban. Miután elbúcsúztunk, 
utam következő állomása az amerikai hadsereg 
1151. tartalékos szállító egységének főhadiszállás
ára vezet, ahol Kim hadnagy, a taszári vasúti szál
lítási központ vez.etóje fogad. A zsúfolásig telt szo-

bában magyar és angol szavak és vasúti kifejezé
sek "röpködnek". "Hangtalan ováció" fogad, ami 
nem véletlen, ugyanis én vagyok az első újságíró, 
aki belép ebbe a szállítási központba. Kérdéseim
re az amerikai tiszt lassan és megfontoltan válaszol, 
mondatai tömörek: 

- Én vagyok felelős az egész vasúti közpon
tért, minden vonatmozgást én ellenőrzök. Tíz 
amerikai katona, négy tolmács és egy magyar 
összekötő tiszt alkotja a csapatot. Az egységünk 
az Egyesült Államok-beli Wisconsin állam 
Milwaukee városából érkezett hét hónappal ez
előtt. Az emberek azóta folyamatosan cserélőd
tek. A forgalom elég nagy, átlagosan 10-20 vo
natot fogadunk, illetve indítunk hetente. A szál
lítás Boszniából idáig főleg közúton és konvo
JOkban történik, míg innen Németországba első
sorban vasúton szállítjuk tovább az árut. A teher
kocsik a MÁV Rt. tulajdonát képezik. A kocsik 
számáról pontos adatunk nincs, mivel állandó 
mozgásban vannak, de, ha azt vesszük figyelem
be, hogy egy szerelvényben általában 30 kocsi van 
és l0-20 szerelvény fordul meg nálunk hetente, 
akkor ez körtilfelül 300-600 kocsit jelent. A va
gonok típusát mindig a szállítmány fajtája határoz
za meg. Van egy összekötő tisztünk, aki kérésein
ket közvetíti a MÁV Rt.-nek, ezenkívül állandó 
fax-összeköttetésben is vagyunk a magyar vasút
társasággal. Állandó számítógépes kapcsolatban 
állunk az amerikai egységekkel is. A MÁV Rt. 
eddig minden kérésünket teljesítette. 

Vendégkocsik Ausztriából 
-Ez nem egy átlagos munka, többünket kel

lett átképezni, így nem is csoda, hogy inkább 
vasutasoknak érezzük magunkat, mint katonák
nak. Persze tudjuk, hogy első a katonaság. Na
gyon jó a kapcsolatunk a magyar vasutasokkal és 
a vasúti szakemberekkel, így megvalósul a leg
fontosabb dolog: a vonatok állandóan mozgásban 
vannak. Kihívást jelent nekünk ez a munka, hi
szen az Egyesült Államokban nincs ennyi meg
kötés, ott sokkal nagyobbak is a vonatok. Itt vi
szont vannak például súlyhatárok. De hát ahány 
ország. annyi szokás - mondja búcsúzóul a fia
tal tiszt, majd hozzáteszi: -Nekem, személy sze
rint ez az első helyem, ahol vasúttal foglalkozom. 
A magyar vasutasok segítőkészek. Nekünk pedig 
szükségünk van mind az egyszerű vasutasok , 
mind a MÁV Rt. szakembereinek segítségére, 
mert enélkül nem tudnánk dolgozni. Köszönet 
ezúton is a segítségükért! A Magyar Vasutas cím!T 
újság egyik példányát forgató kísérőtisztünk tü
relmesen megvárta, míg eloszlik a körülöttem 
lévő tömeg és ennyit mondott: - Fantasztikus! 
Archívba fogjuk tenni! Nagyon tetszik! 

Megkerestük Földházi Györgyöt, a MÁV Rt. 
SFOR-operatív bizottságának vezetőjét. Elmond
ta: - Az operatív bizottság 1995-ben jött létre, 
1996. december elsejéig a jelenlegi vezérigazga
tó, Sipos István volt a vezetője, I 996. december 
elseje óta pedig én töltöm be ezt a tisztséget. A 
MÁV Rt. és az amerikai csapatok között külön 
szerződés szabályozza az elszámolás mikéntjét és 
az árufuvarozási tarifákat. AMÁV Rt. a szállítás 
gördülékenyebbé tétele érdekében szerződést 
kötött a német, az osztrák, a szlovák, a cseh, a 
horvát és a szlovén vasutakkal. Ezeknek a vas
úttársaságoknak a képviselőivel rendszeresen, 
két-három havonta egyeztető tanácskozásokat 
tartunk. A vonatok határvizsgálatát könnyíti az 
úgynevezett SOFA nemzetközi katonai vám
egyezmény. Az eltérő szabványok miatt adaptál
tatnunk kellett a NATO rakodási szabályokat, 
amikre a magyar vasutasok mellett az amerikai 
katonákat is meg kellett tanítanunk. Az eddig el
telt közel két év alatt körülbelül 1200 vonat ér
kezett, illetve indult Taszárról. A MÁV Rt. már a 
kezdetekkor sem ijedt meg a feladattól, amelyet 
teljes erőbedobással, az amerikai csapatok meg
elégedésére végzünk. Sajnos gondot okozott a 
kicsi magyar kocsipark. Kocsikisegítést kellett 
kémünk a német és az osztrák vasutaktól, mert 
akadtak olyan nehéz amerikai harckocsik is, ame-

lyekhez nem volt nagyteherbírású vasúti kocsink. 
Egyébként minden, az amerikai fél által használt 
MÁV-kocsit a rakodás előtt Dombóváron meg
vizsgálunk, és ha szükséges, megjavítunk. 

- Normál fuvardíjjal dolgozunk, igaz némi 
engedményt adunk a szállítás mértéke miatt. A 
bevételek terhére pőrekocsikat újíttatunk föl a 
Miskolci Járműjavítóban és a fényeslitkei kocsi
javító műhelyben. A MÁV Rt. hozzáállását jól 
tükrözi az a tény, hogy már a szállítások megkez
dése előtt 350-400 millió forintot költött több
száz pőrekocsi felújítására. Taszár vasútállomá
son pedig külön ideiglenes rakodót is építettünk, 
a többi környékbeli vasútállomás rakodóját pe
dig felújítottuk. 

- Az amerikai csapatok elsősorban pőre
kocsikat használnak, de elenyésző mennyiségű 
tartálykocsit is igénybe szoktak venni. Sajnos a 
sok anyagot, és a katonákat még mindig a köz
úton viszik, holott a MÁV Rt. már ajánlatokat tett 
a vasúti szállítás megoldására, néhány esetben 
még az osztrák és a német, illetve a horvát vasu
takkal közösen is. Büszke vagyok viszont arra, 
hogy Sipos István vezérigazgató mellett én is 
kaptam e�y amerikai kitüntetést, amely voltakép
pen a MAV Rt. erőfeszítésének megbecsülését is 
jelenti - mondta végül Földházi György. 

Berta Sándor 

Kötelet húzni 
Szíriából 

( .. folytatás az 1. oldalról) 

Legutóbb a dél-koreai dolgozókért az 
észak-koreai szakszervezeti központ kéré
sére lépett egyet a szolidaritás terén a TUI. 

- S mi volt ennek az előzménye? 
- A dél-koreaiak régóta visszautasít-

ják kormányuk kihirdetett munkaügyi tör
vényeit, mert ott figyelmen kívül hagyják 
a szabadság, a társulás és a szervezkedés 
jogát. Ígyhát az Észak-Koreai Szakszerve
zeti Központ kopogtatott a TUI-nál, hogy 
a szolidaritási nyilatkozatot küldje meg a 
koreai szakszervezetek konföderációinak, 
a tiltakozást pedig Kim Yong Sam-nak, a 
Blue Házba, s küldje meglin Myum mun
kaügyi miniszternek is. Nos, volt értelme 
a TUI közbelépésének, a szolidaritásnak 
a dél-koreai dolgozókkal. Erről írásos bi
zonyságunk van. 

- Engedjen meg még egy kérdést. 

Hogyan értékeli a TV/ a kamionos
sztrájkot Franciaországban? 

- Nem volt szükség nemzetközi tá
mogatásra. Egyedül i s  megmutatták, 
hogy mire képesek. Szerencsére túlsá
gosan nem mérgesedett el a helyzet, az 
azonban máris látható, egy ilyen esetből 
is, hogy a Közös Európa, mint cél, nem 
feltétlenül érdeke egy-egy hatalmas 
szállítási szakszervezetnek. Ennek a jel
szavával nem lehet leparancsolni (flcet 
az utakról. Intő jel lehet, hogy a dolgo
zói érdeket nemzetközileg, globálisan is 
a felszínen tartsa az egyesülő országok 
Európája. Másképp ez az érdek öntörvé
nyűen talál utat magának. 

Szalai Csaba 
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Szakszervezeti mozgólépcsőn 
Három kérdés Szabó Ivánnak Mii üzen a múlt a jelennek 

Nehéz az MDNP elnökét utolérni, bár 
még nem kezdett választási hajrába. Kül
földről hazajövet mégis szorít időt a VSz 
lapjának, sőt örömmel veszi a faggatózást. 

-Az Magyar Demokrata Néppárt kon
krétan hogyan képviseli a munkavállalók 
érdekeit választási programjában? 

- A munkavállalók érdekvédelme a 
szakszervezetek feladata. Súlyos szerepté
vesztésnek tartjuk a pártok és a szakszerve
zetek tevékenységének összekeverését. A 
párt mindig az egész társadalom fejlődése, 
mű1cödése érdekében fejti ki tevékenységét, 
amelyben a munkavállalók és munkaadók 
érdekeinek harmóniájára kell törekedni. Az 
érdekvédelem igen sokszor kénytelen e har
mónia megbontására, ezért ellentétbe kell 
kerüljön a párt irányvonalával. Jól mutatja 
ezt a pedagógus szakszervezet példája. 

A munkavállaló természetesen egyben 
állampolgár. Fontos, hogy az állampolgári 
jogok biztosítsák megélhetését, szabadsá
gát, egyenlőségét, érdekei érvényesítésének 
lehetőségét és az érdekérvényesítés haté
kony eszköztárát. A magyar törvényhozás 
súlyos adóssága az érdekvédelmi ( esetleg 
szakszervezeti) törvény hiánya. Ezért törek
vésünk, hogy a lehető legrövidebb időn be
lül pótolható legyen ez a súlyos joghézag. 
Tisztázatlan ugyanis a munkavállalói és 
munkaadói, a szakmai és csoportérdekek vé
delmének eszköztára, a jogosítványok tele
pítése és a források felhasználásának több 
feltétele, az elosztásban résztvevők megha
tározása. Fontosnak tartjuk ugyanis a mun
kavállaló, a polgár szakmai, szellemi fej
lesztését is, miközben ez egyben munkavál
lalói érdeke is. Fontosnak tartjuk a tovább
és átképzésben való részvételének biztosí
tását. Ennek állami felkarolását. 

Az MDNP célja a polgári társadalom 
építése, a polgár támogatása, hogy megte
remthesse magának jólétét a maga haszná
ra és a társadalom egészséges fejlődésének 
javára. Ennek egyik fontos jegye a megél
hetés és a szorgalmas, a jóravaló polgár 

�unkához jutásának biztonsága. 
-Ma a foglalkoztatáspolitika varázssw

va a létszámleépítés, a technológiai raciona
lizálás. lfin-e az MDNP-nek más orvoslása? 

-A szocialista vállalati rendszer vállala
tai nem törekedtek a racionális termelés szer
vezési és egyéb eszköztárának alkalmazásá
ra. Ennek következménye a termelékenység 
és a minőség jelentős elmaradása volt a világ 
vezető gyártóitól. A cél tehát: nem lehet meg
óvni a pazarló és piacképtelen vállalatokat 
csak azért, hogy megóvjuk a munkahelyeket. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy olyan nemze
ti, infrastruktúrát biztosító nagyvállalatoknál 
(mint a MÁV is) időre van szükség ahhoz, 
hogy a rendszer és a módszerek átalakulhas
sanak, hiszen mindnyájunk érdeke, hogy a 

szolgáltatásban ne legyen zavar. Ezért termé
szetesnek tartjuk, hogy a vállalatok (társasá
gok) racionalizálása jelentős központi forrá
sokat igényel, és azt is hogy az új szervezet 
és vállalkozói rendszer kialakítása és ezzel a 
munkavállalói struktúra átalakítása jelentős 
időbe kerül, mint ahogy ez Európa többi or
szágaiban is történt. Programunk lényeges 
eleme a munkahelyteremtés ösztönzése. 

A PÁRTOK ÉS A SZAKSZERVEZETEK KAPCSOLATA 11. RÉSZ 

Magyarországon a szociáldemokrata 
párt a szakszervezetek kapcsolata sajátos utat 
járt be. A szakszervezetekben tilos volt a 
politizálás, tilos volt az "összebeszélés" . A 
politikai pártok ugyanakkor nem rendelkez
tek azokkal a jogokkal, amellyel a hatóságok 
által jóváhagyott alapszabállyal rendelkező 
egyesületek, így a szakegyesületek, segélye
ző egyesületek. A politikai pártok - a szoci
áldemokrata párt-tagszervezetet nem építet
tek ki, gyűléseket csak esetenként tarthattak, 
tagsági díjat nem szedhettek. Mindez a pol
gári pártokat nem érintette. A politikacsiná
lás! belső ügynek tekintették, a tömeg erre il
letéktelen volt. A széles néprétegek nem ren
delkeztek választási joggal sem. 

A kölcsönösség a szakszervezetek és a 
szociáldemokrata párt között tehát a korabe
li egyesülési és gyülekezési jogszabályok
ból is adódott, továbbá a (az I. részben ki
fejtett) közös gazdasági és politikai célok 
felvállalásából. Már az Általános Munkás
egylet - 1993-ban ünnepeltük megalakulá
sának 125. évfordulóját - arra törekedett, 
hogy tagokat toborozzon, akik tagkönyvvel 
rendelkeznek és tagdíjat fizetnek. Már ők is 
a szakegyenletekre támaszkodtak. Azt java
solták, hogy a szakegyletek csatlakozzanak 
a Munkásegyletekhez. Ez gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy a szakegylet tagjai után be
íratási díjat fizettek. A szakegylet tagja a 
munkásegylet tagja is lett egyúttal. 

A közismert megfogalmazás a "Szak
szervezet a leves, a politikai szervezet a só" 
illett a korai politikai szervezetek és a szak
szervezetek kapcsolatára, s tükrözte azt a 
feijsmerést, hogy a jobb munkafeltételekért, 
a jobb életkörülményekért való harcnak táv-

latot a munkások érdekeit vállaló politikai 
párt nyújthatott. 

Az 1894-es pártkongresszus a szociál
demokraták kötelességévé tette a szakszer
vezeti tagságot. 1900-tól a szakszervezeti 
tagság már feltétele volt a párttagságnak. Az 
1903-as pártkongresszus kimondta a szerve
zeti pártadó bevezetését, illetve a tag azon 
kötelezettségét, hogy belépjen valamelyik 
szakmai vagy pártszervezetbe. 

A kötelezővé tétel talán a mai fülnek kis
sé idegenül hangzik. Vizsgáljuk meg ennek 
okait. Az előbbiekben már jeleztük azoknak a 
jogviszonyoknak a korlátait, melyek behatá
rolták a szakszervezetek és a szociáldemokra
ta párt mozgásterét. E jogi szabályozás tartha
tatlansága hozta létre 1903-tól Magyarorszá
gon az un. szabadszervezeteket. Aszabadszer
vezet tagjai a szaklapok előfizetői voltak. A 
szabadszervezetek anyagi bázisát az a külön
járulék biztosította, amelyet a szaklapra fizet
tek be a tagok. A szaklapok köré kiépült a házi 
bizalmi rendszer. A szervezőbizottságok tag
jai nemcsak a műnelyekben, hanem otthon, a 
lakásokban is találkoztak szaktársaikkal. "A 
koalíciós kormány munkásellenes akciókra 
azzal kell válaszolnunk, hogy szervezkedjünk 
úgy, ahogy tudunk." - mondta ki a Szakszer
vezeti Tanács választmánya 1907. júniusában. 
A szakmai szervezetek sorra alakították sza
badszervezetei.ket. A szabadszervezeteké lett 
minden hatóságilag tiltott tevékenység: a bér
mozgalmak, a sztrájkok irányítása, az ellenál
lási alap kezelése. Az ellenállási alapba került 
a tagok szabadszervezeti járuléka, mely forma
ilag a szaklapok előfizetési díja volt. 

"A szabadszervezet tehát olyan szerve
zet, amely egyesületként fejtett ki politikai és 

gazdasági tevékenységet, hatóságilag jóváha
gyott alapszabályok nélkül." E féllegális szer
veződés a hatóságok előtt ismert volt, de fel
lépni ellene nemigen tudtak. 

A szabadszervezet adott lehetőséget arra, 
hogy az országosan nem szervezett rétegek
a n6k, az ifjúmunkások-, illetve olyan szak
mák, melyeknél a szervezkedés tilos volt -
villamos munkások - politizáló szervezetet 
hozzanak létre, mint szaklapjuk előfizetői. A 
Szaktanács formailag szintén, mint lapszer
vezet működött, mert költségeit hivatalosan 
a havonta megjelenő Szakszervezeti Értesí
tő előfizetési díjából fedezte. A valóságban 
a tagszervezetek rendszeres járulékot fizettek 
a Szaktanács működtetésére. 

A szociáldemokrata párt és a szakszerve
zetek e sajátos összefonódása, mely a szabad
szervezetekben testesült meg, sok vitára adott 
okot Az 1908-as szakszervezeti kongresszuson 
a nyomdász Rothenstein Mór kifejtette: "ha a 
sz.akszervezetek politikával vannak elfoglalva, 
nem tudrlilk gazdasági eredményekért harcol
ni, és akkor végeredményben a politikai moz
galom is szenved, mert a pártadó csökken. " 

Talán nem haszontalan elgondolkod
nunk a régi szakszervezeti vezető felvetésén, 
melyet egyébként a kongresszuson támoga
tott a vasas Malasits Géza, a nyomdász Peidl 
Gyula, Preusz Mór, Jászai Samu a Szaktanács 
titkára. Más körülmények között, más indok
kal és más okokkal vetődött fel a szakszerve
zet és a politikai párt egymástól való függet
lenségének gondolata, de végleges választ a 
változó erősséggel évtizedeken keresztül fel
felmerülő kérdésre nem tudtak adni. 

Lux Judit 
a történelemtudomány kandidátusa 

Ennek eszközei: a kis- és középvállalko
zások támogatása, létrejöttének és fennmara
dása feltételeinek megteremtésében való társa
dalmi részvétel biztosítása. Fontos eszközei az 
innovációs parkok, ahol az érdekelt fél ( állam, 
régió, szakmai szövetség, vállalat stb.) segít a 
piacképes termelés vagy a szolgáltatás kiala
kításában és művelésében. Meggyőződésünk, 
hogy a MÁV is támogathatja azon vállalkozá
sok létrejöttét, amelyek közreműködnek tevé
kenységében, illetve jelentős megrendelői. (Jó 
példa erre a hulladékudvarok létesítése. Mind
ehhez kapcsolódik a beszállító vállalkozások 
fejlesztése, amely részben csökkenti az import
igényt, részben biztos piacú, stabil munkahe
lyet teremt. A sikert ígérő vállalkozások meg
valósítása társadalmi cél. Épp ezért a közpon
ti forrásokkal is támogatni kell a kockázati tő
ketársaságok alapítását és működését. Progra
munkban szerepel a mikrovállalkozások fejlő
désének támogatása adó-, járulékfizetési ked
vezménnyel és a szükséges adminisztráció 
egyszerűsítésével, hogy a mikrovállalkozóból 
munkaadó válhasson. A műszaki fejlesztés 
támogatása is programunk része. Ez ugyanis 
egy oldalról lehet, hogy a munkahely megszű
nését, vagy a kvalifikáltabb munkaerő szük
ségletét eredményezheti, de egyben segít a 
munkahely megőrzésében és beszállítói igé
nyeket támaszt. Az átképzés támogatása -már 
volt róla szó - részben segíti a munkavállaló 
mobilitásának piacképességét fejleszteni. A je
lenlegi érdekképviseleti rendszernek (kama
rák, szakszervezetek) súlyos hiányossága, 
hogy nem, vagy nem kellő szinten kezdemé
nyezi és támogatja a szakmai továbbképzést. 
Mindezek mutatják, hogy a munkavállalói ér
dekvédelem (egy párt szempontjából) lénye
gesen komplexebb szemléletet követel meg, 
mint az egyoldalú érdekvédelem. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy az MDNP ne támogasson 
olyan megmozdulásokat, hol a dolgozók jogos 
igényüket követelik. Különösen, ha ez össze
függ jogrendszerünk hibáival, a kormányzati 
vagy rendszerbeli hiányossággal és ha az ak
ció valós és elérhető célokért küzd. 

A kórháznak is művészet túlélni ... 

-A szakszervezet érdekvédelmi közös
ség. Napjainkban ( az MDNP szerint) való
ban Jel tudnak-e sorakozni ( akár a sztrájk 
fegyverével is) a tőkés vagy állami munkál
tatóval szemben a dolgozói érdekekért (bé
rezés stb.), vagy csak tessék-lássék öniga
zolási munkára képesek? 

-Már kifejtettük, hogy súlyosan hiány
zik az érdekvédelmi törvény, ezért nem tisz
tázottak az érdekvédelem eszközei, fórumai, 
feladatai és lehetőségei. Nagy hiba lenne a 
szakszervezetekről általában véleményt mon
dani. Mi a sztrájkot rendkívül súlyos eszköz
nek tartjuk, hiszen károkozással kényszerít ki 
engedményeket, ezért ezt valóban csak vég
ső esetben szabad alkalmazni. Fontos, hogy 
a szakszervezetek és egyéb érdekvédelmi 
fórumok megfelelő szerepet kapjanak a vál
lalati és felsőszintű döntésekben. Ez azonban 
csak biztos törvényi alapokon lehetséges. Vé
leményünk szerint a szakszervezeteknek 
alapvető érdeke egy kiérlelt érdekvédelmi 
törvény kimunkálása, ez azonban csak akkor 
lehet valóban hatékony, ha ez magába fog
lalja az érdekvédelem minden szintjét. 

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy lé
nyegesen komplexebb tevékenység az érdek
védelem, mint a bérharc. Ezt megítélni azon
ban szemléletváltozásra van szükség mind a 
szakszervezeteknél, mind a munkaadóknál, 
mind az állami forráselosztásban. 

Szalai Csaba 

Az egészségügyön belül az egyedüli, 
nagy problémák nélkül működő ágazat az 
alapellátás. Ennek az ágazatnak az un. 
funkcionális privatizációja egyelőre jónak 
és működőképesnek tűnik. Persze nem 
tndjuk azt, hogy ennek a szak- és kórházi 
ellátmányrendszerek fizetik-e meg az árát? 

Napjainkban sajnos egyre inkább érez
hetővé válik, hogy az egészségügy financi
álissá válása erkölcsi válságot is szül. Az 
egészségügyi dolgozók jelentős része napi 
megélhetési gondokkal küzd. Rohamosan 
nő a pályaelhagyások száma, manapság már 
az orvosok körében is. Az erkölcsi válság je
lentkezik az egészségügyi dolgozók és be
tegek kapcsolatában is. A hétköznapi gon
dok érezhetővé válnak már a betegek számá
ra is. Ez csökkenti bizalmukat és növeli ki
szolgáltatottságukat. 

Véleményünk szerint ebben a helyzet
ben már a döntéshozókat is minősíti úgy er
kölcsi, mint politikai téren az a tény, hogy 
ezt a katasztrofális helyzetet hagyták kiala
kulni az évek óta csökkenő lakosság és az 
Európában kiugró és egyedülállóan rossz 
betegségi és elhalálozási mutatók között. 
Csak egy példa: Európa minden országában 
nő a lakosság várható élettartama (még Oro
szországban és az utódállamokban is). 
Egyedül Magyarországon csökken folyama
tosan a férfiak várható élettartama (már csak 
62 év). Jogosnak tűnik a kérdés ennyi fej
tegetés után, hogy akkor mi lehet a megol
dás? A válasz egyszerűnek tűnik: több pénz. 
D e  mennyi legyen is az a több? 

Az Európai Unió országainak egészség
ügyi kiadásaival összehasonlítva, nálunk az 
egy főre jutó kiadás tizede az Uniós átlag
nak. Teljesen nyilvánvaló, hogy egyik évről 
a másikra nem lehet tízszeresére növelni az 
EU részesedést, a nemzeti össztermékből vi
szont az is nyilvánvaló, hogy a mainál töb
bet kell rá fordítani. 

,, 

Az új egészségügyi törvény tervezete (a 
régi 1972-es) nem mutat kiutat az egészség
ügy financiális zsákutcáiból. Talán nem is 
feladata. 

A tervezet óriási hangsúlyt fektet a beteg
jogok degradálására és érvényesítésére. Rövid 
távon ez bizonyára nagyon sok új konfliktus 
forrása lesz, hiszen az egészségügyi intézmé
nyek közel sincsenek abban a helyzetben, 
hogy ezeket maradéktalanul biztosítani tudják 
(Pl. beteg gyermek szülőjének elhelyezése). 

Egy kissé olyan színezete is van a tör
vénytervezetnek, hogy magas színvonalú 
infrastruktúra elérhetősége helyett adjunk 
egy csomó jogot a betegeknek. Hosszú tá
von, éspedig egy ilyen átfogó törvénycso
mag nem egy-két évre készül, természetes 
az a törekvés, hogy az egészségügy műkö
désének törvényi kereteit is az Európai Uni
ónak megfelelően alakítsuk ki. 

Ezeknek az ellentmondásoknak a be
mutatásával csak azt akartuk(tam) érzékel
tetni, hogy milyen nehéz világos képet és 
kiutat találni napjaink szinte kilátástalannak 
tűnő egészségügyi helyzetéből. 

Az eddigiekből nyilvánvalóan követke
zik, hogy a mi kórházunk helyzete sem le
het különb az egészségügy általános hely
zeténél. A nehézséget fokozza, hogy Wólf 
főigazgató úr tragikus halálával intézetünk 
felelős vezető nélkül maradt. Nagyon nehéz 
helyzetben van Kamuti főorvos úr, aki mint 
megbízott főigazgató, ilyen nehéz helyzet
ben igen tiszteletreméltó módon egyik pil
lanatról a másikra állt az intézet élére. 

Az elmúlt fél évben a VSz jelentős lé
péseket tett a kórház érdekében. Feltétlenül 
ki kell emelni az elnök áldozatos közbenjá
rását Pécel régóta húzódó problémájának 
megoldásában. Sok-sok huzavona után az ő 
közbenjárására sikerült 66 krónikus beteg
ágy működésére engedélyt kapni. 

Bizonyára sokak számára nyilvánvaló 

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

az (KHVM, VSz, ... ) ötoldalú Vasút-egész
ségügyi Tanácsadó Testület működésének 
fontossága. 

November 5-i ülésén a VSz javasolta az 
Orvosi Kamara meghívását teljesjogú tag
ként. Sajnos egyedül a KHVM és a VSz 
pártolta a javaslatot. A többi résztvevő, köz
tük a V DSzSz is ellene szavazott. Ezen az 
ülésen a VSz részéről merült fel a kérdés, 
hogy a MÁV kórház finanszírozási problé
mája nemcsak a 66 krónikus ággyal kapcso
latos ügyletből ered. A kórház gazdálkodá
sát át kell tekinteni, ezért javasolja a VSz 
elnöke az ÖTA-nak, hogy a következő ülé
sen napirendként szerepeljen a kórház finan
szírozásának és a még mindig megoldatlan 
bérezési (17% !) kérdésének rendezése. 

A MÁV kórház VSz alapszervezete a fen
tiek szellemében hívta meg 1997. november 
17-i (következő) taggyűlésére Dr. Kamuti Jenő 
főigazgató főorvos urat, hogy tájékoztatót ad
jon a MÁV kórház működéséró1, az 1997. évi 
bér- és létszámgazdálkodás várható alakulásá
ról. Ezt követően a VSz alapszervezetének fel
kérésére Horváth Lajos KHVM főosztályve
zető tájékoztat a vasútegészségügy helyzeté
ről, továbbfejlesztésének tapasztalatairól. Vé
gül Dr. Márkus Imre VSz elnök beszél a Vas
utasok Szakszervezete vasútegészségügyben 
végzett érdekegyesítő munkájáról. 

Ezt a taggyűlést azért rendeztük meg, 
hogy tagjaink a téma fontosságára való te
kintettel első kézből kapjanak tájékoztatást 
a fent részletezett témákban. 

Úgy érzem, hogy a múlt századvég és 
a XX. század első felének klasszikus szak
szervezeti mozgalmai után napjainkban is
mét hatalmas jelentőségű a szakszervezetek 
működése. Enélkül a dolgozók ebben a 
vészterhes bizonytalan átalakulási periódus
ban teljesen védtelenné és kiszolgáltatottá 
válnának. 

Tandari 
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MÁV INFORMATIKA KFT. SPORTNAP 

Tóbb, mint 10 évvel ezelőtt volt az utol
só (hetedik) jogelőd MÁVSZÜ Spartakiád. 
Az átszervezések, a vidék (újra)leválasztása 
után megválfoztak a körülmények, lehető
ségek, így a tömegeket (vidékieket - pesti
eket) megmozgató évenkénti, barátságos, 
"vállalati", vándor sportmérkőzések meg• 
rendezése is elmaradt. 

Idén tavasszal két vállalkozó kedvű, fi
atal sportbarát kollégánk - akik sokszor hal
lották az idősebbeket nosztalgiázni, emlékez
ni a régi Spartakiádokra - elhatározta, hogy 
egy barátságos sporttalálkozót kezdemé
nyeznek vidéki és budapesti kollégáink kö
zött. Természetesen szponzorként felkérték 
Dombai Ferenc vezérigazgató urat, hogy anya
gilag támogassa a rendezvényt, valamint a 
helyi Vasutasok Szakszervezetét, hogy szer
vezésben, ill. a díjak megvásárlásában segít
se a vállalkozókat. 

A kiválasztott helyszín a mindenki ál
tal jól ismert BVSC pálya lett, a maga mére
teivel, adottságaival. 

A "hivatalból" felkért Marketing osztály 
szervezői mellett a "'Ilírsaság" Vasutasok 
Szakszervezetének budapesti tagjai társadal
mi munkában "szálltak a ringbe", hogy hely
és emberismeretük, szervezési gyakorlatuk 
révén a rendezvény valóban megvalósulhas
son, sót sikeres legyen. 

Szerencsére sok segítő, közösségi ember 
- nem csak szakszervezeti tag - van a 'Ilírsa
ságnál, akik - megkeresés után - "szívvel-lé
lekkel" vállalták a megjelölt feladatot. Min
denkinek az volt a célja, hogy a sportnapot 
sikerre vigye. 

A mintegy 300 résztvevő
ből mintegy 110 fő vidékről, az 
Informatikai Központokból ér
kezett. Kb. ugyanekkora lét- • ...,_�
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szám jelentkezett a meghirdetett 
sportversenyekre, a kispályás 
női, ill. férfi focira (2+ 12 csapat), 
az úszásra (24 fő), a pingpongra 
(18 fő, ill. 9 csapat), a strandröp- ' 
labdára (12 csapat). 

Az előzetes szervezést 5-6 
dolgozó bonyolította, a rende
zésben 50 dolgozó vett részt, kb. 
ugyanennyien vállalkoztak édes 
és sós sütemények "házilagos" 
elkészítésére és kb. ennyien hoz
tak be tombolatárgyakat. 

Sajnos a beszervezett 
ügyeletes orvosnak is szép 
számmal akadt munkája, sőt még a MÁV Kórház 
"számlájára" is dolgoztak sportolóink. 

A meghirdetett sportágakban az alábbi ered
mények születtek: 

ÚSZÁS: 
NŐI EGYÉNI: !. helyezett: Heim le Györgyné (Bp. 

Teréz �rt./GD); II. helyezett: Terhes Ágota (IK Sze
ged/UD); Ill. helyezett: Varjú Dorottya (Bp. Teréz 
krt./GD). A legjobb eredményt Lelik Katalin érte 
el, de ő nem kft. tag, "csak" családtag, így külön
díjban részesült. 

FÉRFI EGYÉNI: !. helyezett: Gyerő Csaba (Bp. Te
réz krt./MD); II. helyezett: Gyócsi László (Bp. 
Krisztina krt./MD); Ill. helyezett: Bárdosi Zoltán 
(IK Szombath./CD). 

1997. SZEPTEMBER 26. 

VÁLTÓ ÉS CSAPATVERSENY: !. helyezett: Szecskás Já
nos (IK Miskolc/CD) Heim/e Györgyné (Bp. Teréz 
krt./GD) Bárdosi Zoltán CTK Szombath./CD) Varjú 
Dorottya (Bp. Teréz krt./GD); II. helyezett: Gyócsi 
László (Bp. Teréz krt./MD) Gyerő Csaba (Bp. Teréz 
krt./MD) Hojferné Nagy Ágnes (Bp. Teréz krt./GD) 
Deregi Viktor (IK Záhony /vendég); Ill. helyezett: 
Lelik Katalin (Bp. Krisztina/vend.) Malczanelrné Elek 
Kati (Bp. Teréz krt./GD) Gergely István .(Bp. Kriszti
na krt./CD) Terhes Ágota (IK Szeged/UD) 

� 

MÁV INFORMATIKA 

KISPÁLYÁS FUTBALL: 
NŐK: l. helyezett "Egy 

Láb" (IK Záhony); II. helyezett 
"Likviditás" (Bp. Teréz krt.) 

FÉRFIAK: !. helyezett: "Le
nin Commander'' (Bp. Kriszti
na krt.); II. helyezett: "Szabol
csi Vadak" (IK Záhony); Ill. 
helyezett: "Mákvirág" (Bp. 
Krisztina krt.) 

STRANDRÖPLABDA: 
I. helyezett: "IBM, 9672" 

(Bp. Krisztina/CD+UD); II. 
helyezett: "Trrpákok" (IK Zá
hony); Ill. helyezett: "Bitva
dász" (Bp. Krisztina krt./ 
SZIR); IV. helyezett: "Likvidi
tás" (Bp. Teréz krt./GD) 

ASZTALITENISZ: 
NŐI EGYÉNI: 1. helyezett: Heim/e Györgyné (Bp. 

Teréz krt./GD); II. helyezett: Harkányi Judit (Bp. 
Krisztina krt./f-10); Ill. helyezett: Pálfalvi Péterné 
(Bp. Teréz krt./UD) 

FÉRFI EGYÉNI: 1. helyezett: Szijj László (Bp. 
Krisztina krt./CD); II. helyezett: Papp László (IK 
Záhony /MD); Ill. helyezett: Kah/esz Ferenc (Bp. 
Krisztina Krt./SZIR) 

CSAPAT: I. h�lyezett: "BITung PingWinek" (Bp. 
Krtisztina krt./EO+CD); II. helyezett: "Hard-ver" 
(IK Záhony); Ill. helyezett: "Desktop" (Bp. Krisz
tina krt./SZIR) 

A délutáni, szurkolóknak rendezett tré
fás sportversenyeken "A legsportosabb szur
koló" címet a legtöbb PC tallért gyűjtő Kis
teleki Tamás (Bp. IK V IG) nyerte. 

A legötletesebb csapatnév díjat a ''Homo
ki fakutyák" (Bp. Krisztina krt./SZIR) kapták. 

A sportágak első helyezettjeit egy-egy 
serleggel ajándékozta meg a helyi Vasutasok 
Szakszervezete, továbbá minden helyezést 
elért sportoló pezsgőt és természetesen ér
met és/vagy oklevelet kapott, valamint a 
sportágra jellemző díjak (labdák, ütők) is 
gazdára találtak. 

Az időjárás-felelős kegyes volt hoz
zánk, jobb időt kívánni sem lehetett volna, 
mivel ragyogó napsütés volt egész nap. 

Az elől-hátul Informatika Kft. logóval 
"felfestett" sapkák és pólók (a cég ajándéka) 
mutatták együvé tartozásunkat. 

A dolgozók szállítására, az éjszakai "tö
megközlekedés" pótlására a Rai!Way Bus 
Kft. kapott felkérést. Természetesen a vacso
ra utáni, hajnalig tartó "levezető" táncmu
latsághoz a talp alá valót most is "cégünk ze
nekara", a miskolci Lizák-Csortán duó szol
gáltatta a résztvevők nagy megelégedésére. 
A felajánlott sok-sok tombolatárgy hosszú
ra nyúlt sorsolása, ill. a vidéki postavonat
ok indulása miatt sajnos már nem kerülhe
tett sor a programban meghirdetett tréfás 
11 táncversenyre". 

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen for
mában részese volt a sportnap kivitelezésének! 

VDM 

MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a, 1253 Budapest, Pf. 28, Tel.: 457-9300, Fax: 457-9500, e-mail: mavinformatika@mavinformatika.hu 

Vajon ki az illetékes? 
MEGKÜLÖNBÖZTETNEK A SZAKIGAZGATÓSÁGOK 
A Győri Pályagazdálkodási Főnökség két dol

gozója 19%. január l -jén bejelentkezett Felsőgalla 
állomás munkásszállójára ideiglenes lakóként. Ott 
közölték Nagy Ferenccel és Sági Jánossal, hogy a 
szállásért havi 6700 forintot kell fizetniük. Minden 
hónapban kaptak egy csekket, amely alapján rende
sen postára adták az összeget. Ez év augusztusában 
újabb pályafenntartási dolgozót akart elhelyezni a 
Győri PGF a felsőgallai munkásszállón. Ekkor de
Iiilt ki, hogy a két bentlakó 5920 forinttal fizet töb
bet havonta, mint az állomásiak. úízár Péterné, a 
PGF személyügyise felvette a kapcsolatot a munkás
szálló vezetőjével, aki nyilatkozatot kért a pályagaz
dálkodási főnökségtó1, amelyben vállalják a kollek
tív szerződés szerinti és a tényleges ár közötti kü
lönbség megfizetésé� a havi 5920 forintot a két bent
lakó részére. A főnökség az 1996. évre eső többlet
befizetést technikai okokból már nem tudja vissza
téríteni az érintetteknek, viszont az 1997. évre esőt 
vállalták. Mivel a két munkavállaló nem a kollek
tív szerződés szerinti díjat fizette ( 700 Ft + ÁFA), 
ezért ők a két év alatt személyenként 124 ezer 320 
forinttal károsodtak. 

Petrovics Árpádné, a munkásszálló vezetője 
a Magyar Vasutasnak elmondta: valóban kollektív
szerződés ellenesen fizettetik a teljes térítést az 
érintettekkel, de a hibát nem ők követték el, hanem 
a Győri PGF vezetősége, mivel a lakók nem vit
tek magukkal megrendelőt. Ezzel a bizonylattal 
igazolták volna, hogy a munkáltató vállalja a szálló 
díjának a megfizetését, valamint a dolgozóktól le-

vonja a kollektív szerződés szerinti 700 forintot. 
A szálló vezetője már nyáron jelezte a problémát 
a győrieknek, de ők ennek tisztázására nem vol
tak hajlandók. Sőt a harmadik pályafenntartási dol
gozó - aki idén ősztől lakik a szállón - is csekken 
fizeti a 6700 forintot. 

úízár Péterné nem érti, hogy milyen meg
rendelőt kellene neki adni, tudomása szerint a 
szállónak kell biztosítani ezt az okmányt, ame
lyet a munkáltató visszaigazol. 

Románni Szögi Andrea, a területi igazgató
ság személyügyi osztályvezetője közölte lapunk
kal: utasította Felsőgalla állomásfőnökét, hogy a 
kollektív szerződés szerinti díjat fizettessék a há
rom pft-s dolgozóval. 

Szabó Miklósné, a MÁV Vezérigazgatóság 
szociális ellátási osztályvezetője úgy nyilatko
zott, hogy a felsőgallai eset nem egyedi. A szak
igazgatóságok rendszeresen alkalmazzák e diszk -
riminatív eljárást a többi szakszolgálat dolgozó
jával szemben. A személyügyért felelős főosz
tályvezető nincs abban a helyzetben, hogy utasít
sa a szakigazgatóságokat, így magasabb szí�tű 
intézkedés szükségeltetik. Jelenleg nincs a MAV
nak személyügyi vezérigazgató-helyettese, ezért 
még nem tudni, hogy ki az illetékes intéz�edni. 

A Vasutasok Szakszervezete a Vasúti Erdek
egyeztető Tanácsban is felvetette a problémát, ott 
azt a választ kapta, hogy rövidesen intézkednek 
az ügyben. 

T.P. 

Derűs csoport Kőszegró1, bár a VSz ifita_g�zata nehe�en ve�_búcsút a s�ak
szervezeti oktatástól. Minthogy az utóbbi időkben a cikkek tomkelege zudul 
a szerkesztőségre nehéz a lapban helyet találµi. Ez a felvétel sajnos eltávolo
dott a Képződzünk című, 8. oldalon olvasható "humoreszktől". Fotó: Tonzor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k. szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy 

hibamegszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi 
géptípus szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

, , , ,, , , , , , 

PALYAEPITO GEPEK GYARTASA, JAVITASA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továöbá felsővezeték építő-sze
relő járművek és munkagépek gyár
tása, javítása, felújítása, korszerű
sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár
tása és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sín.köszörű berendezés, stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1<: részére igény szerint végez 
alkatrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi 
forgácsolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó'lcezelési eljárások, 
gumi vulkanizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁV 

,, 

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'U': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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AMIRŐL BESZÉLÜNK, AMIRŐL TUDNI KELL! 

Segélvsarcoló adóztatást? 

Lassan hagyománnyá nemesedik 

az a gyakorlat, hogy a nyugdíjas alap

szervezetek elnökeit és a nagyobb, csa

tolt nyugdíjas szakszervezeti csopor

tok főbizalmiait 2-3 napos "fejtágító

ra" hívják össze. Ebben az évben is a 

balatonboglári vasutas üdülő adott 

otthont szeptember végén annak a 108 

szakszervezeti tisztségviselőnek, akik 

éltek a meghívás lehetőségével és kö

telességüknek érezték tagságuk meg

felelő tájékoztatása érdekében e rövid 

tanfolyamon való részvételt. 

Köztudomású, hogy készülünk a 
Vasutas Szakszervezetek XIV. kong
resszusára. Ezt megelőzi a több mint 30 
ezer tagot tömörítő Országos Nyugdíjas 
Szervezet küldöttgyűlése, amely nem
csak a szervezet vezető tisztségviselőit 
választja meg, hanem a kongresszusra 
menő 30 nyugdíjas küldöttet is. 

Érthető tehát, hogy a hétfő déltől 
szerda reggelig tartó tanácskozásokon a 
szoros programot ennek jegyében állí
tották össze és a "tanórákra" bontott 
napi 9 órás foglalkoztatások fő témája 
a szakszervezeti mozgalom további erő
sítése, a tagság megtartásán túl, a szer
vezetek létszámának növelése, a szak
szervezeti érdekvédelem jelentőségének 
az eddigieknél is jobb illetve hatéko
nyabb ismertetése volt. 

Szakszervezetünk elnökének 4 órás, 
konzultációval egybekötött előadása 
adta meg a két napos tanácskozás alap
hangját, amelyből az derült ki, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete az 1994-es 
mélypontról, a teljes anyagi ellehetetle
nülés helyzetéből nemcsak kiemelke
dett, hanem a következetes takarékos
ság, az érdekvédelem korábbiaknál mar
kánsabb felvállalása az anyagi helyzet 
konszolidálásán túlmenően az erkölcsi 
felemelkedés alapjait is megteremtette. 

Dr. Mdrkus Imre az elért és nehezen 
kiharcolt eredmények mellett a vasutas 
munkavállalókat sújtó gondokat, a szak
szervezeti megosztottságból fakadó hát
rányokat, a vezetésben korábban meg
lévő személyi ellentéteket is elemezte és 
köszönetet mondott a nyugdíjas szak
szervezeti tagoknak, akik az elmúlt 4 év 
során is becsületesen kitartottak a vas
utasok szolidaritásának jegyében a 
szakszervezet mellett, egységesen tá
mogatva, sőt a vezető testületektől szá
mon kérve a kongresszusi határozatok 
következetes végrehajtását. 

Hiányolják ... 
Pallos György, az ONySz ügyveze

tő elnöke a választásra való felkészülés 
feladatairól, az őszi taggyűlések jelen
tőségéről beszélt, amit az igazgatósági 
szervezők irányításával külön kétórás 
csoportértekezleteken is megtárgyaltak. 

M 
A 
V 

Nem! 
Molndr György alelnök az ONySz 

új programjáról tartott tájékoztatást, 
amelyet nemcsak a jelenlévők vitattak 
meg, hanem előzetesen szakszerveze
tünk elnöke is a legnagyobb elismerés
sel jellemzett. 

Dr. Kun Dezső ismertetve a küldött
közgyűlés beszámolójának írásos terve
zetét, amely a szakszervezeti mozgalom 
általános helyzetéről, a nyugdíjasokat 
érintő legfontosabb társadalmi, politikai 
és gazdasági kérdésekről ad rövid átte
kintést az ONySz elmúlt 4 évi munká
jának tükrében. 

A választási feladatokon és kérdése
ken túlmenően arra is volt idő, hogy a 
jelenlévők meghallgassák Szabó Lilla 
főkönyvelő asszony értékes előadását a 
szakszervezet pénzügyi gazdálkodásá
ról, amelyet Vdrszegi Kdrolyné az 
ONySz gazdasági vezetője a nyugdíjas 
alapszervezetek gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatással egészített ki. 

Egy rövid újságcikk keretei nem 
adnak lehetőséget még az előadások tar
talmának vázlatos ismertetésére sem, de 
a legfőbb pénzügyi gondokról köteles
ségünk szót ejteni. A nyugdíjas szak
szervezeti tisztségviselők egyöntettien 
sérelmezik, hogy a kisebb alapszerveze
tek pénzügyi helyzetét az OTP arányta
lanul magas kezelési költsége súlyosan 
veszélyezteti. Másrészt hiányolják, 
hogy a vasút és a reprezentatív szakszer
vezetek vezetői nem léptek fel egysége
sen a felsőbb pénzügyi szerveknél az 
adójogszabályok olyan módosításáért, 
amely eltörölné a nyugdíjasoknak szo
ciális rászorultság alapján adott vállalati 
segély 39%-os megadóztatását. Hiába a 
vasút vezetésének jóindulata és a szak
szervezettel egyetértésben kialakított 
kedvező kollektív szerződés, ha a vas
út adózott jövedelméből képzett évi 15-
16 milliós nagyságrendű, nyugdíjasokat 
illető segély jelentős hányadát az adó
hatóság kapja meg. Bár az elnök úr sze
mélyes ígéretet tett az adókulcs csök
kentésére vonatkozó szakszervezeti 
kezdeményezésre, a nyugdíjasoknak az 
a véleménye, hogy országos szinten 
valamennyi nyugdíjasnak adott szociá
lis segélyt, juttatást adómentessé kelle
ne tenni. 

Az öta-é a gyógyintézet 
Ez természetesen nem a VSz egye

düli feladata, de az MSzOSz-nek és a 
többi szakszervezeti tömörülésnek is 
fel kellene vállalnia az erre vonatkozó 
törvénymódosítás nyilvános előterjesz
tését. 

Kevesebb idő jutott ezen a tanfolya
mon a szociális kérdések taglalására, de 
Papp Árpdd, a MÁV Rt. Nyugdíj Igaz
gatóság osztályveietője részletesen vá-

zolta az új nyugdíjtörvény fontosabb 
kérdéseit, különös tekintettel a sokakat 
érintő özvegyi nyugdíjak várhatóan 
kedvező rendezésére. Két nap alatt leg
több kérdés és hozzászólás ebben a té
makörben hangzott el. 

Nem került sor a vasutas egészség
ügy időszerti kérdéseinek megbeszélé
sére, de e jelenlévők örömmel nyugtáz
ták az ÖTA alelnökének beszámolóját 
az intézményes és méltányossági segé
lyek inflációt meghaladó mértékű ko
rábbi emeléséről és arról, hogy az ÖTA 
júliustól változatlan míiködési feltéte
lekkel átvette a Zalakarosi MÁV 
Gyógyintézetet, amelynek további fi
nanszírozását sem a Társadalombiztosí
tás, sem a vasút már nem vállalta. 

Igaz, hogy ez évente több mint 40 
millió Ft míiködési kiadást jelent ezen 
nonprofit jellegű egyesület számára, de 
sem az aktív, sem a nyugdíjas vasutasok 
nem szívesen mondtak volna le a reu
más betegek "Mekkájáról", és nagy ag
godalommal kísérték ennek a közked
velt vasút-egészségügyi intézménynek 
a sorsát. 

Feleky-búcsú 
Befejezésül szólni kell Feleky Pdl

nak, az ONySz köztiszteletben álló el
nökének, a VSZ elnökségi tagjának nyi
tó és záró beszédéről. Most sem a beszé
deiben megszokott tartalmas gondola
tokról, a szakszervezet sorsáért aggódó 
figyelmeztetéseiről és példamutató 
szakszervezeti elkötelezettségéről szük
séges szót ejteni. Ezek, a minden vas
utas "Pali bácsijától" megszokott és el
várt gondolatok. De az a bejelentése, 
hogy már ez volt az utolsó olyan nyug
díjas tanfolyam, ahol Ő elnököl és 
egészségi állapota indokolttá teszi eddi
gi társadalmi feladatainak könnyítését, 
bizony meglepte hallgatóságát. A tanfo
lyamvezető valamennyi nyugdíjas kol
léga nevében még sok ilyen lelkiisme
retes és a szakszervezeti mozgalomhoz 
hű tisztségviselőt kívánt a Vasutasok 
Szakszervezetének. 

A nyugdíjas szakszervezeti elnö
kök, főbizalmiak reményét fejezte ki: ez 
a visszavonulás talán csak részleges lesz 
és Szakszervezetünk továbbra is számít 
megbecsült vezetőjének erkölcsi támo
gatására. 

Balatonbogláron már sárgultak a 

platánfák levelei. Bágyadtan sütött a 

Nap és néha permetezett az őszi eső. 

A 108 nyugdíjas tisztségviselő gazdag 

szakszervezeti múlttal a háta mögött, 

mégis a tavaszi kongresszusra, a szak

szervezeti mozgalom megújhodására 

készül. 

K.D. 

e 
ADtranz 
csoport tagja 

2120Danakaal 
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VAGONGYÁRTÓ 
és JNíró Kft. 

Vasúti személykocsik 
gy�rtása, javitha 

a fő profil, de vállalja 
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kapcsalód6 mis munkik 
elvtgmét is 
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11Hát én immár mit válasszak?
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JOGI LÉPCSŐ ÉS FOGÓDZÓ 
NYUGDÍJAS ÖZVEGYEKNEK 

Az 1998. előtt elhunyt személy jo
gán járó özvegyi nyugdíjakkal kap
csolatos tudnivalókról 

1. A társadalombiztosítási nyugellá
tásról szóló I 997. évi LXXXI. törvény, 
1998. január l -jétől alapvető változáso
kat tartalmaz az özvegyi nyugdíjrend
szerben. Emiatt nem csak az új jogosult
sági (megállapítási) rendszert kell kiala
kítani, de el kell látni azt az egyszeri, óri
ási feladatot is, amely abból adódik, hogy 
az 1998. előtt megözvegyültek (megöz
vegyülők) választhatnak az özvegyi 
nyugdíj folyósításának különböző le
hetőségei között. 

A törvény szerint a kedvezőbb 
összeg folyósítása az özvegy kérelmé
re történik. Mivel azonban az új özve
gyi nyugdíjrendszer alapvetően külön
bözik a jelenlegitől, és mivel a döntést 
(választást) különböző számításoknak 
kell megelőzniük, az érintetteknek ne
hézséget jelenthet annak eldöntése, 
hogy számukra melyik lehetőség (me
lyik összeg folyósítása) lenne a kedve
zőbb. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
ezért hivatalból, tehát külön kérelem 
nélkül végzi el ezt a feladatot. 

A két özvegyi nyugdíjrendszer elté
rése miatt azonban a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság is csak új feldolgozással , il
letőleg új megállapítással tudja kimutat
ni az új törvény szerinti összeget. Ez 
rendkívül bonyolult (munkaigényes) fel
adat, mert személyenként, az eredeti (pa
píralapú) dokumentációkat kézbe véve 
és alkalmazva az elmúlt évtizedek gyak
ran évente változó emelési szabályait le
het csak megállapítani több százezer, öz
vegyi nyugdíjra jogosult személynek a 
jogszerző ( elhunyt) saját jogú nyugdíjá
ból kiszánútott új özvegyi nyugdíjat. 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
nyilvántartásában közel 450 OOO fő sze
repel, akik saját jogú és özvegyi nyug
díjra egyaránt jogosultak, de feladatai 
lesznek a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
nak azoknak az ügyében is, akik - házas
társuk 1998. előtti elhalálozása ellenére -
valamilyen oknál fogva még nem igényel
tek özvegyi nyugdíjat, hanem ezt csak 
ezután teszik meg. Utóbbiak száma termé
szetesen nem ismeretes, de nem zárható 
ki, hogy több tízezer főről lehet szó. 

2. A feladat részletes ügyviteli elő
készítése megkezdődött. E feladatokat 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság úgy 
szervezi meg, hogy a napi munka vég
zése is zökkenőmentes legyen. 

3. Hasonló a helyzet a MÁV Rt. 
Nyugdíj Igazgatóságnál is, amely a vas
utak nyugdíjasainak, illetőleg özvegyei
nek nyugdíját állapítja meg és folyósítja. 

4. Előzetes becslések szerint a munka 
első része, amely az új rendszer szerint 
1998,január l-jétől járó összeg kiszámí
tását és az özvegyek részére már a ked
vezőbb ellátást megállapító határozat 
kiküldését jelenti, 1998. februárjában 
befejeződhet. (Az esetleges pótigények, 

valamint az esetleges fellebezések elbírá
lása az ezt követő időszak feladata lesz.) 

S. Az előzőket is figyelembe véve, 
az 1997. évi LXXXI. törvény végrehaj
tására készülő kormányrendelet kihirde
tését követően (előreláthatólag október 
közepén) a Népjóléti Minisztériummal 
közösen részletes tájékoztatást adunk az 
új özvegyi nyugdíjrendszerről; a válasz
tási lehetőségekről, illetőleg az érintett 
személyi körről; az érintettek teendőiről 
és a munka menetéről. 

6. Már most jelezzük azonban a 
következőket: 

Nincs teendőjük azoknak, akiknek 
özvegyi nyugdíját egyszer már megálla
pították és az nem szűnt meg (nem szá
mít megszűnésnek, ha az özvegyi nyug
díjat a saját jogú nyugdíj összege miatt 
nem folyósítják vagy pedig a jelenleg 
havi 20 400 forintot kitevő határösszegen 
belül folyósítják) és az új szabályok sze
rint jogosultak az özvegyi nyugdíjra. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság e szemé
lyeket 1997. október 20-áig írásban 
tájékoztatja a kedvezőbb összegű ellá
tásra való jogosultságukról azzal, hogy 
erről, illetőleg annak összegéről határo
zatot is fognak kapni. E személyi körnek 
tehát nem kell külön igényelniük az öz
vegyi nyugdíjat, igényüket sem szemé
lyesen, sem levélben nem kell jelezniük. 

Nincs teendőjük azoknak sem, akik 
akár nyugdíjasként, akár nem nyugdíjas
ként meghalt személy jogán napjainkban, 
illetőleg 1997-ben igényelték (igénylik) 
az özvegyi nyugdíjat. 

Van teendőjük viszont azoknak, 
- akiknek özvegyi nyugdíjat eddig 

még egyáltalán nem állapítottak meg; 
éspedig igénybejelentést kell tenniük a 

1 

lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosí
tási igazgatóságnál, kirendeltségnél, ha 
pedig házastársuk az elhalálozás időpont
jában már nyugdíjas volt, a Nyugdíjfolyó
sító Igazgatóságnál (a 3. pont alá tartozó 
esetben mindenképpen a MÁV Rt. Nyug
díj Igazgatóságnál). A megyei nyugdíjbiz
tosítási igazgatóságok és kirendeltségek 
az igény-bejelentőlap biztosításával és a 
kitöltés szakmai segítségével, a szükséges 
tájékoztatással megkönnyítik azok hely
zetét, akik az özvegyi nyugdíj megállapí
tását most kezdeményeik. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szer
vek a vázolt feladatokra tekintettel türel
met kérnek, biztosítva az érintetteket ar
ról: az igénybejelentés elbírálásának, 
illetőleg a hivatalból hozott határozat 
kézhezvételének időpontjától függetle
nül minden arra jogosult 1998. janu
ár l-jei hatállyal fogja megkapni a reá 
nézve kedvezőbb nyugdíjösszeget. Az 
azonban előfordulhat, hogy az említett 
időponttól járó összeg 1998. január hó
napban ténylegesen még nem kerülhet 
folyósításra, csak a következő hónapban. 
de utóbbi esetben természetesen vissza
menőleges hatállyal. 

Kiadta: az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

A közelmúltban fejeződött be Tiszalök és a vizierőmíI között a Keleti F6csa
torna fölött átívelő vasúti híd korrózióvédelmi és felújítási munkálata. A sze
gedi illetö"ségíI kft. brigádjának vezetö"je szerint annak köszönhetik a megbí
zást, hogy hamarabb fejezik be bármely, a szakmában ténykedő vasúti csa
patnál e szakmunkát. A nagy hidat három hét elteltével varázsolták újjá az 
altest kivételével. Fotó: Húri Valéria 
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Egészségügyi ÖTA nap Szegeden 
7 MILLIÓ FORINTOT AJÁNLOTTAK FEL 

Egészségügyi napot rendeztek a 
közelmúltban Szegeden, a vasutas mű
velődési házban. A Vasutas Önkéntes 
Támogatási Alap (ÖTA) területi rendez
vényét Szabó Tivadar, a szegedi terüle
ti igazgatóság vezetője nyitotta meg. Az 
igazgató beszédében méltatta a vasút
egészségügy helyzetét, annak szüksé
gességét. Elismerően szólt az ÖTA te
vékenységéről, mely iránt a bizalom 
hangjai nyilvánultak meg. 

A megnyitó után prof. dr. Tényi Má
ria "Az infarktus megelőzésének lehető
ségeiró1" címmel tartott nagy sikerű elő
adást. Ezt követően Tivald Attiláné, az 
ÖTA ügyvezető elnöke adott tájékozta
tást az ÖTA gazdálkodásáról és szolgál
tatásairól. Mint mondotta a mintegy 205 
ezer tagot számláló ÖTA jelentős anya
gi támogatásban részesíti tagjait. Idén 
500 millió forint közvetlen segélyben 

részesítik a rászorulókat. Szinte vala
mennyi segélyformában jelentősen 
emelték a korábbi díjakat. TívaldAttiláné 
szólt arról-is, hogy pár hónapja új intéz
ményt működtetnek, nevezetesen a 
zalakarosit, melynek ellátását július l -tó1 
az ÖTA fizeti. Elhangzott az is, hogy a 
személyi jövedelemadó 1 százalékaként 
az ÖTA-tagok és a szimpatizánsok több 
mint 7 millió forintot ajánlottak fel az 
egyesület javára, amit a zalakarosi inté
zet üzemeltetésére fordítanának. 

Az egészségügyi nap programja 
keretében különféle,szűrővizsgálatokat 
(vércukor, koleszterin, EKG, vérnyo
másmérés) végeztek, melyeken közel 
százan vettek részt. A vizsgálatokat jól 
kiegészítette az egészséges táplálkozást 
elősegítő helyszíni termékbemutató és 
ételkóstoló. 

Gellért 

11 Aki nemcsak a vonatot, hanem 
a vsz szekerét is húzta11 

1997. szeptember 30-án, nyugdíj 
előtt, utolsó szolgálat napján is a "kor
mány mellé" ült Bagi Béla, a szolnoki 
vontatási főnökség főmozdonyvezetője, 
a VSz tagja. 

Az 5732-es számú vonat Szolnok
ra érkezésekor kollégái, a vontatási fő
nökség vezetői, valamint a szakszerve
zetek képviselői várták és ünnepélyes 
keretek között búcsúztatták mint nyug
díjba vonulót. 

A búcsúzó kolléga azon kevés moz
donyvezetők közé tartozott, aki a MÁV 

összes fővonalán teljes körű vonalisme
rettel, valamint az összes diesel- és vil
lamos-vontatójármű típusismeretével 
rendelkezett. Mint mozdonyvezető 30 
évig utazott, ebbó1 25 évet gyors és sze
mélyvonati fordában. A szolgálati ide
je alatt végig a VSz aktív, segító1cész 
tagja volt. A Vasutas Szakszervezet tag
jai és a Szolnok Vontatási Főnökség 
dolgozói nevében kívánunk Bagi Béla 
úrnak és családjának egészségben gaz
dag, boldog nyugdíjas éveket. 

T6th György 

Az ünnepelt a volt és a jelenlegi kollégáival, barátokkal 

A 
11

Retúr
11 

bemutatója Szegeden 
A Retúr című új magyar film dísz

bemutatóját Szegeden tartották. A 
Palásthy György rendezte alkotás fősze
replői: Agárdy Gábor, Bárdy György, 
Gera Zoltán, Kibédi Ervin és Sinkovits 
Imre elsősorban a nyugdíjasokhoz kí
ván szólni azáltal, hogy összeültet öt 
öregembert egyetlen vonatfülkében. S 
miután elmúltak 70 évesek, ingyen utaz
hatnak a vonaton, ahol naponta beszél
nek életük örömeiről, botlásairól, meg
ismerkednek egymás nyomorával, bajá
val, az élet kegyetlen valóságával. 

A szegedi díszelőadáson a film al
kotói és szereplői közül többen részvet
tek. A szervezők - köztük az igazgató
ság személyszállítási szakemberei- iga
zi vasúti hangulatot varázsoltak a mozi 

előcsarnokába. A Vasúttörténeti Alapít
vány kamarakiállítása, MÁV plakátok, 
táblák, zászlók, kék-sárga léggömbök, 
szórólapok, a hangosbemondó szignál
ja, valamint üdítő- és Dreher sör kimé
réssel, várótermi padokkal hamisíthatat
lan restihangulatot teremtettek. A néző
téren helyet foglalók jegyeit pedig az 
ajtóban egyenruhás "kalauzok" kezel
ték. A film vetítését követően a színpa
don folytatódott a műsor. A mazsorettek 
fellépése után Szabó Gyula igazgatóhe
lyettes a MÁV, a területi igazgatóság és 
a Vasúttörténeti Alapítvány nevében 
köszöntötte a film alkotóit, szereplőit, 
részükre ajándékot adott át, majd kötet
len beszélgetést folytatott a filmről. 

Gellért J. 

Ígéretes kapcsolat 
A Vasutasok Országos Közműve

lődési Egyesülete és a Vasutas Zeneis
kola meghívására a németországi 
Mari város zeneiskolájának zenekara 
a fővárosba látogatott. A Fészek-klub
ban október 13-án adott sikeres kon
certjük után a zenekarvezető-igazga
tó Nagy Istvánnal beszélgettünk. 

- Igazgató úr, zenekarával első íz
ben jár Magyarországon. Kérem, mu
tassa be néhány szóval. 

- Zenekarunk a Münstertó1 30 kilo
méternyire fekvő, 92 OOO lakosú Mari vá
ros zeneiskolájának tanulóiból alakult. A 
60 fős zenekarból a mostani ausztriai és 
magyarországi turnéra 57-en jöttek el. 
Legfiatalabb zenészünk 12 éves, a legidő
sebb 20. Az iskolánkban végzett növen
dékek nagy része felsőfokú zenei tanul
mányokra jelentkezik. Schubert, Saint
Saens, Britten, M. de Falla művei mellett 
az Önnek és művészeti vezetőjének, 
Yasuinak is elhangzott egy-egy műve az 
est folyamán. Sőt, ennek a két műnek ez 
volt az ősbemutatója és úgy találtam, hogy 
a hallgatók tetszését mindkettő elnyerte. 

-Milyen programmal várták Önöket? 
- A koncerten kívül Balatonboglá-

ron, a vasutas üdülőben léptünk fel. Szá
momra külön öröm, hogy ez a koncert a 
Nyugdíjasok Nemzetközi Éve program
sorozatának része. Diákjaink nagy lelke
sedéssel készültek erre az utazásra. Saj
nos az idő rövidsége miatt csak kevés 

turisztikai látványossággal ismerkedhet
nek meg a gyerekek. Első benyomásaik 
Budapestró1 igen kedvezőek, többségük 
először jár Magyarországon és egészen 
más elképzeléseik voltak az itteni életről, 
a főváros nevezetességeiről. 

- Mit remél a Vasutas Zeneiskolával 
kialakított kapcsolattól? 

- Úgy gondolom, hogy ígéretes 
kapcsolatrendszer kialakításának a lehe
tősége van előttünk. A mostani vendég
szereplést a Vasutas Zeneiskola várha
tóan a jövő év tavaszán viszonozza, de 
valójában ennél lényegesen több lehe
tőséget látok az oktatási módszerek, a 
képzés rendszerének kölcsönös tanul-

mányozásától. A Vasutas Zeneiskola a 
musical műfajában rendkívül eredmé
nyes, ezen a területen mindenképpen 
profitálni szeretnénk az együttműködés
ből. Gondolom, nemcsak kapni, de adni 
is tudunk. Például egyik tanítványom, 
Sarah Niehves mindössze öt éve klari
nétozik és játékával az össznémet ver
senyek élmezőnyében van. Kétségtele
nül ebben nagy szerepe van a tehetség
nek. Ugyanakkor a tehetségekkel való 
foglalkozás tapasztalatairól, az alkalma
zott oktatási módszerekről eszmét cse
rélni bizonyosan hasznos lesz a magyar 
fél számára is. 

Szabó Sándor 

Mester és tanítványa: Nagy István igazgató és Sarah Niehves klarinétos Fotó: Szabó 

ópusztaszeri együttlétünk 
Szeptember 7-én reggel - szombati 

naphoz szokatlan módon - nagy volt a 
nyüzsgés a VSz székháza előtt. Végre 
elindult a busz! Irány az M5-ös! Végál
lomás Ópusztaszer! 

Varga Jóska kollégánk volt a "főpa
rancsnok". A nap során úgy foglalkozott 
kis csapatunkkal, mint egy képzett ide
genvezető. Köszönet érte! A szakszerve
zeti bizottság pedig a testi és szellemi táp
lálék mellett a kedvező időjárásról is 
gondoskodott. Nyári napsütés fogadott a 
Nemzeti Parkban minket. Mindent a tag
jainkért! Ez olyan jelszó volt, amely nem 
csak lózung maradt, mint ahogy az a jel
szavak esetén oly sokszor lenni szokott. 

A rendelkezésünkre álló rövid idő 
alatt bejártuk a Nemzeti Emlékparkot. 
Megnéztük a jurtákat, megcsodáltuk az 
"erdők templomát". Ezután következett 
a Feszty-körkép. A csaknem húsz festő 
alig két év alatt vitte fel vászonra, a gi-

EGY KIS KIRÁNDULÁS 

gantikus, a közel 120 méter hosszú és 
15 méter magas festményt. "A magya
rok bejövetelé"-t.ábrázolja. A magyar 
történelemnek azt a mozzanatát örökíti 
meg, amikor Árpád fejedelem a IX. szá
zad végén mai hazájába vezette népét. 

- A Morelli Gusztáv által készített 
metszeten - balról jobbra tekintve a ma
gyar lovasok utolsó rohamát látjuk. Elő
térben a legyőzött vezér háza népét, mö
göttük a kürtösök már a csata végét jel
zik. A dombtetőn fehér lován ülve a fe
jedelem vezérei kíséretében széttekint 
a csatamezőn. Ökrök vontatta szekéren 
egy szláv mellett vonulnak a harcosok 
családjai, köztük a fejedelem asszonyá
nak bikakoponyákkal, hadi bárdokkal 
díszített fogata. Egy erődítmény üszkös 
romjainál a menekülni próbáló nó1cet 
fogdossák össze rabszolgának, ágyasnak. 
Talán nem követek el nagy bűnt, ha el
árulom, hogy férfi kollégáimnak ez a rész 

nyerte el legjobban a tetszését. 
A honfoglalási jelenetnek a Mun

kács környéki táj ad keretet havas hegy
csúcsaival, a déli irányban végtelennek 
tűnő, dús legelőjű magyar rónáival. 

A hangulatot azonban írott szavakkal 
nem lehet visszaadni. Ott kell lenni, halla
ni kell a zenei aláfestést, látni kell a gyer
mekek csodálkozástól tágranyílt szemét. 
Nekik még játék, makett Érzésüket jó len
ne "megfogni". Nekünk történelmünk egy 
része, történelmünké, melyet ápolnunk 
kell, melyből mentenünk kell. 

Szakszervezeti titkár kollégáimnak 
javasolom, teremtsenek minél több le
hetőséget tagjaik számára kevéske sza
badidejük kultúráit, hasznos eltöltésére. 
Higgyék el, ez is része az érdekvéde
lemnek, mégpedig olyan része, ahol a 
befektetett energia biztosan megtérül. 

Pauer Olivérné 

VSz Központi SZB titkára 

Csak a kijelölt helyen! 
BÍRSÁG VÁR A SZENVEDÉLYES FÜSTÖLŐKRE 

Október 6-án kezdte meg az Ország
gyűlés a nem dohányzók védelméró1 szó
ló törvényjavaslat általános vitáját. A jog
szabály elfogadását követő hetedik hónap 
első napjától egészségvédelmi bírsággal 
sújthatják azokat, akik nem a kijelölt he
lyen cigarettáznak. 

Magyarországi adatok szerint minden 
második férfi és minden negyedik nő do
hányzik; a férfiak 73, a nők 57 százaléka 
20 éves kora előtt szokott rá a dohányzás
ra. A dohányzó örömszerzése a nemdo
hányzónak az egészségét is rontja. Mivel 
az utazás a társas élet megnyilvánulásának, 
az ember munkájának és magánéletének 
nélkülözhetetlen velejárója, e kérdéskörrel 
a vasútnak is érdemben kell foglalkoznia 
A vasúti díjszabás mindenkor védte a nem 
dohányzók érdekeit, és tiltotta a dohány
zást: egyes belső utasterekben, tanulóko
csikban, motorvonatokban, kisgyermekkel 
utazóknak fenntartott helyeken. Ám e til
tás nem jelentette egyúttal azt is, hogy ki 
lehetett zárni a füstöt a kocsi egyes részei
ből. A nem dohányzó kénytelen szívni a 
füstöt (passzív dohányzás), mivel a lég
áramlás azt a fülkékbe sodorja 

A Magyar Államvasút mindezek ko-

rai felismerésével már az 1976-os évben 
intézkedéseket tett, elsőként kísérleti jel
leggel, amelyet 1978-ban átfogóbb ren
delkezés követett. S végül 1981. május 
31-i menetrendváltozást követően teljes 
körűen szabályozta az utazás során köve
tendő magatartást. A rendelkezés össze
foglalta a különböző típusú állomásokra 
és megállóhelyekre szóló szabályozást. 
Hasonlóképpen járt el a vonatokra előír
taknál is. Az intézkedések rendelkeztek az 
egy és több utasvárók:ra, vonatoknál a mo
torvonatokra, az elővárosi és környéki for
galomra; a távolsági személy-, gyors, és 
expresszvonatokra utalóan. Bevezette az 
egyáltalán nem dohányzóknak kijelölt 
vonatokat, kocsikat, fülkéket. Ezeknek 
megfelelően nem engedte meg, hogy a 
kocsik folyosóján dohányozzanak. Mind
ehhez megfelelő programokat, propagan
da felhívásokat, alumínium vonattáblákat 
készíttetett, és kérte mindenekelőtt az uta
sok megértését. 

Amiről az Országgyú1és ezúttal tár
gyalt a nem dohányzók védelme érdeké
ben, azt médiaháttér nélkül végsősorban 
nem tudták eredményesen megvalósítani. 
Az új szabályok szerint tilos lesz a do-

hányzás a tömegközlekedési eszközökön. 
Noha annak idején a vasút élt a BKV és a 
VOLÁN példáival és annak gyakorlatát 
követendő mintának tekintette: elbukott! 
A jól előkészített, kísérletként kipróbált, 
majd rendszerbe állított elképzelés szerte
foszlott a dohányosok ellenállásán. Az 
emberi szabadságjogra, a személyiségi 
jogra hivatkozás meghátrálásra kénysze
rítette az antidohányosokat. 

A nemzetközi tapasztalatok igazolják, 
hogy a munkahelyi korlátozás külföldön 
a cigarettázás 25 százalékos csökkentésé
vel járt együtt. Noha egy ilyen törvény 
gyakorlati alkalmazásának eredményes 
megvalósításához öt év kell - állítja a 
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet. A füs
tölési korlátozások megsértése akkor is 
szabályszegésnek minősül majd, ha a do
hányosok a cigarettázásra engedélyt kér
tek és kaptak a nem dohányzóktól. 

Új idők új helyzetet teremtenek a vas
út számára is. A törvény alapján át kell fo
galmazni tennivalóit. Rendelkezései to
vábbfejlesztésével a társadalmi és az 
egészségvédelmi célokat szolgálja, ám 
ezúttal már törvényi háttérrel. 

S1Jl},ó Bélo. 









-A swci4lú érr.ikenység mindig is sajátja 
""1 a kerrszténydtmokrata gondolkod4smódnak 
llm1pdban. Teh4t nem esett (esik) messze az 
Ölfd afájdt6t amikor a KDNP-t is a -sudcszer
Mtti mozgalom k/Julében taldljulc. Képletesen 
nJlva, mekkora hat a távol.sdg vagy a távolsdg
tart4s ma 1997-ben a KDNP ts az érrlekvtdtlmi 
lt/Jvetségek k6zött? 

-A kereszténydemokricia Európában nem
csat politikai stflus4ban, programjában, de ered
ményeiben is összeforrt azokkal a szociális vo
úsókkal, amelyek a háború utáni Európát jelle
lllezték. Annak idején a pesti vicc ezt úgy fejez
te ki, hogy Kelet-Európában szocialista, nyuga
ton pedig szociális rendszert épftenek. Micsoda 
ktllönbség ! 

A KDNP alapelvei közé tartozik, hogy a 
mankavállalók ne csak bénnunkásként vagy al
kalmazottként vegyenek részt a gazdasági élet
ben. A Kereszténydemokrata Néppárt "küzd a 
munkavállalók jogos údekeinek védelméért, sfk. 
ra száll szabad szervezkedésükért. • Mégis-meg
�lésem szerint nem csak a KDNP mulasztúa 
Uvetkeztében- nem er6södött meg igazán a dol
gor.ók érdekvédelme sem, a KDNP és a szabad 
1Ubr.erve7.etlt egytHtmttk� sem. Mindkét 
fél számára nagy lehet&égek rejlenek pedig eb
ben az együttm1Ilcödésben, mert hiteles, szavahi
beta partnert lelhetünk egymásban. Nem véletle
nOI igyekeztek szétverni pártunkat és próbálták 
minden eszközzel fenntartani az állampárti ún. 
szakszervezeti apparátust. 

A KDNP egyik fontos célki«Izése a dolgo
zók valódi érdekvédelmének támogatása a libe
rális "vadkapitalizmus" viszonyai között. 

- Hogyan látja a KDNP a pdpai tanok 
.stoei4ldemokratiz6/6d4sdt, amely a hardcskapi
talizmust mi.nt a t4rsadalmi egyenl6tlenségek 
11,/Jmysz/llöttjét nemcsak nevén nevezi, dt le is 
lt;,lezi azt! 

-A páp4k szociális körleveleiben, a katoli
m egyház szociális tanftásában nem új keletff, 
lé u utóbbi évtizedekben foko7.atosan er6söd6 
banp4lyt kapott az, hogy mennyire egy t6rffl 
flbd a marxi szocializmus és a nyers kapitaJiz
mu. Mert nem csak történetileg (idffl>en) és ma
ta'ialista si.emléletében esik egybe a kett4, hanem 
f&mit abban, hogy mindkett6 az embet és az 
miberi JDUDka elé helyezi a t6két Oegyen az ma
�e vagy állami tulajdon). A tett6 között 
Cilk bat&onysági különbség van a gazdasági 
.eaednl6tlyekben, de ma nm egyre világosabban 
]Iszik, hogy a ga,.daugi eredmények önmagllk-
11111 11e1D oldják meg a wsadálom és � ember 
� A kermtényés tereszténydemotra
tl 'mml61:et smint •a teljes ember szl!Wgletei 
4iéilljai els&bs6get élveznek aze.gyoldiki gaz
�MvetecMsi követelményekkel szemben". 

&:át válljuk, boaY"nem'� mesia 
�-egyes�� �t)Qrlok 

vahS olyb � �ÓJlí 
tlrll!dalom��
inilökólad-= 

_J 

lulz6 vagy a kisgavJ4Atal az 1988-as vdlasztá&i 
csatában egylfit '1ftóM t/Jbbség? 

-A v'1ásl.dsi binpány közeledtével klllö
nösen nem szeretnék más ellent.éld � és sza
kadú csoportot bírálatá� fog'lalkoznl. A válasz
tások közeledtével ismét egyre többen fedem: fel 
maguknak, hogy &tulajdonképpen kereszt6nyde
mokraták. S4t. 6k az igazi keamténydemokrd! 
Ez allDak a jele, hogy ma Magyarom.ágon sdlya, 
vonzereje van a keresztá!ydemokráciának. Ez6t 
is akarták s7.étszabdaliú, meggyöngfteni -többek 
kömtt azok is, akik most felfedezik "igazi" keresz
ténydemokrata mivoltukat egy liberális pártban .... 

Ám Kereszténydemokrata Néppárt tovább
ra is csak egyetlen egy van Magyarországon 1989 
szeptembere óta. Ez a párt a Barankovics-vezet
te Demokrata Néppárt utóda, amely 1947-49 kö
zött a legnagyobb ellenzéki párt volt A feljebb 
idézettek is igazolják, hogy ez a néppárt lénye
ges szerepet szán a munkavállalók érdekei biz
tosítására. De természetesen ezt csak akkor teheti 
igazi hatékonysággal, ha a választót bizalmából 
olyan helyzetbe kerül. 

� Milyen reformokat fogalmazna meg a 
KDNP, a magyar 11.flkn.e1"1111Uti érdtkvédeltm 
egy mdsit killdlrl�ttljbl. lfJgyi.raz elsltmle
lenedttt, túlnyerésben leledz6 nemzetközi t6á 
sudcszervezeteket legtizoló kelet-európai térlró
dittisa a munka-béke jegyében a KDNP szerinl 
megzabolázhat6-e a régi, olykor véres sztrdjk
összecsaptisokkat munkabeszüntetésekktl. \figy 
van-e valami mds mköz is, amely a szocidlis lit
biztonsdg elismerésére készteti a t6két? 

-A megfelel6 összetéteUr Onzággyfflés fel
adata, hogy törvényhozásával segftse a dolgozói 
érdekvédelmet, megteremtve a legitim szakszer. 
vezetek számára a lebet6ségeket. Természetesen 
arra kell törekedni, hogy a konfliktusok békés 
úton oldódjanak meg, de a szakszetvezetetnek 
továbbra is joguk van a sztrájk fegyveréhez. A 
KDNP már az új alkotmány el6készft6 bizottsá. 
gában is következetesen szót emelt az énletvé
delem ldllönböz6 alkotmányos formáinö: tocli
fiWsáért. 

- S viglll. dt MIII utols6sorban: A MÁV. 
mint a legnagyobb meglJriiköU magyar dllami 
vdllalat, az om.dg költségvetisénel sajnos ma 
még a legnehezebb, leluh:6 tétele. Egyel6rr visz, 
dt rrngeteget hazl,atna geopolitikai lielyutilnk 
dltal is. A KDNP mit mond, 'ha net4n lcorm41ry
z6 pdrt lesz: mariJdjon dlloini kézben a varit? 
Ha igen, mikint tthetrr gaztlasdgoss4? 

-AMIN nevében is "állámváSltt•. Wlemé
nyllbk st.erint a MÁV Rt. r&zvényei'ntt mtgb, 
WO'iött tá7.é cm dgy prlvati7.álliald, hogy az 
államtmaíidjon i döntd, tne�{Jltajdo
ni láz. Jelent6s nerepot.�•bliíítivál
lil6i �-�ettmi a va. 
lallltot�•vadd�•� 
ttarizitti bal lS, S,zaúlm • 
_, y � títt téaztdt 

-� 

A TÚLÉLÉS MŰVÉSZETE 

Allattadára adta a leiél 
JDilldaddig, ánlfg az rpeg ll@l�t. A kett6nk fi. 
zetése körlllöelül családi pótlékkal együtt bruttó 
60 ezer forint. Ebb6l élünk öten, két fiú- és egy 
lánygyetmekleL A rezsi 15'emfonntot is elvisz 
havonta, de a másfél bektmnyi földünk sok min
denérJ kúpótol minket.»iqnót, mrvasJflátb4J, 
csirkét nevelünk, de a� kDkl>rica, krumpli és 
hagyma sem hiányzik a kanóból. Hogyan lehet 
me�? WgOI is átlagosan -mondja a ti. 

Csa1'dj6ból senki sem tagja politibi p4rt
nak, ánl mégsem tájékoudanok, hiszen�. mint 
nap nmk a tel� mor.illa és� 
gyatraatöayvtúöájÍirlat: 'Olmtadia F,mrc 20 
éve VSz-tag: -A m4ktor i& jártat itt VDS7Sz
esek agidlni, de f� blirmit, üres kézzel 





Napjainkban a világ utazási irocW 
• �ei :versengenek az utaso
li&t kúWva szolgáltatásuk Javát: a 
biztomégot, a kényelmet, a p0ntossi
p,, gyorsaságot és kedvezménye1ktt 
.(lt Mindent megtesmek, hogy az em
� vev61[éntmepze,rea.ék. Ü'zleti 
�uk: az litrakel6t ki kell szel
�! 'Men és nyáron egyaránt•· 
- ennek .-endelnek alá. 

*** 
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Nemzetközi 
vasútmodell kiállítás 

A Déli Vasút régi fűtőháza 

Legutóbb a Petőfi Csarnokban ren
dezte meg a Magyar Vasútmodellezők 
és Vasútbarátok Országos Egyesülete 
(MAVOE), valamint a Közlekedési Mú
zeum a XLIV. Nemzetközi Vasútmodell 
Kiállítást, amelyet dr. Tömpe István, a 
MÁV Rt. elnöke nyitott meg. 

A kiállítók, illetve versenyzők több 
kategóriában indulhattak: vontató- és 
vontatott járművek; nem önjáró sínhez 
kötött járművek; épületek és egyéb lé
tesítmények (pl. hidak); működő vasút
technikai berendezések; történelmi vit
rinmodellek; diorámák; terepasztal
részletek. A munkákat a szakértőkből 
álló nemzetközi zsűri értékelte. Az elbí
rálás föbb szempontjai: a méretarány, a 
kidolgozás minősége, a mú1cödó1cépes
ség, az élethűség, a festés, a feliratozás. 
Természetesen a modelleknek meg kell 
felelniük a nemzetközi szabványok elő
írásának. A különböző fokozatú elisme
réseket az esti órákban osztották ki. 

A hazai modellezőkön kívül cseh, 
német, román és szlovák munkákkal is 
találkozhattunk a hozzáértést, szaktu
dást tükröző, ízléssel összeállított kiál
lításon. Örvendetes, hogy az idősebbek 
mellett nagyon sok fiatalt vonz a sza
badidő hasznos, változatos eltöltésének 
ez a módja. A modellezés türelmet, kéz
ügyességet, szakismeretet igényel és 
elősegíti a szépérzék fejlesztését. 

A MAVOE mú1cödéséről meg kell 
említeni, hogy több vidéki városban is 
van eredményes helyi köre. Tagja az 
Európai Vasútmodellezó1c Szövetségé
nek (MOROP), amelynek Közép-Euró
pai regionális szervezetében -annak lét
rehozása óta - részt vesz az évenként 
tartott találkozásokon. modellezőink a 
nemzetközi kiállításokon sorozatosan 
kiváló eredményeket érnek el és ezzel 
külföldön is megismertetik, népszerű
síthetik a magyar vasutak technikáját. 

Horváth Károly 

Korkedvezményt kaptak 
Huszonöt éves jogos igényük telje

sült a TVG vezetőknek ez év nyarán. A 
TVG-, UDJ-, ASA-vezetők, valamint a 
pályafenntartási munkagépeken dolgo
zók megkapták a tengelyen töltött idő 
után járó kedvezményeket: öt évenként 
egy év nyugdíj-korkedvezményt, vala
mint tizenöt évente egy időkategória 
előléptetést. Ez nem külön juttatás, ha
nem ugyanazon jogok elismerése, 
amely a tengelyen dolgozó munkavál
lalókat megilleti a kocsirendezőtől a 
mozdonyvezetőig. A döntést bíróság 
hozta a VSz Pályagazdálkodási Intéző
bizottság kezdeményezésére egy prece
dens érték(í per alapján. Az ítélet utáni 

visszhangról kérdezem az érintetteket 
egy oktatás keretében. 

-Az aláverőgépeken dolgozók nem 
kapták meg a kedvezményt - mondja 
Baracsi Gyula TVG-vezető. Ő több 
mint huszonöt évet gépláncon "töltött 
el". A hat évre, amelyet TVG-n dolgo
zott, semmit nem kapott. 

Kiss Mihály szerint igazságtalan az, 
hogy a TVG-, UDJ-vezetők ugyanazon 
vizsgákat kötelesek letenni, mint a moz
donyvetetők, ennek ellenére óriási a bér
ben a különbség a masiniszták javára. 

Továbbra is súlyos gond a kiskocsik 
közlekedtetésénél, hogy ,általános gya
korlat szerint a kiséró1c forgalmi vizsga 

nélkül ülnek fel a vezető mellé. Több
nyire olyan embereket alkalmaznak, 
akik más munkakörben sem állják meg 
a helyüket. A forgalmi oktató szerint ez 
a gyakorlat helytelen, de az oktatási uta
sítás nem szabályozza e kérdést. 

Ács Péterné a Pályagazdálkodási In
tézó'bizottság megbízott titkára elmond
ta: jelentős eredmény a korengedmény 
elismerése, hiszen VSz kezdeményezés
re minden érintett dolgozó jelentős jut
tatást kapott. Példaértékű az is, hogy e 
kezdemény kiharcolása egy alapszerve
zettől, a Ferencvárosi Pályagazdálkodá
si Főnökségtől indult ki. 

Tonzor Péter 

Tisztelgés a vasminiszternek 
A napokban többszáz vendég érke

zett a Baross Gábor emlékév esemény
sorozatát megnyitó ünnepi hangver
senyre, a Vigadó koncerttermébe. 

Dr. Lotz Károly közlekedési, hírköz
lési és vízügyi miniszter megnyitó be
szédében méltatta az egykori vasminisz
ter áldozatos életútját, aki úgy a vasút 
fejlesztését, mint a Vaskapu szabályozá
sát egyaránt szívügyének tekintette. 
Ady Endrével szólva így juthatott el az 
Értől az Óceánig. Mi viszont a MÁV 
Szimfonikus Zenekar segítségével Bee
thoven: Egmont nyitányától a VII. 

Szimfóniáján át jutottunk el zeneiroda
lomban Brahms: V. és VI. magyar tán
cáig. Gál Tamás karnagy ugyan késett 
néhány percet, ám az áhítattal várakozó 
közönség ezt a kis intermezzót megbo
csátotta neki. 

Dr. Baross Dénes úr, az alapítvány 
kuratóriumának díszelnöke zárszavában 
.:negemlékezett dicső felmenőjéről. Saj
nos a rokonsági fokát nem sikerült meg
tudnunk. Kiderült viszont, hogy a vas
miniszter a kamaráknak is nagy barátja 
volt, s munkája során rendszeresen tá
mogatta ó1cet. Baross Gábor születésé-

nek 150. évfordulója alkalmából a Di
nasztia Kiadó gondozásában díszkötet 
jelent meg Frisnyák Zsuzsa szerkeszté
sében, mely a hangversei;iyt követő fo
gadáson bemutatásra, illetve kiosztásra 
került. Egyik fejezetéből megtudhattuk, 
hogy Baross egyik vidéki útján a szem
lét kétszáz terítékű bankett követte. Az 
ünnepélyes megnyitó szervezői sem 
akartak lemaradni, hiszen a mintegy 
kétszáz főnyi meghívott jócskán élvez
hette a gasztronómia örömeit a terített 
asztaloknál. 

Z.TA 

Kőbánya-felsőt átépítik 
Kőbánya-felső a Keleti után az első 

állomás a miskolci vonalon. Nehezen 
jut el odáig a vonat, többször lassít, néha 
meg-megáll. Az állomás épülete eltűnt, 
csak egy rom látszik, illetve az új felvé
teli épület vázszerkezete. A munkások 
dolgoznak, a bontással együtt épül az új 
állomás. 

Amikor belépek a forgalmi irodába 
-ahol Budavári István alapszervezeti 
titkár teljesít szolgálatot-éppen a nya
kamba omlik egy kis bontási por. Na
gyobb vakolatdarabok nem eshetnek le, 
mert aládeszkázták a mennyezetet. Ko
pácsolások között dolgoznak a forgal-

KÖNYVTALLÓZÓ 

miban, de nemcsak a bontás miatt fe
szült a hangulat a dolgozók között. A 
visszasorolási értesítéseket már meg
kapták a dolgozók. A Forgalmi Szak
igazgatóság utasítására az állomás veze
tése egy kategóriával visszasorolta Kő
bánya-felső munkavállalóit, ezért min
den érintett egyeztetést kezdeményezett 
az állomásfőnökkel. A legutóbbi infor
máció szerint az intézkedést a szakigaz
gatóság visszavonta, így Kó'bánya-fel
sőn és a többi érintett állomáson is ma
rad az eredeti besorolás és a bérek. 

Éliás József állomásfőnök nem 
kommentálta az eseményeket, mivel az 

intézkedés visszavonásáról ekkor még 
semmilyen írásos értesítést nem kapott. 
Az átépítésről elmondta: 

-Már évekkel ezelőtt életveszélyes
nek nyilvánították az épületet. Idén feb
ruárban kezdték el az átalakítási munká
latokat, amelyek egy év alatt talán be is 
fejeznek a kivitelezők. Az építkezés 
mintegy 20-30 millió forintba került. 
Volt arról is szó, hogy az állomás teljes 
biztosító-berendezési hálózatát átépítik, 
de a költségek egy milliárd forint fölé 
rúgtak volna, ezért maradt az olcsóbb 
megoldás. 

Tonzor Péter 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETI MOZGALMÁNAK TÖRTÉNETE 

Reflexiók a kis kék 
könyvhöz 

Megtorlás 
RÉSZLET GADANECZ BÉLA ÉS GADANECZ ÉVA SZERZŐPÁROS KÖNYVÉBŐL 

"A:z 1957. február 15-i központi vezetősé
gi ülésen arról is határoztak, hogy felülvizsgál
ják a szakszervezeti bizottságok helyzetét és 
egyes KV-tagok magatartását. A felülvizsgálat 
szükségességét az 1956 előtt "demokratikusan 
megválasztott" tisztségviselők visszahelyezésé
nek szükségességével indokolták. Mivel októ
ber 23-a után funkcionáriusokat váltottak le, 
újakat választottak, ideiglenes intézőbizottságo
kat hoztak létre. 1957. július végéig 180 telje
sen megszfint, a többiben különböző személyi 
változások történtek. A személyi változások zö
mét november végén, december elején hajtották 
végre, s a területi bizottságok hozzá is járultak 
azokhoz. A központ azonban nem ismerte el a 
végrehajtott személycseréket: leváltották mind
azokat, akik október 23-a után lettek szakszer
vezeti tisztségviselők, s azokat a korábbi szak
szervezeti tisztségviselőket is, akiket beválasz
tottak a munkástanácsokba, forradalmi bizottsá
gokba. S visszahelyeztek minden olyan eltávo
lított vagy lemondott függetlenített funkcioná
riust és nem függetlenített bizottsági tagot ko
rábbi posztjára, akik maguk hajlandóak voltak 
a tisztségükbe visszatérni. Voltak ugyanis, akik 
nem vállaltak már szakszervezeti tisztséget - a 
szombathelyi teriilt:ti bizottság jelentése szerint 
náluk 50-en -, mások kedvezőbb pozíciót töl
töttek már be vagy időközben elhagyták az or
szágot stb. 

A központi vezetőség 1957.július 26-i ülé
sén öt kv-tagot zárt ki soraiból és a szakszerve-

zetbó1: Szoboszlai Tibort, a Hámán Kató vonta
tási főnökség vezetőmérnökét, aki megszervezte 
a mérnök szakbizottságot, mert két napig elnö
ke volt a fűtőház munkástanácsának, november 
végén munkásgyfilésen ismertette a Vasutas 
Központi Munkástanács országos értekezletén 
történteket, s beszélt a magyar fiatalok Szovjet
unióba hurcolásáról; Székely Györgyöt, mert 
vállalta a Landler Jenő Jármfijavítóban a fegy
veres üzemőrség parancsnokhelyettesi megbíza
tását, s az üzem szakszervezeti bizottsága no
vember végén függetlenített szb- titkárrá válasz
totta; Ocsovai Istvánt, a Keleti pu. üb. tennelé
si és bérfelelősét, valamint Kirdly Istvánt, a 
Szentesi Építési Főnökség szb-elnökét, mert be
választották őket a munkástanácsba; Bdndti Jó
zsefet, a pécsi TBKE üb-elnökét, a Baranya me
gyei SZMT tagját, mert október végén a mun
kásőrség parancsnokává választották. Szabó An
tal az ülésen közölte, hogy "számos olyan funk
cionárius aktívát váltottunk le, akik az ellenfor
radalmat támogatták, közülük többet más szol
gálati főnökséghez helyeztek, illetve a vasúttól 
is elbocsátottak." De ez még csak a kezdet volt. 
Miskolc állomáson 1958-ban indítottak egy 
szakszervezeti bizalmi ellen fegyelmi eljárást 
azért, mert 1956-ban részt vett egy nőtüntetésen. 

A meghurcolt, megbüntetett szakszerveze
ti tisztségviseló1c száma nem ismeretes. Csak 
néhány összesített adattal rendelkezünk. 1956. 
október 23-a után a MÁV 3206 dolgozója 
hagyta el az országot. A KPM Személyzeti 

Szakosztályának 1958 végi összesítése szerint 
227 "elleforradalmi cselekményekben részt 
vett, vagy azt kiszolgáló vezető munkakört 
betöltő személyt" váltottak le. "Ezen túlmenő
en a gazdasági vezetők irányításával 1137 sze
mély lett az államvasutak kötelékébó1 eltávo
lítva, 1450 fő pedig alacsonyabb munkakörbe 
helyezve ellenforradalmi ténykedés (munkás
tanács, forradalmi bizottmány, stb. munkájá
ban való részvétel) és egyéb kifogásolt maga
tartás miatt." A politikai okból eltávolítottak 
száma ténylegesen magasabb volt az összesí
tésben szereplőnél, mivel a tényleges vagy a 
bizonyíthatatlan vádat nemegyszer a létszám
csökkentésre vonatkozó kormányrendelettel, 
az átszervezés szükségességével stb. helyette
sítették. A szombathelyi igazgatóság területén 
kínos helyzetbe került emiatt a szakszervezet 
is, n\ert az átszervezés szükségességét több 
esetben nem tudta bizonyítani az Egyeztető Bi
zottság, "így kénytelenek voltunk ezeknek az 
egyéneknek az ellenforradalmi ténykedését fe
jükre olvasni ... És most az a vitás helyzet ál
lott elő, hogy a ténykedésük miatt elbocsátott 
dolgozók elbocsátásukat a szakszervezet ter
hére írják, mert ennek képviselői is részt vet
tek az Egyeztető Bizottságban" - írta a terü
leti bizottság elnöke 1957 májusában. A meg
torlás fentieknél is brutálisabb fonnáinak - in
ternálás, büntetőperek - feltárása külön tanul
mány feladata lesz." 

Örömteli érdeklődéssel, várakozás
sal vettem kézbe a Gadanecz történész 
házaspár kis formátumú tankönyvét, 
amit a vasutas szakszervezeti tisztségvi
selők számára írtak. A vasutasok szak
szervezeti mozgalmának igaz történetét 
tartalmazó tankönyvet, éppúgy mint 
Béla bátyámtól származó nagyobb lé
legzetű és formátumú könyveit, kedven
ceim között fogom őrizni. 

Bevallom, összevetettem a nagyo
kat e "kicsivel" és biztosra veszem, 
hogy tényleg hiányt pótol és a szerzők 
bővebbre szabták volna mondanivalóju
kat. Száz esztendő története kétszáz ol
dalon csak a legfontosabb tudnivalókra 
utalással készíthető el úgy, hogy szak
szervezetünk sokszor heroikus küzdel
mének részleteire is kitérjen. Ilyen ese
mények bemutatására minden bi
zonnyal előnyére szolgált volna a tan
könyveknek. Mindezt természetesen 
nem bírálatként jegyzem meg, csupán 
annak reményében, hogy folytatása kö
vetkezik. Van miró1 bővebben, részlete
sebben többet mondani, ami a tisztség
viseló1c még hatékonyabb felkészülését 
eredményezheti. Lapozván a "kisokost" 
vissza-visszatértem keresvén, vajon 
milyen élet és munkak.örülmények kö
zött alakult a vasutas dolgozók szervez-

kedése, érdekvédelme. Mint volt szoci
álpolitikai és munkavédelmi munkatárs, 
vezető csupán az elmúlt 50 év során ta
pasztalhattam a gőzvontatástól a villa
mosításig, az aláverő csákánytól az alá
verő gépig stb. bekövetkezett változáso
kat. Az agyongyötört fizikai dolgozók 
téli, nyári kiszolgáltatottságát mára jó
részt megszüntették. Az idáig vezető út 
azonban igaz sok áldozatot, sajnos vas
utas életeket követelt. Ezek a körülmé
nyek mindig meghatározói voltak szak
szervezetünk tevékenységének. A vas
útüzem nem csupán a "veszélyes üzem" 
jelleget viselte, de számtalan technoló
giában az egészségkárosodás veszélyét 
is magában hordozta. Éppen az utóbbi 
körülmények miatt aktualitásuk idősza
kában mindig határozottan és nyomaté
kosan foglalt állást a VSz. 

A munkabiztonság és munkaegész
ségügy szervezeteinek kialakulása állan
dóan az érdekvédelem és érdekképvise
let homlokterében áll. Tudom, mindeh
hez a Gadanecz házaspárnak is igen sok 
hozzáfüznivalója lett volna, illetve len
ne, ha a terjedelem nem korlátozná őket. 
Remélem, az itt csupán érintőlegesen 
említett kérdésekkel foglalkozó tanköny
vével is módunk lesz találkozni. 

Hegedűs Károly 
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