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Az MSzO z és az idő próbája 
VÁLOGATÁS A IV. KONGRESSZUS BESZÉDEIBŐL 

Európába nem szolgaként akarunk megéltcezni 
TÖMÖR KIVONATOK DR. MÁRKUS IMRE BESZÉDÉBŐL! 

1998. december 18-19�n tartotta 
negyedik kon�zusát az MSZOSZ. 
A kétnapos rendezvény els6 napján fel
smlalt dr. Mdrkus Imre, a VSZ elnöke 
is. Az ott elhang7.0tt bes7.écléMI idézzük 
fel a legfontosabb gondolatokat! 

Tiszten Kongresszusi 

Négy év mérlege, tükre van előttünk. 
Akkor ülésezik a kongresszusunk, ami
kor az MSZOSZ-hez tartozó ágazati szak
szervezetek megvonták a saját mérlegei
ket, s megválasztották az új, vagy meg
erősítették a régi tisztségviselőiket. 

Mi történt velünk az elmúlt négy év
ben? Erősödtünk? Gyengültünk? Egy biz
tos: tapasztaltunk, 1990 és 1994 között egy 
jobboldali, 1994 után pedig egy baloldali 
hatalmat. A tapasztalat lényege. hogy mind 
a két hatalom a kapitalizálódó Magyaror
szágon gyakorolta a nép által megengedett 
jogokat! Vajon mind a két kormányzati cik
lus alatt ezt akartuk? Így akartuk? A pénz
tőke diktált, vagy a pénztőke diktált? Hol 
voltunk mi? A hatalom az hatalom volt 
mindvégig. Ám a munkavállalói érdekkép
viseleteknek akkor is megvoltak a sebeik. 
A kérdés az, hogy csak a pénztőke. a nem
zetközivé váló pénztőke fog beleszólni a jö
vőképünkbe, vagy mi is bele akarunk? 
Nem könnyű kérdések ezek. kollégáim! 

Pártkapcsolatok ügye, awagy az 
MSZOSZ és az MSZP viszonya 

Feltesszük a kérdést: milyen volt az 
"együttélés" akkor, amikor a szocialisták 
hatalmon voltak? S vajon, milyen lenne 
most, miután már tudjuk, hogy nem ők 
vannak hatalmon? Mi lett volna. ha kemé
nyebbek vagyunk és létrejön egy társadal
mi-gazdasági megállapodá�? Vajon akkor 
is ennyi lett volna a szenvedés, a kínló
dás? Mit ér ez a kapcsolat most, hogy el
lenzéki párt lett az MSZP? Mit érhetett 
volna ez a kapcsolat, ha akkor. anno. nem 
a presztízs, nem a mások, vagy az egyé
nek érdekének az előtérbe helyezése, ha
nem a közérdek, egy baloldali érdek jele
nik meg a kormányzati hatalom mögött? 

Meg kell mondanunk. hogy mi az, 
amin változtatnunk kell, még akkor is. ha 

most úgy látjuk. hogy van, amin nem tu
dunk. Egy apró. hangulatjavító megjegy
zést hadd tegyek: azt gondolom, hogy a 
baloldalon elhelyezkedő pártok közt a tá
volság nem olyan nagy, mint amilyen 
messze most ülnek egymástól! 

Nem kell zégyenkeznünk akkor, 
kollégáim. amikor a jobboldalon a szél
sőjobbnak nincs határa? Akkor a balol
dalon mi van? Hát miért nem kezdünk 
meg egymás mellé fölzárkózni, miért 
azokat a momentumokat keressük. ame
lyek szétválasztanak? Miért nem azokat, 
amelyek összekötnek! Miért nem lehet 
lemondani egyéni presztízsekről. miért 
nem lehet közelebb kerülni egymáshoz.? 
Vajon. csak a jobboldalnak kell polari
zálódnia? Nehogy azt higgyilk kollégá
im, hogy erre a pártoknak kell választ 
adni. Nekünk. munkavállalóknak, mun
kavállalói képviselőknek. Azért, mert 
felelősséggel tartozunk az általunk kép
viselt dolgozókért. munkásokért. Egysé
gesíteni kell a fellépést. világosan kell 
meghatározni a célokat. Nem sokat mar
kolva. keveset fogva. hanem keveset, de 
azt jól megfogva kell el6relépnünk! 

Rendeznünk kell az esLközeinket és 
a módszereket. Világossá kell tenni, hogy 
a tárgyalásokkal milyen célok érhet6k el 
és mihez kell már a nyomásgyakorlás 
eszköze! Összefogá<;, egységes, világos, 
félreérthetetlen baloldali fellépés kell, ha 
Európába polgárként és nem szolgaként 
akarunk megfrkezni. 

Erősítenünk kell a szakszervezetünk
ben a belső kutatásdkat. Igényünk kell, 
hogy legyen arra, hogy megkérdezzük a 
tagságunkat, a szákszervezeteket, a kf vül
ről, vagybeliilr(í} figyel6polito16gusokat, 
hogy mit szólnak a munkánkhoz? Szem
be kell néznünk azzal a ténnyel, ami Eu
rópában is egyre jellemz6bb, hogy a szak
�zervezeti tMzgalom leértéke16d5ben van, 
térvesztése egyre jobban megmutatkozik. 
és nem igaz, hogy Magyarországon ezt a✓• 

utat kell követni! Megvan ug) anis a ma
gyar népben az az összefogás. ami változ
tathat ezen az irányon. Nélkülünk nem 
olyan lesz az Európa-ház, mint amilyen
nek sokan megálmodták! 

Azt gondolom kollégák, szólnunk 

kell arról is. mintegy tükröt tartva önma
gunknak, hogy ágazataink mit produkál
tak az elmúlt négy évben. A vasutasok 
nevében azt mondhatom el, hogy - az 
előző kongresszushoz képest -jelentő
sen javítottunk a sztrájkképességünkön. 
KUlön. önállóan, az MSZOSZ-hez tarto
zó Vasutasok Szakszervezete bizony rá
kényszerült arra. hogy amennyiben 
szükséges, képes legyen a nyomásgya
korlásra i , ha az általa képviselt munka
vállalók céljait el akarja érni. 

A munkásember és a ioabiztonság 
A bizalmat kell erősítenünk, erre az 

üzemi tanácsi választások rámutattak. 
hiszen a Vasutasok Szakszervezetének 
jelöltjeire több szavazatot adtak le a va�
úton. mint ahány szahzervezeti tagunk 
van! Azt gondolom, hogy ez a bizalom 
kötelez bennilnket. Meg kell szüntetnünk 
a félelmet a munkahelyeken, ott kell len
nüdk a mikrostruktúrákban, de ott kell 
lennünk az eg) éni munkaadóknál ii., mert 
nemcsak az 1200, az 1800 és az 50.000 
dolgozót foglalkoztató munkaadóknál 
kell érdemben képviselnünk a munkavál
lalókat! Kollektív szerződésre és jogbiz
tonságra van szüksége a munkásember
nek. Választás előtt állunk! Egyedül raj
tunk múlik, hogy csendben, szolga mó
don nírünk, vagy összefogunk és bele
szólunk sorsunk alak"Ulásába! 

Kollégáim! Sokkal tudatosabb szak
szervezeti munkára van szükség! Az 
MSZOSZ akkor végez az eddiginél tu
datosabb szakszervezeti munkát, ha an
nak eredménye az ágazatokon belül, a 
szakszervezeti bizottságokban és a főbi
zalmi-csoportokban is megjelenik majd. 
Ha a munkahelyeken, ahol az emberek 
egymásrn utaltan, nap, mint nap, izzadt
ságosan keresik a kenyerüket, ha ott 
nitics meg az összetartó kapocs. akkor 
kifele és fölfele egy.iránt cs'ak gyengül
het a szervezet. 

Amikor Európáról beszélünk. akkor 
makroszinten érdeminek kell lenni az 
érdekegyeztetésnek, és európai ember 
módjára kell kezelni ügyeinket. Európá
hoz azonban európai munka és európai 
bér is jár! 

Elszántság, kedv, emberközpontúság 
MOZAIKTABLÓ AZ MSZOSZ IV. KONGRESSZUSÁRÓL 

Di6héjban. A magyar szakszerveze
tek 100 év alatti legfőbb erőforrá�a: szer
vezettség, összefogás, s:.olidaritcts. (lux 
Judit) A globális világgazdaság kiépíté
se mellett szükséges létrehozni a szak
szervezetek globális intézményeit. ne
hogy a munkavállalók védtelenül marad
janak. (Eddy laurijsen) Időnként a mun
kavállalók, a nyugdíjasok és érdekkép
viseleteik tesztelése zajlik -finoman szól
va. Durvábban fogalmazva pedig nyílt 
provokálása. (Sándor lász/6) A most el
fogadott költségvetés növeli az esély
egyenl6séget. (Kovács lász/6) 

Vélemények. Az elmúlt tíz évben a 
szakszervezetek úgy rivalizáltak egymás
sal, hogy gyakran nem vették figyelem
be tagjaik érdekeit és személyes presztizs
okok miatt tevékenykedtek. Ez gátja volt 
az érdekvédelemnek. (Kuti László) Mol
nár György, a Vasutasok Szakszervezet
ének küldötte idézte a programból a kö
vetkezőket: "Elvárjuk a kormánytól, 
hogy tegyen eleget az ENSZ felhívásá
nak, és 1999-ben ünnepeljük meg az id6-
sek napját." A nyugdíjas érdekvédő vé
leménye szerint azonban nem is annyira 
az ünneplésen van a hangsúly, hanem 
azon, hogy a kormány tegyen konkrét in
tézkedéseket az id6s emberek életkörül
ményeinek javítására. 

Komment4rok. Jean I.Apayre, az 
Európai Szakszervezeti Szövetség f6tit
kár-helyettese arra figyelmeztetett, hogy 
az Európai Unióba felvételüket váró or
sz4gok kormányai kezeljék partnerként 
az mlckvédelmi szervezeteket, hiszen a 
demokrácia alappillére a szolidarit4s. 

Hallja, miniszterelnök úr?! 
Gt'JnciÁrpád köztmas6gi. elnök írta 

a kongraazúltwdötteinet út üdvözle
lllx!o: A.,.._, uic:mt "legyenkisúmít-

ható, megbízható szociális partner. Arra 
törekedjék, hogy céljait lehetőleg a tár
gyalóasztal mellen érje el. Dc legyen ké
pes meKmutatni erejét, ha más esély 
már nincs. Akkor ne legyen tétova, 
vagy bátortalan ... Ebben a politika ural
ta világban egyre több kétkezi és szel
lemi munkás számít a szakszervezetek
re, mert másoktól nem nagyon remél
het gyámolítást." 

Egyetértünk, köszönjük elnök úr! A 
Vasutasok Szakszervezete ebben a szel
lemben járt el a legutóbbi vasutassztrájk 
esetében is. 

Kérdés-fekkt. Schalkhammer Antal, 
a bányászszakszervezet elnöke felszólalá
sában megkérdezte: miért nincsenek jelen 
a kongresszuson a kormány képvisel6i, 
hiszen meghívták őket? Azért, mert a kor
mányt nem érdekli a munka1•ál/a/6k prob
lémája, a 100 éves szakszervezeti mozga
lom léte adta meg a vála�zt saját kérdése
ire az ismert érdekvéd6, országgytTiési 
képvisel6, majd hozzáfűzte: Ebben a ma
gatartásban a munkás-érdekvédelem sem
mibe vétele tükröződik.. ami tűrhetetlen, s 
amelyre a szakszervezetek érdemi módon 
kell reagálniuk. 

Más problémákkal összefüggésben 
Schalkhammer Antal így fogalmazott: 
Eljöhet az id6, hogy a helyzet megérik 
annak a kérdésnek a felvetésére is, nem 
kell-e uM/cözi választásokat tant111i? 

Nincs kizárva. 
Ja11aslatok. Sóki Gyula szerialt � 

ciális ügyvédhálózatot kellene létrehoz
ni, amely alapítvány fonnájM,an mtlköd
ne. Szabó /stvánrrR a nők foglalkoztati
sának blMtését szorgalmazla. Megoldás
ként -egyebek mellett- a kisgyermekes 
anyák otthoni részmuilkavállalú4nat le
het&igét említette tcl� muntaid&mt 

elismerve azt. Az MSZOSZ közeledjen 
az alternatív szakszervezetekhez -aján
lotta Mátraházi lstnín. Pados Ferenc 
pedig arra kérte a parlamentbe került szak
szervezeti vezetőket, hogy álljanak ki 
harcosabhao, lépjenek fel keményebben 
a tagság, a munkavállalók érdekében. 

Ellenvélemény. Bánony András, a 
nyomdász zakszervezet elnöke utalt a 
beszámolóban felvetett kérdésre. hogy 
legyen-e az MSZOSZ-nek saját lapja. 
Véleménye szerint ez nemfontos. hanem 
inkább az a lényeges, hogyan jelenjünk 
meg a magyar sajtóban. 

Elgondolkodtató álláspont ez egy 
olyan szakszervezet első számú vezető
jétől, ahol a Typographia esetében, a leg
régebbi újság jelenik meg, s hogy ne is 
szóljunk olyan nagymúltú szakszervezeti 
orgánumokról, mint a Vasas és a Bánya
munkás, ne is beszéljünk arról a szerep
ről. an1elyet például a Magyar Va•;utas tölt 
be. Sajnos, a kongresszus is elvetette azt 
a java-;latot, -pénzhiányra hivatkozva
amely egy MSZOSZ-lap létrehozására 
irányult. A következményekért ezúttal is 
a döntéshozók a felelősek. 

Jótanács. A felszólalók közül a leg
nagyobb tetszést a 90 éves Szab6 Piros
ka, a szakszervezeti mozgalom régi har
cosa aratta, aki a többi között a követke
zőket ajánlotta: "Azt nem mondhatom 
incg, mit kell most csinálni. hiszen ez nem 
az én tisztem. Tanácsolom viszont, hogy 
a szakszervezet céljai mindig legyenek 
reálisak, énhetőek, s a munkavállalók 
számára vonzóak. Maradjon meg az el
si.ántság, a kedv és az ember/wz.pontú
ság ebben az egyre nehezed6, mind in
kább a számítógépce, az internetre, a te
levízióra épUJ6 világban." 

UJ'pdljSlbulor 

Az első csapási 
a nyugdíjasokra mérték 

FELEKI PÁL HOZZÁSZÓLÁSA 
Engedjétek meg, hogy mindenekelőn a, Ma

gyar Szaksurvezetek Országos Szövetsége Eletút 
kitüntetésben ré zesült - "gondtalan öregkort élő" 
- idős társam nevében tisztelettel megköszönjem 
az MSZOSZ Elnökségének a magas kitüntetést. 

A kitüntetés a hosszú évtizedek óta végzett 
szakszervezeti munka elismerése. egyben elisme
rését jelenti az ágazati szakszervezet és az 
MSZOSZ iránti hűségének, elkötelezettségének. 

Délelőtt ünnepi megemlékezést lllrtonunk a 
Szaktanács megalakulásának 100. évfordulója al
kalmából. A jubileumi tiszteletadás megemléke
:és a Szaktanács létreho:.ásáró/, egyben foiwjtás 
a megalapftók el6tt, akik először ismnték fel és 
fogták össze a s:étforgácso/Mott s:aks:erveze· 
tek és tagságuk erejét. hogy együttesen álljanak 
ki a dolgozók közös érdekeiért a munkaadókkal 
és a mindenkori hatalommal szemben. 

Ők és utódaik voltak a;:_ok, akik a nemzet• 
közi üsszefogás és sza/idaritás s:ükségességét 
is felismerve kiépítették a Szaktanács nemzet
közi kapcsolatait. Ők a szakszen·e:eti mozga
lom kiemelkeM alakjai, akik előtt a Vasutasok 
S:akszen-eute is fejet hajt. 

�li az elmúlt évben ünnepeltük a Vasutasok 
Szak.,zervezete megalakulá ának 100. évfordu
lóját. Mint ismeretes a Bethlen-Payer paktum 
megpecsételte a vasutasok legális szakszerveze
tének sorsát A vasúton tiltották a szervezkedést. 
ha megtudták valakiről, hogy szak zervezeti tag, 
a legkisebb büntetés az azonnali elboc,átás volt. 

Szak zervewi elődeink és kiiretóik lélekben 
és teneikben - a betiltás éveiben is - fenntartot
ták. belénk oltották a szakszervezeti moz.galom 
szellemit, késóbb is kiálltak tár.aikért. Sokan tag
jai roftak a le�áfis szaks:emzeteknek és illegá
lisan folytattak tei-lkenységet a vasutasok közön. 
:-;ag) részük volt a VSZ u_üászervezésében. 1\em 
véletlen, hogy ahol a front elvonult szinte spon
tán alakultak a vasutas alap zervezetek. 1945. 
második felében az egész szakszervezeti mozga
lom meglepetésére a V� 75.000 tagjával az or
szág 3. legnagyobb �}al(szervezete lett' Az ujjá 
alakított VSZ a Szaktana\ tevékeny tagjaként 

képviselte a vasutas érdekeket. 
E helyről nagy tisztelettel kös;:_önetet mon• 

dok- sok idős társam nerében - azoknak a szak• 
s:mezeteknek akik a betiltás idején befogadtak 
bennünket. (Vasas, közi, Szállítók és mások.) 

Szeretnék néhány gondolatot elmondani az 
egység és öss:efogás mai szükségszertlségéről. 

Kedves Barátaim! 
Sajnos a s:aks:en-ezeti mo:.galom nehiz 

idós;:,akában élünk. A szakszervezet ellenes tör
vénnyel - az 1991. évi XXVlll-assal - megbon
tották a szakszervezetek egységét. A jelenlegi ha
talom még csak tárgyalni sem akar a szaksurve
zetekkel. Jellemző, hogy az első csapást a nyug
díja! okra mérte. Az érdekegyeztetés felső szinten 
csak fonnális. Ezen mielőbb l'dlto;:_tatni kell. 

A kongresszusra vár az a feladat, hogy meg
határozza a tennivalókat. 

Kérem a kongresszust hogy vegye figyelembe: 
• A szövetség csak akkor tud erős és tekin· 

télyes tárgyaló fél lenni. ha a tagság mögötte áll. 
• Ehhez elsősorban a tagszervezetek vezeté

sének egysége és tagságának megnyerése, akará
sa. támogatása szükséges. 

Ha ez nincs meg akkor fegyvertelenek ma
radunk úg) ágazati . mint szövetségi szinten. De 
akkor azt is mondhatnám. hogy minek vannak a 

mo:galom re:etői, hiszen a tagság, a dolgozók 
bizalma állította őket szmezetük élére. 

Tehát a szövetség egységét, erősítését szem 
előtt lllrtva olyanokat válasszon a kongresszus a 
Szövetségi Tanácsba és Elnökségbe akik mögön 
on áll a tagság. akik készek felvenni a harcot a 
munkáltatókkal és a hatalommal szemben is a tag
ság jogainak megvédéséért, érdekeinek érvényesí
téséért, és szívén viseli a nyugdíja5ok sorsát. 

Ha ez íg) lesz. akkor a ;\fagyar Szakszerve
zetek Országos Szövetsége be tudja tölteni hi
vatását és az eddigieknél is keményebben és 
eredményesebben fogja ellátni a tagság legfőbb 
érdekképvi eletét. Ebben a küzdelemben tenné
szetesen számítunk az Európai Szakszervezeti 
Szövetség támogatására is. A kongresszusnak 
eredménye munkát kívánok! 

Erőinket ne gyengítsük! 
SZŐKE KÁROLY, 

A VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALELNÖKE 

G) erekkorunkban sokat ját zottuk az "Adj 
király katonát, ha nem adsz, akkor szakítunk". 
Mi. amíg kisebbek voltunk, mindig vesztet
tünk. de azzal bfztattuk magunkat, ha mi le
szünk nyolcadikosok, mi nyerúnk. Nagyobbak 
lettünk. a kezeinkben megnövekvő erő, "a vere
ségek nyomán felhalmozott tapasztalat" hosszú
távra elhozta a gy6zelmet. Tanultunk a vereség
ből. 6 birtokoltunk az erő nö,·ekedésében. 

Mi, vasasok ug)anúgy voltunk a Ill. kong
resszus ama feli roerésével. hogy csak "saját 
erőnkre. a szakszervezetekben rejlő összefogásra. 
szolidaritásra, felhalmozott tapasztalatokra. szak
értelemre, és ha kell, a közös fellépés erejére tá
maszkodhatunk céljaink megvalósításában." 

:\lib61 szánnazhat az eró, mi a feltétele a 
kö:ős felfépérnek? 

Legelőször a meglévő szervezet erejéből 1 
Valljuk be magunknak: meglévő erőinket nem 
tudjuk, nem tudtuk integrálni! Történelmi szak
szervezetek aprózódtak szét, ellentétben a fejlett 
,ilágban bekövetkezett tendenciákkal. Meggyen
gült, de talán mi is meggyengítettük anyagi erő
inket. Mindenek által nincs - helyesen fogalmaz
va létre sem jött - a komol) károkozás lehetősé
gét magában foglaló erő. Ha mindezeket abból a 
szempontból elemeznénk. hogy erre az erőre az ér
dekérvényes!tés eredményessége mian van szük
sé,gül)k, relatíve a létező erőnél is gyengébbek va
gyunl:. Tudniillilc a partnerek 1995-höz képest 
erősödtek (integrálódtak) vagy a választóktól ka
pott felhatalmazás - bizonyos - félreértéséből, 
erőből politizáltak. politizálnak! 

Els6tétel! 
Azonnali szervezeti integrálódás, nemzet

gazdasági ágazat (ágazatokat) tömörítő szakmai 
s:irrvezetek létrehozása. 

Kedffl Szaktársook, Szaktársak! 
A legfonto abb stratégiai célja: a túlills! 

Igu ez a szakszervezeti mozgalomra is. Ebben a 
túlélési folyamatban azonban van egy szomorú 
kq>. Nem szeretnék senkit megbántani, de sokan 
a tilélést nem annak a dinamikus - szervez.eti jel
leaében -. hanem önmaguk nílélés&en Jjtj4k. 

Mi, va.wok sem lebetilnk elégedettek a tag· 
� és a Sl.el'VC7.dlség alakuláával. Ugyanak
kor elmoodbatjuk. a Slffl'CZCtt 1111111Uv'8alóinak 
42�armdsl.ervöami leusumavc-

zeti tag. Bár lehetnénk többen is, de jelen ,-agyunk 
az Opel, Audi, !TI. IB\1, Caterpillar. Philips. 
AFL. AMP, :-;okia, THYSSJi'-;, AEG, LE0NY. 
KEIPER RECAR0. K:-i0R-BRE\1SE. KR0-
SCHV stb. multinacionáfü és más külföldi érde• 
keltségű új vállalkozások munkavállalói közön. 

E helyről is szeretném nemzetközi szövetsé
geink - IMF, E\1F -megköszónni szívességüket. 
de külön köszönetet mondok a német, osztrák. 
dán. svéd, holland. belga vasa,oknak és a FES· 
nek a szervezésben n)újtott segítségükért. 

Tagszervezési eredményeink. mind Vasa, 
mind MSZ0SZ szinten szerények. Ennek első
rendű oka. hogy a szakszervezeti munka súly
pontját nem a szakszervezet építésre helyeztük. 

Második tétel! 
Minden tisztségviselő, minden tag köteles• 

sége a szervezet építése 1 

Tisztelt Kongresszus! 
A munkaügyi kapcsolatok s-i.ereplői köl� 

sen függnek egymástól. Hans Moerle mondja egyik 
tanulmányában a munka ,ilágában kétféle stratégia 
működik: erő stratégia. konsunzus stratégia. az át
menet szahzervezeti magatartása ez volt! 

Innen szeretnénk üzenni a Miniszterelnök 
Úrnak! 

1) Ha kizárólag erőstratégiát alkalmaz -
nem hajlandó az általunk képviseltek érdekeit, 
céljait figyelembe venni, - akkor kormánya nem 
fogja elérni céljait. 

2) Ha tagadja a munkavállalók, munkálta
tók és a konnány közötti kölcsönösséget, akkor 
mi: a szakszervezetek is tudunk erőstratégiát al
kalmazni. 

Kívánom erre ne kerüljön sor! 

Harmadik t&I! 
Mi kongresszus stratégiát abnmk, és elvár

juk, hogy senki ne vitassa legitimitAsunkat. 

KollqanA, KolWpk! 
Sz:ervcl.CtqJ{t6 IDUIIUnk során nap, miJt nap 

taWkozunk - sokszor a halalom mcgoszt6úb61 
�zó-nincssziibégsi.akszcMl.etrefllllll 
az egyén koopenlivitm, fonl08 a bi7.almi vismay, 
az önkootroll-magafdÁval. Sl.épen megfogal
mazva: a bwmo crffims gazdéltodfaal 
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OKTATÁS MINDENEK ELŐTT 

Reformokat sejtetve 

Grafikon segí�gével még jobban szem
léltethető az DT-választások sikere. 

Németh Szilárd fiatalember, alig 
túl a 30-on. Iskolaigazgató volt Cse
pelen. Ugyanitt Pokorni Zoltán segít
ségével megalapítója a PDSZ-nek; 

ezzel egy másik: érdekvédelmibb sín
re téve a pedagógusok ellanyhult 
szakszervezeti mozgalmát. 'föbb mint 
egy éve pedig a Vasutasok Szakszerve
zetében munkatárs. Legutóbb az üze
mi tanácsi választások egyik sikerfele
lőseként hangolta össze a több hóna
pos kampányt. Akadt hát tennivalója 
bőven. 1998. decemberében a választ
mány a szervezési osztály élére állítot
ta, minthogy Szelei Ferenc -addigi ve
zető - nagy múltú tapasztalatára az 
MSZOSZ-nek is szüksége volt. 

-Kinevezésed reformáci6t sejtet? 
-Egy külsős -véli, rálátva megfon-

toltan - máshonnan veszi észre e nagy 
szervezet működésében rejlő fölösleges 
mechanizmusokat a rákövesedett nehéz
ségeket. A struktúra innovációjának kul
csa a folyamatos és célirányos tanulás. 
Ezért az oktatást a szakszervezetben az első 
számú feladatok közé sorolom. S nem 
pusztán tananyag-elsajátításra gondolok, 

amely kötelező. Az előadó szeresse is a 
tárgyát, a hallgató pedig legyen nyitott rá. 
Ez a kettősség nélkülözhetetlen. 

Magát az oktatást lépcsó1cre állítjuk. 
Lépcsőzetességre. 1. Alapismeretek -'ez 
nálunk a VSZ-ben rendjén! 2. Gyakor
lat-ez nem más, mint az ismeretek átül
tetése, hasznos forgatása. Hallgatóink 
tudjanak megállapodásokat kötni. tár
gyalni, ellenőrizni, újságcikket elemez
ni ... A 3. V SZ-akadémia, amely felső
fokú szakszervezeti végzettséget adna. 

-Mi lapul még a tervek tarsolyában? 
- Egy gazdag szakszervezeti könyv-

tár létrehozása! A szükséges információ 
folyamatos cseréje, az együttműködés 
harmóniája az osztály, a területi képvise
letek és az IB-k között. S az is, hogy a 
VSZ-en belül maguk a szervezési osztály 
munkatársai megelégedéssel dolgozhas
sanak az eddig bevált rendszeretetre ala
pozva és a továbbképzésre építve. 

- $Z cs -

ÜT-választás hitelesített mérlegen 
Véget értek az üzemi és kfüalkalmawtti taná

csi választások. A november végén lebonyolított 
választássorozat meghatározó kulcseseménye volt 
a Vasutasok Szakszervezete tavalyi munkatervé
nek. Tudtuk jól, hogy a válasrtások eredménye egy• 
feló1 jelzi majd eddigi tevékenységünk elfogadott
ságát, másrészt mkszervezetünk jövó'képének ala
kí�ja is lesz. Ezért mindenképpen értékelnünk kell 
az DT-választások eredményességét. 

Az újság szabta keret nem teszi lehetővé 
olyan teljes leltár elkészítését, mint amelyet a 
VSZ elnöksége és választmánya februári ülésén 
megvon, de fővonalaiban ezt vázolhatjuk. 

Jelentős előrelépésnek számít az előző ÜT
választásokhoz képest, hogy 1998-ban többen 
szavaztak a VSZ jelöltjeire, mint a tag/étszá-

. ; ' 

NŐTT A BIZALMI TŐKE 

munk. Ez számunkra bizalmi tó'kénk és működési 
hatékonyságunk növekedését jelzi. Ennek kö
szönhető, hogy a MÁV-nál több szavazatot ka
pott a Vasutasok Szakszervezete. mint a többi 
17 vasutas szakszervezet együttesen. Jellemző 
adat, hogy ugyanitt csaknem kétszer annyi jelöl
tünk lett üzemi tanácsnok vagy megbízott, mint 
a másik két reprezentatív szakszervezetnek 
összesen. A gazdasági társaságoknál, ahol a 
munkavállalók az éles piaci versenyben jól tud
ják, hogy mit jelent a szakértői érdekvédelem, 
ott minden tíz szavazóból nyolc a VSZ-re vok
solt, s minden tíz megválasztott tanácsnok kö
zül kilenc a VSZ jelöltje lett. A vasútegészség
ügy területén is minden második közalkalma
zotti tanácstag a VSZ programjával indult a vá-

IDŐSZERŰ DOKUMENTUMAINKBÓL 

Miniszteri válasz érkezett 
MOST KATONA KÁLMÁN MINISZTER ÚRTÓL 

Dr. Márkus Imre 
a Vasutasok Szakszervezetének elnöke 
B udapest 

Tisztelt Elnök Úr! 

011415/022/1998. 

Szakszervezetük és további nyolc szakszervezet vezetői által küldött levelükre-amely
ben a megjelölt témakörökben a KHVM és az érintett szakszervezetek között érdekegyez
tető tárgyalások mielőbbi megkezdését javasolják-a következó1cró1 tájékoztatom: 

A felvetett kérdésekről ágazati szinten több okból sincs érdekegyeztetési lehető
ség. Azok tárgyalási kereteiről, ütemezéséről a Kormány ezév augusztusában már 
döntött. A munkaidő-csökkentést, a korkedvezményes munkakörök felülvizsgálatát, a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási helyzetének áttekintését nem tartotta 
az ET 1998. II. félévi munkatervébe fel vehetőnek. Döntött a Kormány az 1999. évi 
bérfejlesztési Jehetőségéró1 is, amikor a versenyszférában ajánlható 13%-os átlagkere
set fejlesztés mellett foglalt állást. 

A szóban forgó témakörökben a KHVM sem döntéselőkészítési, sem döntési 
jogosítvánnyal nem rendelkezik, ezért azokról érdemi egyeztetést sem tudna folytat
ni. Ennek színtere az ÉT, illetve annak bizottságai, ahol az egyes oldalaknak lehető
ségük van érdekeik képviseletére, illetve érvényesítésére. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ne tartanám rendkívül fontosnak az 
ágazatainkban dolgozók időbeni felkészítését az őket közvetlenül érintő ügyekben 
az EU csatlakozás előkészítése során. 

A minisztérium részéről készek vagyunk olyan fórumot teremteni, ahol az érin
tett munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek között megindulhat a párbeszéd 
a jelzett témakörökről. Támogatandónak tartom és egyetértésük esetén kezdeménye
zem, hogy pl. a jövő év első felében valamennyi érintett és a téma jó ismerőinek 
bevonásával konzultációt szervezzünk az integráció közlekedési, h írközlési munka
vállalókat érintő várható hatásairól. Amennyiben ilyen i rányú továbblépés Önök 
részétől is elfogadható, köszönettel veszem a megvalósítás részleteire (részvevők 
köre, előadások témái, előadók stb.) vonatkozó javaslataikat. 

Kérem Elnök Urat, hogy válaszlevelemben foglaltakról 
a többi aláíró szakszervezet vezetőjét is tájékoztatni szíveskedjék. 

Budapest, 1998. december 18. 
Üdvözlettel: 

v� 
Katona Kábnán 

lasztásokon. Feltűnő azonban, hogy ahol rende
zettek a mffködési körülmények, a munkaügyi 
kapcsolatok, ott az egészségügyi dolgozók - a 
nem szakszervezeti tagok is(!)-kizárólag a Vas
utasok Szakszervezetének a jelöltjeit juttatták 
KT-mandátumhoz. Kiszámítható körülmények 
között megbízható, nyugodt érdekvédelmi és ér
dekképviselet/ szervezetre van szükség! 

Az, hogy a kampány finisében kifüggesztett 
plakátokon a VSZ aduászként hirdette: "Velünk 
nyer!", nem volt alaptalan magabiztosság. Szakszer
vezetünk, komolyan véve a feladatot, óriási energiát 
fektetett az 1998. évi ÜT- és KT-választásokba! 

Az új választmány májusi alakuló ülésén 
már külön napirendi pontként szerepelt az őszi 
választás, s év végéig nem akadt olyan elnökségi 
vagy válaszhnányi ülés, ahol ne ez lett volna a jel
lemző. Az elnökség a nyár folyamán elkészült 
írásos anyagokkal (Harminc kérdés -harminc vá
lasz, kampányterv és koncepció, tájékoztató) se
gítette a közép- és alapszervezetek felkészülését. 
Az őszi oktatáson a választások okán és céljából 
változott meg a hagyományos képzési rend. Nem 
volt olyan közép- vagy alapszervezeti értekezlet, 
csomóponti oktatás, ahol ne vitatták volna meg 
a jelöltálUtás, a kampányolás, a választási bi
zottságba delegálás, az ÜT működés feladatait, 
a helyi kampánytervek e/készítését. 

A középszervi titkárok őszi, boglári értekez
letükön döntöttek a központi kampány tematiká
járól, helyszíneiről, időpontjairól. A területek ál
tal ragyogóan megszervezett kampánygyűléseken 
a VSZ elnöke és alelnökei több, mint félszáz he
lyen mintegy kilencezer munkavállalóval talál
koztak. Valószínú1eg ennek is köszönhető, hogy 
a részvételi arány 80%-os volt a választásokon, 
messze megelőzve az országgyűlési és helyható
sági választások ilyen viszonyszámait! 

A MÁV Rt. területén a választások lebonyo
lításának elősegítésére alakult meg az Országos 
Koordinációs Bizottság (késó'bb Szavazatösszesí
tő Bizottsággá alakult). A szokásjognak megfe
lelően konszenzussal mffködő(?) bizottság ugyan 
ellátta feladatát, de az oda delegált egyes szakszer
vezeti képviselők felkészületlensége, szereplési 
vágya gyakran akadályozta az érdemi. munkát. 
Külön problémát jelentett a PVDSZ jelöltjei tör
vényességének értelmezése is. 

A VDSZSZ és a VFSZSZ például ez utób
bira hivatkozva torpedózta meg, hogy a pályá
nál több, mint 1.500 munkavállaló szavazatát 
figyelembe lehessen venni! 

A fent említett problémákat a jövó'ben min
denképpen kezelni kell. Az októberi VSZ-es ÜT
elnökök és megbízottak konferenci�ján is a jövő
ről esett szó. Az előttünk álló KUT-delegálás, 
üzemi megállapodások létrehozása és magának az 
üzemi tanácsi rendszernek a mffködtetése kapcsán 
megszívlelendő a konferencia állandóan visszaté
rő gondolata: Szorosabbra kell fűzni az ÜT-k és 
a VSZ kapcsolatát, mert csak így tudjuk a mun
kavállalók törvényes és jogos érdekeinek védelmét 
és képviseletét maradéktalanul ellátni. 

Németh Szilárd 

,, 
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Ml ÉRLELTE MEG A KÉTÓRÁS SZTRÁJKOT? 

Tények, tanúk, tudósítások 
VÁLOGATÁS BELSŐ DOKUMENTUMOKBÓL 

1998. december 08. Akár sikerül, 
akár nem, minden sztrájknak van előzménye. 
Érdemes hát a részmegállapodások tükrében 
megnézni, hogyan érett be (bár nem gyümölcs) 
az a kétórás fi_gyelmeztető sztrájk. Az első köz
leményt a MAV Rt. Kommunikációs és Sajtó
irodájától 1998. december 8-án küldték meg va
lamennyi szolgálati főnökség vezetőjének. 
Gy.1300-l07/1998IK. szám alatt. Ekkor még 
Sipos István vezérigazgató csupán 12+0,8%-os 
béremelési javaslattal állt elő. Ezt megelőzően 
a három reprezentatív vasutas szakszervezet, (a 
VSZ, VDSZSZ, MOSZ) továbbá a MÁV veze
tője szignálta az elkülönített képzési alap létre
hozásáról intézkedő megállapodást. A munka
vállalók munkakörülményének javítása érdeké
ben a MÁV-nál jövőre tervezett intézkedésekkel 
kapcsolatos megállapodást, a VDSZSZ kivéte
lével, szintén parafálták a felek. A VDSZSZ -
tűnik ki a tájékoztatóból, - kifogásolta, hogy a 
Mozdonyvezetők Szakszervezetét indokolatla
nul emelték ki. Ugyanis 1999-ben a MÁV 1 
milliárd 741 millió forintot fordít irodák, mííhe
lyek, szociális létesítmények, stb. korszerűsítésére. 
E mellett megteremtik az utazók, szolgálatban 
dolgozók Uegyvizsgálók, vonatvezetők, moz
donyvezetó'k) szolgálat közben történő, friss ivó
vízzel való ellátásának feltételeit. Ennek érdeké
ben a MÁV Rt. vállalja 2000. december 21-ig 
minden vonali szolgálatot teljesítő mozdonyra 
kisméretű hfftőszekrényt :helyez el. 

1998. december 17. VSZ választmá
nyi ülés. Ötvenhat tagjából jelen volt ötvenket
tő. Értékelték a Vasúti Érdekegyeztető Tanács
ban hónapok óta folyó tárgyalások eredményét. 
Megállapították, hogy a V SZ által átadott, a 
munkavállalók helyzetének javítását célzó javas
latok közül több kérdésben jelentős előrehaladás 
következett be. Megállapodás közeli helyzet ala
kult ki. Ám a választmány azt is megállapítot
ta, hogy a MÁV Rt. módosított bérfejlesztési 
javaslata jelentősen lemarad a VSZ jogos köve
telésétől. Az idő előrehaladottságárn tekintettel 
a választmány veszélyezfetve látta a január 1-
jétől esedékes, elfogadható mértékff bérfejlesz
tés elérését. A reálkereset-csökkenés megakadá
lyozásáért volt kénytelen a kétórás figyelmeztető 
sztrájk megtartásáról dönteni, ha 1998. decem
ber 21-én 16 óráig a törvény által is előírt egyez
tetések nem vezetnek eredményre. A választ
mány 48 tagja igennel szavazott. Ellenvéle
mény nem volt. Csupán négyen tartózkodtak a 
szavazástól. A figyelmeztető sztrájk napját de
cember 22-ére tffzte ki a választmány. 

1998. december 17. Sztrájkfelhívás a 
VSZ-tó1, melyben továbbra is kitart amellett, hogy 
a vasutasok bére nagyobb mértékben növekedjen, 
mint megélhetési költségeik. A cél, - mondja ki a 
sztrájkbizottság röpirata, nyomásgyakorlás nélkül 
nem érhető el, a reálbérek öt százalékos emelése. 

1998. december 17. MTI Budapest. 
Érdekes számonkérés-féle szerepel az MTI tük
rében a sztrájk írásos bejelentésről. Állítólag a 
Vasutasok Szakszervezete az esti órákig ( decem
ber 17-én) még nem élt a mozdonyvezetó'kéhez 
hasonlatos írásos bejelentéssel. Szándékát egy
előre csak szóban nyilvánította ki. Az MTI hír
anyag forrása a MÁV Rt. Vezérigazgatósága. Azt 
engedte volna sejtetni, hogy szóban nem érvé
nyes a sztrájk meghirdetése. 

1998. december 18. Dr. Márkus Imre, 
VSZ-elnök aláírásával megerősítve sajtóközle
ményt ad ki a titkárság. Ebben adja tudtul, hogy a 
VSZ választmánya egyhangúlag határozott a két 
órás figyelmeztető sztrájkról, s arról, hogy az ebben 
való részvételre buzdítja tagságát, valamint a töb
bi vasutast is. Olvasható, hogy a VSZ tárgyaló de
legációja, a választmányi ülés után az Mt.194. §-a 
alapján írásban kezdeményezte a MÁV Rt-nél az 
egyeztetés megkezdését. Ezzel egyidó'ben a VÉT
en magnófelvételes jegyzó'könyben rögzítette 
sztrájkolási szándékát. A közleménybó1 világosan 
kitűnik, hogy kétórás figyelmezető sztrájkját csak 
abban az esetben tartja meg a VSZ, ha 1998. decem
ber 21-én 16 óráig nem vezetnek eredményre az elő
írt egyeztető tárgyalások. 

1998. december 19. Felhívás. Kiadó
ja Simon Dezső alelnök. Valamennyi szakszer
vezeti bizottságnak és a helyi sztrájkbizottság
nak! Ebben már a zavarkeltés elhárítását fogal
mazza meg az alelnök. Ugyanis a VSZ tudomá
sára jutott, hogy sztrájkfelhívása után a VSZ ne
vében a MÁV Rt. és a MOSZ állítólagos külön 
alkuját bíráló levél került ki a szolgálati helyek
re. Az alelnök kéri a tagságot, hogy ne higgyen 
a mesterkedésnek. Arra kér mindenkit a szolgá
lati helyeken, a megtévesztő tartalmú kiadvá
nyokat (leveleket) haladéktalanul távolítsák el. 

1998. december 21. Sajtóközlemény
cáfolat. A VSZ sztrájkbizottsága szembeszáll a 
vasutasság egységét kívülről megbontani szándé
kozó állhírterjesztőkkel. Az elektronikus médiu
mokban ugyanis minden valós alapot nélkülöző 
állítás jelent meg, miszerint Pécs nem szolidáris 
a sztrájkkal. A VSZ viszont nem hátrál: kedden 
5-és 7 óra között figyelmeztető sztrájkot tart, 
mert a MÁV Rt. eddigi bérfejleszt�si ajánlatai 
messze alulmúlják a vasutasok jogos követelését. 

1998. december 22. Köszönetnyilvá
nítás, VSZ titkárság. A Vasutasok Szakszer
vezete Sztrájkbizottsága köszönetét fejezte ki 
minden vasutas kollegának, aki a figyelmez
tető sztrájkban december 22-én részt vett, 
yagy vállalta a szolidaritást. A sztrájkbizott
ság a sikeres figyelmeztetés után reméli, hogy 
meggyőzte a MÁV Rt. vezetőségét a vasutas
ság egységéről, és arról, hogy komolyan kell 
venni a vasutasok életszínvonalának emelését 
szavatoló bérkövetelés!. 

szalai 

A december 17-i választmányi ülésen szinte egyhangúlag mindenki a figyel
meztető sztrájkra szavazott. Ellenvélemény nem volt. 
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A D[CEl\18EH 22-l ;(ETORAS FIGYEUv1EZl ETO SZTRAJK NAGY KRONIKAJA 

A megfflk Sailiiából 
llsullsszlráik 
kellden is leszl 

HAJDÚ-BDIARI NAPLÓ.1998. december 
18. A Hajdú-bihari Napló kitüntetett figyelmet 
szentelt már december 18-án is a szírájkesemé
nyeknek, s attól kezdve december 23-áig nyomon 
követte. Külön oldalon megszólaltatta az olvasó
kat is. El&b a VSZ-t emeli a híradás élére. Rész
letesen idézi dr. Mdrkus Imre elnök indoklását, 
azt, hogy a VSZ miért 4-5%-os reálbér-növeke
dést követel. Az elnök külön is hangsúlyozza, 
hogy a VSZ a sztrájktörvényben előírtakhoz iga
zodva jár el, kezdeményezi az egyeztető tárgya
lásokat a MÁV Rt-nél. A lap megpróbál informá
ciókkal is szolgálni. Ortutay Kdvnlr személyfu
varozási osztályvezető-helyettes sorolja fel, hogy 
melyik vonat hová fut be, vagy hová nem indul 
a sztrájk ideje alatt Négyhasábos várótermi képet 
közöl később, 1998. december 22-én, "Az utasok 
megértették" címmel. 

Mozdonvvezelök 
és utasok 

VAS NÉPE. 1998. december 22. Ugyancsak 
tüzetesen számol be a szombathelyi állomások 
vonatvesztegléséról a szerkesztőség. Ez még a 
mozdonyvezetők figyelmeztetése. Öthasábos cím 
alatt (Beffitve is kivilágítva várakoztak) kérdezte 
meg előbb egy InterCity mozdonyvezetőjét 
(Kovdcs Ldszl6t). majd a hajnali utasokat. 
Kertész Csaba vállalkozó mérgelődött, mert 
váratlanul érte karácsony előtt a sztrájkbejelen
tés: "Csúszni fog a napja". Nyilatkozik Lukdcs 
Antal vonatvezető, egy jegyvizsgáló, No1·dk 
Lajos szolgálattevő, végezetill Papp Zoltán, a 
VSZ szombathelyi területi képviseletének ne
vében, aki kék szalaggal fejezte ki szolidaritását. 

1998. december 23-án. szerdán már a máso-

dik felvonásról:tudósú. Sorolja, hogy a megye 
teriiletén bol.;báyan tartjftmeg a V$Uét órás 
"figyelmcz�j�" �A negyadik olélalOB rlponot 
közöl, s megfaggatja Bó,béfy Jánoit, a VSZ.he
lyi titkárát, áki -rögtön kitér -arra is, liogy hiába 
lfinik d!Y, mllllha ütlcöinbiek a V8.$Dla5 érdekek; 
mert a cél ugyanaz: több bért! A riporter utána
járt annak. hogy miért nem áll el a vasúthoz, 
mondjuk �siiendezl!nek senki. 25 ezer forin
tért? Paw �tg,, {e83Cs7 óraj� �dig peje
lenti, hogy a ket órás munka6eszüntetés nagy 
eródemonstrációnak bizonyul. 

1· keddi olcsóbb volt 
ntrli-lBRLAP.19911. deqmllei 23. Amis

kolci lap •Íerúen gyorshírbertjeknti, hogy 
2300 vasutas szüntette be a muntát la;dden a 
VSZ felhívására. Megsaccolta a cég kár6t is, 
ami 10 millio forinttal ktvesepbre tehető. mint 
egy nappe_l koribban.lgy a ké(órás figyelmez
tctt5 sztr5Jkra 12,6 millió forint a. ráfizetés. 
Összehasonlításként Sipos ls11�dn vezérigazga
tó közölte, hogy egy tízvagonos szerelvény kor
szerűsítése 340 millió forintba kerül. 

taMnvi csendélet 
HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ. 1998. defflllher 

23. Alttudlis. Háromhasábos sztrájkfotóval il
lusztrálva a püspökladányi csendélwól nyilatko
zik AlfdldíAnta� a püspökladányi �lomás főnö
ke, aki -im111ár csak a sztrájkot tartja egyedüli 
megoldásnak a jogo.� bérkövetelés kiküzdésére. 
Karacs Lajosné, VSZ helyi titkára biiSzke. hogy 
tökéletes az összsartás, Nál� Ladányban a töb
bi vasúti siakszervmt tagíai is -szoliaari�t vál
laltal Aou.áfuk a szlovák vasutasoktól is érke
zett egy magyar nyclvli bfztató levél. 

A Napló ekkor még arról tud, hogy a 
MOSZ és a YDSZSZ is szolidiris a VSZ-szel. 

Nem 1n1111ne11121-1111 
�-MAGYARORSZÁG.199l4eam

ber 23.Miskolc-Borsod-Ab�j-Zemplén napilap
jai négyhasábos(!) fényképpel arró[ tllllósítanak, 
hogy a vasutasok változatlanul ragaszkodnak 
21 'it-os követelésük teljesítésébe! Arról is ír, 
hogy a január 4-ére kilátásba hefyezen 78 órás ál
talános sztrájk ellenére kompromisszumkészek. A 
másik féltől is elvárják a. megállapodási hajlan
dóságot. Aktuális rovatában, ugyancsak ebben a 
számban a tim több, mint figyelemfelkeltő: A 
vasutasok méltányos ajánlatra várnak. A lapok
nak Szendrei Géza, a VSZ tertileti titkára fejti ki, 
hogy miért voltak szolidárisak a mozdonyveze
tők hétfői demonstratív munkabeszüntetésével. 

Felváltotta a kalauzt 
DÉL-MAGYARORSZÁG, 1998. december 

23. Érdekességként egy különös sztrájktörés 
nyomába ered Korom Andrds, a Dél Magyaror
szág újságírója. Azzal foglalkozik, hogy Csong
rád és Gátér. a két állomás közös főnöke adta a 
:kalauz helyett az indulási jeleket azon a keddi 
re�elen. Fekete lst1·dn állomásfőnök azzal véde
kezik. hogy tettére csak azután szánta rá magát, 
miután megtudta, hogy a két állomás egyik dol
gozója sem tagja a VSZ-net A :Vasutasok Szak
szervezete mégis munkáltatói eljárást indít elle
ne. Kidertil ám a cikkből, hogy a -vonat kalauza 
mégis a VSZ tagja, tehát ő joggal sztrájkolt ked
den hajnalban. Egyébként a szerelvény végül 
csak Gátérig futott, nem jutott tovább, mert Kis
kunfélegyházán már végleg nem fogadták. 

A BLIKK is szenzációt ,�zimatolt a megté
vedt állomásfőnökről, azzal: a ráadással, hogy 
megszólaltatta Mdri Gábort, a VSZ szegedi lertl
letének titkárát is. Ö valóban nem tagadta, hogy 
Fekete István ellen eljárást kezdeményez. Meg is 
magyarázta, hogy Fekete ls(l'án sztrájktörését a 
MAY és a vasutas szakszervezetek közötti meg
állapodás megsértésének tekinti. 

Összeállította: Szalai Csaba 

TÜV VASJ 
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ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams nomuíl felépítésű, 1 
magas oldalfalú, nyitott 

1 

teherkocsi 

Egymdsratolható fedelű 
teherkocsi 

1 cp 

Eltolható alumíniufn- oldd,lfalú • 
fedett tehertocsi 

Vállalásunk: • meglévő kFE. átalakításával 
• új kocsik gy ával 
• a kocsik s�-! izelésével valamint 
f6vizsgájával Ktvánunk hozzájárulni 
a keresked6 v út sikereihez 

A 125 éves üzem a asúttal a vasútért. 

Az utazóközönséget nem érte váratlanul, de mégis meglepte a vasutasok el
szántsága. Többnyire türelemmel viselték el a nem nekik szánt kétórást fi
gyelmeztetést. Helyszín: Debrecen, Nagyállomás.1998. december 22. Foró:HúR1 

Hajnali józanság 
SZTRÁJKHELYZET-JELENTÉS FÉLE A NYUGATIBÓL 

Az első vonat fél ötkor nagyot fékezett 
- Rákosrendezőn. Korábban jött mint 51.0kott, a 
momooyvezetőnek sietős volt valamiért. Gyor
san haladtam a sínek között, a núnusz négy fo
kos szél a bórömig hatolt, ettől kicsit megbor
zongtam. Összébb húztam magamon a kabátot. 
Már a kétswegyes váltónál jártam. de img min
dig nem láttam a kitaposott ösvényt amelyen a 
váltókeulő kijárnak a Nyugatiból beírni. A haj
nali szél finom hó,·al hordta tele a lábnyomokat. 

A kettes toronyban kong a vaslépcső a lá
bam alatt, amíg felérek. A fiúk örömmel nyug
tázzák, hogy csak én vagyok, nem valamelyik 
főnök vetődött el ide. 

l/lés Mihály forgalmi szolgálattevő éppen 
a vaskályhába tesz néhány fahasábot, amikor ér
deklődöm, hogy sztrájkol-e Nyugati? Minden a 
tervek szerint halad, már csak abban egyezkedik 
az egyes torony rendelkezője, valamint 
Rákosrendező forgalmistája, hogy melyik vonat 
jön be utoljára. A 2129-es számú vonat már nem 
jöhet be a Nyugatiba, mivel öt óra öt perc az ér
kezési ideje. Rákosrendezőn áll, innen már az 
utasok mehetnek tovább a BKV járataival. 

Kiderül, hogy Kőbánya-teher forgalmi szol
gálattevője nem akar sztrájkolni. Kéri az enge
délyt még az öt óra után érkező vonatnak is. A 
2729-es engedélyt nem kap, de N. J. Kőbánya-te
herről közli, hogy a vonat már eljött Kőbánya
Kispestról. A menetirányító ekkor elrendeli. hogy 
akkor közlekedjen végig, mivel Kőbánya-teheren 
nem állhat a vonat, ugyanis személyforgalomra 
nincs kiépítve. A 2729-es öt óra tíz perckor gör
dül be a Nyugati pályaudvarra. 

lllés Mihály szerint érthetetlen a kőbányai 
kolléga hozzáállása. mert az igaz. hogy minden
kinek szuverén joga a munkabeszüntetés, de az 
elvárható lenne eg) forgalmistától. hogy meg
értse: a harang őérte is szól. A mozdonyvezet6k 
viselkedése még csak érthető, hiszen a sztrájk
monopolhelyzetük kérdőjelezhető meg a sikeres 
VSZ-es demonstrációval. A menesztő mesélte, 

hogy tegnap a leállás után a mozdonyvezetők 
különösen betartották az utasítást, minden írás
beli rendelkezésről külön véleményük volt. 

Hat órakor mind a négyen feszült figyelem
mel hallgattuk a rádió Krónika adását. Bánkúti 
Gábor tudósítása szerint a sztrájk részleges, mi
vel több helyen elindultak a vonatok öt után is. 
Ebből mi Budapesten semmit nem érzékeltünk, 
minden nagyobb állomás azt mondta. hogy áll
nak a vonatok. Felhívtam a Benczúr utcai köz
pontot, ahonnan Simon Dezső alelnök megnyug
tat: tudomása szerint csak két vonat indult el, de 
az is megállt egy állomás után. 

Vankó Vilmos váltókezelő unalmában fel
tesz a rezsóra egy kislábast, benne virslit főz. 

- Így el lehet viselni a reggeli "csoportot" 
- mondja majd )eveszj az edényt a forró vasról. 
Leül reggelizni. A rádióból közben a Danúbiusz 
Kapucsínó szól. Bochkor és Boros sajnálják a 
vasutassztrájkot, ugyanis ilyenkor a legrosszabb 
az öngyilkosjelölteknek, nem marad más hátra, 
mint a Szabadság híd turul madarc1. 

Hét óra előtt öt perccel György István ren
delkező forgalmi szolgálattevő engedélyt kér a 
vonatoknak mindkét irányba. illetve közli a vár
ható indulási sorrendet. A nyíregyházi lnterCity 
pontosan hét órakor rendesen elmegy, a szobi 
vonat 120 perc késéssel halad ki, de ebben a pil
lanatban már érkezik Rákosrendezőről is a vo
nat. Egyszerre indul meg az élet, a kívülálló 
nem is érti, hogy mit beszélnek és mitől megy 
itt minden egymás után. Blokkrn jönnek a sze
relvények Kőbánya felől is. A váltókezelők egy
egy mozdulatból is értik. hogy mit kell csinál
ni. Pillanatok alatt állítják át a mázsás váltó
emeltyűket. Hamar ledolgozzák a két órás pihe
nőidőt. nem várják, hogy kilenc óránál koráb
ban leváltják őket. 

Talán dél is elmúlik majd mire helyreáll a 
forgalom, de ezen már egyik vasutas sem bán
kódik - ők is megmutatták. 

T. P. 

Nem elnézést, megértést kéri ... 
A demokráciákban a sztrájk fegyveréhez már 

csak akkor szoktak hozzányúlni a szakszervezetek, 
amikor a tárgyalá.wk csütörtököt mondanak. Nem 
az erejét fitogtatta tehát a szervezetileg legnagyobb 
wsutas-szakszervezet, a VSZ, amikor december 22-
én egy rövid ideig tartó kétórá$ sztrájkkal. de föl
ébresztette a vég nélküli bértárgyalások asztalánál 
vele szemben helyet foglaló munkáltatót, a MÁV 
Rt-t. Ez tehát csak amolyan figyelmeztetés volt. Az 
utaz61cözönség rájött (türelmes volt). hogy a MÁV 
RL, no meg a kormány vele szeretné felháborodot
tan kimondatni, hogy milyen lelketlen ez a VSZ 
így karácsony előtt! Csakhogy. az utastömegek háta 
mögül többé aligha lehet arra hivatkozni, hogy a 
� dolgozó csak a maga gesztenyéjét akarja ki
kaJ>ar!ti abból a bizonyos közös költ�gvetési tál
ból. Éppen ezért a VSZ nem elnézést, csak meg
értést kért az utasok sokaságától, mert hisz miért 
ne értené meg ma bárki, aki napi gondokkal küzd, 
hogy a váltókezelő, tolatásvezető, a váltótisztító, 
a málházó, a targoncás nem tud ötről a hatra men
ni. Magyarabbul még a 30 ezer forintos reálbér
küszölig sem jut cl. Közhely, dc a vasutas dolgo
zók bérei tarthatatlanok. Franciaországban, ahol 
tavaly sztrájkhullám söpört végig a vasúton, e 
szakmában legalább háromszoros a bér. S ez nem 
dcmag'lia. csak tényközlés. 

Ugyanakkor a VSZ így az évezred végén 
kii1.d az cgés�ges iható ivóvfi.ért is, mert a vas
utas kö,ctelések listáján bizony a víz ugyanógy 
ott �. mint az öltözll, a munbruba, hogy 
ne is sodjuk tovább. Ez.ek nm olyan földhöz ra
plt dolgok, hogy ortapirf 16 szégyen emlegetni. 

8� meglehet, hogy nwbol, az iparban, 
s nem lllindig az állami vállalatoknál, dc ugyan
ilyen lis"1 íIHtbalnának össze a köv�kb&. 

Csak éppen nem tudnak vele kiállni az egyelő
re atomizált, szétaprózódó szakszervezetek. 

Hogy az ütközések sorát elkertilje, a VSZ 
számtalanszor megajánlotta, a kormány- és rend
szerváltozásokat kivédve, kössön a MÁV Rt 
hosszú távú megállapodá.wkat, kollektív szerző
dést. Évekre! A bérezés és a vasútfejlesztés ugyan
így nyugvópontra juthatna, ha évekkel előre álla
pítanák meg azt. ami reálisan belőle máris elfogad
ható. Így nem spórolhatna el a kormány a vasúttól 
milliárdokat. Persze a kormánypolitikus általában 
nem a jövőt, hanem csak a holnapot nézi. Rövid
látó. Ilyen a természete. Ráadásul ez a kormány (bo
ton állami vállalatról van szó) úgy tesz, mintha.a 
munkáltató nyakába varrhatná, hogy mire és 
mennyit adhat ki. A millenniumi költségvetést be
betonozta, az föl nem bontható. Arról viszont hall
gat, hogy sem !12 orosz, sem a jugoszláv adósságot 
(már ami a MAV-ot illetné) nem tudja, s talán nem 
is akarja behajtani. külpolitikai okok miatt. 

Kétségtelen, hogy az érdekvédelmet más 
érdekli. Maga az érdekvédelem. Sajnos vagy 
nem sajnos, most valóban kibillentette, ha csak 
két óríra is, a munkáltatót adakozói surepéb61. 

A bérharc, amit megvívott, két óra alatt ki
ütötte a mögötte atyaian semlegesen kér6dz6 
kormányt a nyugalmából. Tél volt, dc nem ettól 
htilt meg az ellendrukkerekben a vér, hanem at
tól, hogy a társadalmi er6próba színterén a VSZ 
demonstrálta, többé nem lcbct félvállról venni 
az egykor munkásként kösZÖlltöll, ma munka
vállalónak elkeresztelt vasutast A kétóns 
sztrájk emeltyff volt. kivetdte boltpontj6rol a 
bérürgyalásokat. A kiszolgáltatott kisvasutas 
pedig emelt f6vel állhatott ismét munliba. 

SUIMiC-
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A DECEMBER 22-1 KÉTÓRÁS FIGYELMEZTETŐ SZTRÁJK NAGY KRÓNIKÁJA 

Ahogy a 11kétórást11 

a nagy napilapok látták 
December 18.: A mozdonyveze

tők december 21-én, a Vasutasok Szak
szervezetének dolgozói pedig 22-én tar
tanak figyelmeztető sztrájkot. Az akció
val a jövő évi keresetek alakulását sze
retnék befolyásolni. A VSZ ragaszkodik 
ahhoz, hogy jövőre 5 százalékkal növe
kedjék a reálbérük. A MOSZ pedig csak 
akkor áll el a sztrájktól, ha a cég vezető
sége elfogadható ajánlatot tesz a szak
szervezet 21 százalékos béremelési kö
vetelésével szemben. A VDSZSZ 22-én 
dönt tiltakozó akciója időpontjáról. 
(Népszabadság) 

December 23.: A Vasutasok Szak
szervezetének tegnapi figyelmeztető 
munkabeszüntetése elérte a kívánt hatást, 
hiszen országosan sikerült megbénítani 
a közlekedést, hangsúlyozta dr. Márkus 
Imre, a VSZ elnöke. Sipos István vezér
igazgató szerint a sztrájk ideje alatt 113 
vasúti szerelvény közlekedett, átlagosan 
64 perces késéssel bonyolódott a forga
lom. A munkabeszüntetés okozta kár a 
felmérések szerint 72,6 millió forint. 
(Népszava) 

December 28.: A MÁV Rt. vezér
igazgatója és a reprezentatív szakszerve
zetek vezetői előzetesen megállapodtak a 
január 1-jétő1 életbe lépő új KSZ tartalmá
ról. A bérvitát azonban az új 0,5 %-os 
emelési ajánlat sem mozdította el a holt
pontról_. Márkus Imre, a VSZ elnökének 
véleménye szerint a KSZ több pontjában 
a szakszervezetek kompromisszumkész
ségén múlott a megállapodás. (Népszava) 

December 29.: A MÁV Rt. vezér
igazgatója december 28-án a VÉf ülésen új 
bérajánlatottett: a teljesítményhez kötődő 1,3 
százalékos bérfejlesztést további 0,2 %-kal 
növelte, így a jelenlegi ajánlat alapbérfejlesz
tésre 13,5%, míg a teljesítménytől függő rész 
1,5%. Az ajánlatot a szakszervezetek kevés
nek tartották. Az érdekképviseletek január 
4-tó1 általános figyelmeztető sztrájk meghir
detését tervezik. ( MTI) 

December 30.: A vasutas-szak
szervezetek készek aláírni a KSZ módo
sítását, mert javulnak a MÁV-dolgozók 

munkakörülményei. Ugyanakkor általá
nos sztrájkba lépnek január első tíz napjá
ban, ha nem születik bérmegállapodás. Az 
érdekképviseletek ragaszkodnak a 21 %
os jövő évi átlagos bémövekedéshez, ám 
a MÁV csúcsvezetősége továbbra is 
összességében 13,5 százalékos keresetnö
vekedést ajánl. A késői órákban a MÁV 
vezetősége bejelentette: fél százalékkal 
megemeli alapbérajánlatát. A szakszerve
zetek gondolkodási időt kémek. 
(Magyar Nemzet) 

December 31.: Patthelyzet alakult 
ki a vasúti béralkuban. A MÁV 14%-os 
alapbéremelésre és a teljesítrnényektő1 
függő 1,5 százalékos teljesítményjuta
lomra vonatkozó ajánlatát a szakszerve
zetek nem fogadták el. A vezérigazgató 
ígéretet tett, hogy hatezer vasutasra is 
kiterjesztik a balesetrnentességi jutalmat. 
Ezzel teljesül a VSZ követelése, amelyet 
a megállapodás aláírásának feltételéül 
szabtak. A VDSZSZ elnöke közölte: csak 
mind az 56 ezer vasutast érintő megálla
podást írnak alá. A VSZ és a MOSZ ve
zetői is érthetetlennek tartják a VDSZSZ 
álláspontját, mert korábban nem szabott 
ilyen feltételeket. (Népszabadság) 

Január 2.: A VSZ és a MOSZ elfo
gadta a MÁV Rt. összességében 16%-os 
béremelést jelentő ajánlatát, és visszavonta 
a január elejére meghirdetett sztrájkfellú
vást. A VDSZSZ azonban elutasítja a 
megegyezést. A tárgyalásokat folytatják, 
de a szakszervezet arra készül, hogy 15 
ezer tagja január 4-én O órától sztrájkba lép. 
A másik két szakszervezet indokolatlan
nak tartja a VDSZSZ akcióját. 
(Népszabadság) 

Január 4.: Ma nulla órától a Vas
úti D olgozók Szabad Szakszervezete -
meghatározatlan időre, a megállapodásig 
- beszüntette a munkát, miután tegnap 
délután az utolsó egyeztetés is eredmény
telenül zárult. A szakszervezet becslése 
szerint az éjszakai-hajnali időben szolgá
latban lévő 10 ezer vasutas negyede le
het a szervezet tagja, ami elegendő a vas
út megbénítására. ( Magyar Hírlap) 

Összeállította: Veszely Emó1ce 

A Keletit 
mély csend ülte meg 

Budapest, Keleti pályaudvar. 1998. 
december 22-e, reggel 6 óra 45 perc. A 
VSZ kétórás figyelmeztető sztrájkja a 
végéhez közeledik. Kongó falak fogad
ják a felújított utascsarnokba érkezőt. 
A pár lézengő utas szolidáris a vasuta
sokkal, csupán egy-két morgás hallik. 
A néma csendet, mely a peronoktól az 
őrtornyokig hatol, csak néha töri meg 
a hangosbemondó tájékoztatása. Csend 
van, síri csend, amely önmagáért beszél. 
A néma dacot jelképezi ... 

7 óra. Élettel telnek meg a peronok. 
Éles fütty harsan. Pontban 7 órakor -60 
perces késéssel! - elindul a 346-os szá
mú D acia-expressz a budapesti Keleti 
pályaudvarról. A tollforgató minderről 
azonnal értesül. Magától a csomóponti 
főnöktől, Ócsai Istvánt6l. Most, hogy 
szabaddá vált a pálya, rendelkezik, utasít, 
tanácsokkal segít. Két kávéhörpintés kö
zött rövid értékelésre kérem fel. Készség
gel áll rendélkezésemre: -A Keleti pálya
udvaron a forgalmi szolgálattevő1<. nem 
sztrájkoltak, így a vonatok fogadása és 
indítása biztosított lett volna, ám ennek 
ellenére nem indultak el és nem is érkez
tek szerelvények az állomásra. Az ok pró
zaian egyszerű: egyrészt Kőbánya-felső és 
Budapest-Ferencváros állomásokon sztráj
kolt_ak a forgalmi szolgálattevő1c, másrészt 
a Keleti pályaudvar területén szolgálatban 
lévő 92 dolgozóból is 74-en csatlakoztak 
a munkabeszüntető akcióhoz! A sín vesz
tegzár miatt 11 induló (köztük a D ráva 
InterCity, a Comenius EuroCity) és 11 
érkező vonat vesztegelt a Keleti pályaud
var, vagy a környező vasútállomások vá
gányain. A figyelmeztető sztrájk ideje 
alatt a vonatokon a fűtés és a világítás be 
volt kapcsolva, így nem panaszkodhattak 
a megrekedt utasok - összegzi gondola
tait a csomóponti főnök. 

Lódi István üt-tag és VSZ-bizalmi sze
rint, aki egyébként a sztrájk idejére felfüg
gesztette az üt-tagságát, a sztrájkra való 
felkészülési idő rövidsége miatt volt kis
sé szervezetlen a figyelmeztető munkabe
szüntetés. - Összességében azonban, a 
mintegy 70 %-os részvételi arányt és azt a 
tényt figyelembe véve, miszerint sok szak
szervezeten kívüli és VDSZSZ-tag is csat
lakozott a Keletiben a kétórás sztrájkhoz, 
elégedett vagyok. Ám könnyen vissza
felé sülhetett volna el a dolog. Legköze
lebb több időt kell hagyni a tisztségvise
lő1mek és a tagoknak egyaránt, hogy ala
posan "rákészülhessenek" egy ilyen 
munkabeszüntető akcióra. 

Az alapszervezet szb-titkára és a 
sztrájkbizottság elnöke, Palotai Árpád 
szintén felemás ítéletet mondott: - Bár 
70%-os volt a sztrájkban való részvé
tel, mégsem vagyok megelégedve bizo
nyos területek hozzáállásával, hiszen 
volt, ahol a bizalmi, vagy a VSZ-ta_g nem 
vett részt a munkabeszüntetésben. Ki
emelném azonban az utazók, a tolatócsa
patok és a kereskedelmi dolgozók (pénz
tárosok,.Ievelező1<., információsok és a 
ruhatáros) aktív részvételét. 

Több sztrájkoló VSZ-tag is kijelen
tette: egy általános munkabeszüntetés
ben sokkal szívesebben vett volna részt. 
Észrevetélként elhangzott még az is, 
hogy ne'm ártana, ha a jövőben a három 
reprezentatív szakszervezet együtt pró
bálna meg a vasutasság érdekeiétt ki
állni. A reprezentatív szakszervezetek 
vezetőinek tehát át kellene gondolniuk, 
esetleg meg kellene reformálniuk a 
kapcsolatukat. Végül többen is kérték, 
hogy a jövőben legyenek egyszerűb
bek, áttekinthetőbbek, konkrétabbak a 
sztrájkfelhívások! 

Berta Sá11dor 

"GONDOLT MERÉSZET S NAGYOT ... " 

Taxival rohant megállítani a vonatot 
Mint általában minden sztrájknál, tilta

kozásnál, vannak olyan emberek, akik túlnő
nek önmagukon. Belőlük lesznek a hétköznapi 
legendák főhősei. Ilyen hőssé vált a VSZ de
cember22-i figyelmeztető sztrájkja után Bayer 
Ildikó is. Bükkösdön, ahol forgalmi szolgálat
tevő, egyedül VSZ-tag. Négy kolléganője a 
VDSZSZ tagja. 

Beszélgetésünk elején
1 
amikor �vének he

lyesírása felől kérdezem, naiálos Tendúlettel csat
tan válasza: "Bayer, rrúnt az aszpirin!". A közvet
len, mindössze 26 éves asszony Kiskunhalason 
született, ám hamarosan Szentlőrincre sodorta a 
homoki szél. Jelenleg is e, a Mecsek lankái között 
megbúvó kisvárosban él férjével, aki -szi�n for -
galmi szolgálattevő és szb-titkár a helyi vasútál
lomáson. Bayer Ildik6 egyelőre csak a b�almi
helyettes posztig vitte, ám ő emiatt nem @zomö
rú. Polgári végzettsége kesztyűs (Pécsett, 1IZ 508-
as számú Tart Imre Szakközép- és Szakmunkás
képző Iskolában tanult), s ennek megfelelően, sza
vaival sem bánik kesztyűs kézzel. 

- Hogyan értesült a sztrdjkról? 
- A figyelmeztető munkabeszüntetést meg-

előző héten volt egy területi titkári értekezlet, 
amin a férjem is részt vett. Ekkor már felmerült 
a sztrájk lehetősége. Ám a december 22-i, reggel 
5 órától 7 óráig tartó munkabeszüntetési akció 
bizonyossá csak dr. Márkus Imre VSZ-elnök, de
cember 21-i, Hírad6-beli bejelentése után vált. 

- S eljött a nagy nap ... 
- Igen! Férjemmel együtt azonban biztos-

ra mentünk. December 22-én, hajnali 4 óra 45 
perckor felhívtam telefonon hsdk Csaba tertileti 
titkárt, aki megerősítette a sztrájk hírét. 5 óra 27 
perckor felhívtam telefonon a szentlőrinci forgal
mi szolgálattevőt, hogy hogy áll a vonatom, a 
8057-es számú személy. Ő azt válaszolta, hogy; 
"rendes", azaz pontos. Érdekes módon azonban, 
amikor 5 óra 36 perckor leértem a szentlőrinci 
vasútállomásra, a hangosbemondó - ki tudja, mi-

ért? -már azt közölte a várakozó utasokkal, hogy 
a 805.7-es személyvonat50 percet késik. Én azon
ban nem hagytam magam - meséli tovább az em
lékezetes hajnal történetét a fiatala�szony. Arca 
még most, napokkal a történtek után is kipiroso
dik a lelkesedéstől. - Eszembe jutott, hogy az ál
lomástól mindössze két háznyira lakik egy taxis 
ismerősöm, aki megértette szorult helyzetemet és 
vál1aU,a, hogy elvisz.a bükkösdi vasűtállomásig, 
Tíz perc alatt tettük meg a Szentlőrinc-Bükkösd 
közötti mintegy 10 kilométert. Az útért 1 OOO fo. 
rintot szurkoltam le, amit remélem, hogy a VSZ 
vezetői vissza fognak fizetni nekem, ígéretükhöz 
híven. Pontban 6 órakor léptem be a bükko.sdi 
forgalmi'iroda ajtaján, s átvettem éjszakás kol
léganőmté51 a szolgálatot. Minő véletlen! 6 óra 
02 perckor megcsörrent a telefon. Felvettem és 
beleszóltam: "Halló, tessék!". A szentlőrinci 
kolléga volt! Miután meghallotta a hangomat, 
csupán annyit tudott mondani: "Jó reggelt!", 
mire én is köszöntem neki, majd közöltem vele, 

hogy: "Vonatot nem indítok, nem fogadok! 
Sztrájkolok!". Erre megköszörülte a torkát és le
tette a telefont. Nem számított arra, hogy 6 óra
kor ott talál Bükkösdön! 

-Általdban ilyen harcias természetl1? 
- Igen, ahogy a mondás is tartja: "Ami a szí-

vemen, az a számon!". A férjem csak "konokkun"
nak nevez harciasságom miatt. A taxissal útköz
ben sikerült néhány szót váltanom. Azt mondta 
nekem, hogy egyetért a sztrájkunkkal. Sokaknak 
persze nem tetszett a munkabeszüntetésünk, és itt 
most nem elsősorban az utasokra gondolok! Nem 
tetszett néhány emberkének, hogy mi, vasutasok 
ki merünk állni az igazunkért! Pedig csalc éltünk 
alkotmányos, állampolgári jogunkkal: sztrájkol
tunk! Dacoltunk! Arról pedig nem tehetünk, hogy 
néhányan nem követik a példánkat, és nem élnek 
eme jogukkal. Ahogy a mondás is tartja: "A bir
kanyájban is vannak farkasok, s a farkashordában 
is vannak birkák!". 

Kép és szöveg: Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kitérő
szabályozó nagygépek üzemel
tetése. A vágányszabályozó gé
pek hibacsökkentő vagy hiba-

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GEPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártá
sa és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

��.....-�-��-.,.,-,.,-..A..-'-��------------"' 
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ALKATRESZGYARTAS, SZOLGALTATAS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez al
katrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgá
csolás (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. 

JÁSZKISÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

11': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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1999. JANUÁR 

Táviratcsokor a titkárságra Az igazi téti 
A Vasutmok Szakszerveutének titUrsápt(dr. Mdrlau lntre nnl,e.külrl,e) 

eláraszották a táviratok. Feladóik támogatásukról biztosították a VSZ-L 
Pér sorban fme a kivonatok: 

Postás Szakszervezet 
1998. december 19. 
Ezúton fejezzük ki egyuttérzésünket ügyetek 
és sztrájkotok iránt, a Postás Szakszervezet 
tagsága képviseletében. 

Mundrucz6 Korn'1, elnök 

POIIII ú HírkDzlésl Dolgoz6k 
Szllllzervezetl Szlntsége 
1191. december 19. 
Ezúton fejezzük ki együttérzésünket ügye
tek és sztrájkotok iránt. 

MeallnJI Ferenc, elnök 

Dohányipari Dolgozók Szakszervezete 
1998. december 21. 
A Dohányipari Dolgozók Szakszervezete szoli
daritásával támogatja a MÁV Rt dolgozóinak 
sztrájkját, bérharcát. Felhívja a munkáltató fi
gyelmét a konfliktus békés rendezésére. 

Mik6 Lajosné. ügyvezetó elnök 

VSZ Orszllgos Nyugdijas Szervezet 
1198. december 21. Heti lnf6 
A VSZ Orszllgos Nyugdijas Szervezethez tar
tozó tagság szolidáris az aktív vasutas dol
gozók figyelmeztető sztrájkjával. Szolida
ritásukat szóban és írásos formában is tu
datják a sztrájkban résztvevő kollégákkal. 

Közlekedési és Szllllílllsi 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége 
1998. december 21. 
Nemzetközi Szövetségünk figyelemmel kísérte 
és kíséri a MÁV Rt.-vel folytatandó egyeztető 
tárgyalásokat a jövó évi béremelésről és a kol
lektív szerződés módosílásáról. Mindannyian 
tudjuk, hogy a szakszervezetek végső fegyve
re, a sztrájk nem jó sem a MÁV-nak, sem a 
vasutas dolgozóknak. Ezért kívánom, hogy ezek 
a tárgyalások sikerre vezessenek. Amennyi
ben nem születik a vasutas dolgozók érdeke
inek megfelelő megállapodás és sorra kerül 
december 22-én a figyelmeztető sztrájk, úgy 
Nemzetközi Szövetségünk teljes szolidaritá
sáról és támogatásáról biztosílja a Vasutasok 
Szakszervezetét, a vasutas dolgozókat 

16th J6zsef, főtitkár 

KDzlekedésl Dolgoz6k 
Szalllzervezetelnek Szövetsége 
1918. december 21. 

Szöwtségünk elnöksége ezúton is kifejezi szo
lidaritását a Vasutasok Szakszervezete által -
az ereltnénytelen bértárgyalások miatt -meg
hirootett figyelmeztető sztrajkukkal. Azonos ál
lásponton vagyunk a Vasutasok Szakszerveze
tével, mely szerint nem halogatható a bérek
nek az EU színvonalához való felzárkózlatásá
nak elind� már 1999. évben, különös tekin
tettel, amikor a prognosztizált gazda.5ágl e� 
m!nyekeztnem lslárjákki. Bízunkabbírl,hog/ 
a tárgyalások eredményesen folytatódnak és 
megegyezés születik a felek közölt az 1999. évi 
bérekre, és az általános sztrájk meghirdetése 
elkerülhetcM válik. 

Trenta llldn, elnök 

Dr. Karsai József 
mezGgazdasllgl klstermelG, Battonya 
1998. december 21. 
Harminc soros táviratban fordult a mezőgaz
dasági érdekvédő kistermelő, dr. Karsai Jó
zsef a Magyar Távirati Irodához. ő a termelő 
szemüvegén át figyeli a vasút, és főleg a ga
bonatermelők kölcsönös érdekeltségét. Vall
ja: - "Az igazi érdekegyeztetés hiányában 
azonban bárhol csak tiltakozó demonstráci
ókra futja." A munkaerőt sehol sem lehet áron 
aluli szabad alkuba bocsátani, hiszen akkor 
évszázados lemaradásunkat szentesíljük. A 
mozdonyvezetők és a VSZ bérharcához sok 
sikert és kitartást kíván. 

MSZOSZ 
1•. december 22. 
Örömmel értesílem arról, hogy ma reggel, -
az előre meghirdetett céllal, - fegyelmezett 
figyelmeztető sztrájkot hajtottak végre. Va
lamennyien szolidárisak vagyunk bérharco
tokkal. Szükség esetén bármiben segltünk. 
&edrnényes tárgyalásokat kívánunk. 

*- ...,., Lúzld, MSZOSZ elnök 

Pedapguolr SzalmtMzete 
(Ormgn Iroda) 
1•.11Nemnr22. 
Bérharcotokban szolidárisak vagyunk. 

BarllMt Mar fótltkar 

MSZOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Képviselete 
1998. december 22. Hírlevél 
Az MSZOSZ megyei képviselete és a kép
viselethez tartozó alapszervezetek - többek 
ilözött az ÉDOSZ, a KASZ, a Vasis, a ME
DOSZ szervezetei és a nyugdijas szerveze
tek - egyhangúlag szolidarltdsdról blztosr
totta a Vasutasok Szakszervezete kezdemé
nyezését, bérharcukat jogosnak tartja, mi
vel a beígért bérnövekedés a vasutas dol
gozók reálkeresetének csökkentését ered
ményezi 1999-ben. Megküldve valamennyi 
megyei hírközlő szervezetnek 

Vask6 Mihály, az MSZOSZ 
Sz. Sz. B. megyei testület elnöke 

MSZOSZ Borsod-AbaúJ-Ze11111ltn 
Megyei Képviselete 
1998. december 22. 
Az MSZOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Képviselet Alkotó Tagszervezetek nevében 
sok sikert és eredményt kívánunk a figyel
meztető sztrájkkal Is meger6sílett jogos kö
veteléseitek eléréséhez. Szolidaritásunkról 
blztosílunk titeket. 

dr. Bazdoyl G,Jrtr#f4, 
képviselet vezetője 

Független RendGrök Szakszervezete 
1998. december 22. 
A Független Rendőr Szakszervezet nevében 
megköszönöm az 1998. december 15-én 
megtartott figyelmeztető demonstrációnkkal 
kapcsolatban kinyilvánílott szolidaritásukat. 
Erről szóló levelét felolvastam a Parlament 
előtt. Az FRSZ oevében nagyon sok sikert 
kívánok a lelenleg folyamatbilíl lév� bértár
gyalásainkhoz,. az elkövetkező évek munká
jához pedig sok erőt, kitartást és nem utol
sósorban egészséget Önnek és szervezetük 
minden tagjának! 

Rekvényi Usz/6, elnök 

VIiiamosenergia-ipari Dalteúk 
Szabzervezell Szlntsqe 
1 ....... ,5. 
A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szak
szervezeti Szövetsége nagy figyelemmel 
és együttérzéssel követte harcotokal a 
vasutasok bér- és kollektív szerz&lfse 
ügyében. Kifejezzük ellsmer6sOl'IW :a 
munkavállalók érdekében klfefeZett tevl
kenységetekért, egyben megküldjük az e 
témában készült állásfoglalásunkat. 

6'1 Rml, elnök 

Nicosia 
1998. december 19. 
Kedves Imre Kolléga! Értesültünk arról, hogy 
nézetkülönbség van a Ti Szakszervezetetek 
és a kormány kozött a vasutasok bérét Illető
en. Megértjük. hogy a kormány álláspontja 
arra kötelez Benneteket, hogy sztrájkot foly
tassatok a bérből élők követel�sére. Szak
szervezetünk nevében szeretném klfej&znt Ne
ked és kollegáidnak teljes együttéfzésünl(et 
és támogatásunkat az alkalmazottak megél
hetési és szociális körülményeinek javttaa
ért folytatott harcban. Sok sikert és küzdel
meitek beigazolódását kívánjuk tagjailok ja
vára. Testvéri üdvözlettel: 

Athos Elettherlou, fótitkár 

A magyar vasutas sztrájkok újkori éle
tében példa n8kül álló volt, amit a 
VDSZSZ vezérkara robbantott ki, 1999. 
január 4-tól 8-áig. Aki majd. mint histori
kus. avagy mozgalomlcutató, immár min
den fölfedezhető tény és minden összefüg
gés birtokában elemezni tollat ragad, több 
mint valószína, rájön arra. hogy először is 
az akció majd a káosz nem azonos a mun
kabeszüntető sztrájkkal, másodszor pedig 
nem sztnlj1> � amiből nincs az újabb mun
kabélcéhez kivezet6 út. A káosz egy idő után 
ugyanis irányíthatatlanná válik. örvénylik. 
söpör mint a tornádó. Csak rettentő kárt tud 
okozni. széttördeli az egészséges kompro
misszum esélyeit. S most ne is vizsgáljuk 
�h()gy 111ekkorafelel&ség terheli a MÁV 
Rt.-t és mekkora a VDSZSZ-t. Az kétség
telen; hogy a hosszú, bozóttüzes "sztrájk
ba rángatott" VDSZSZ-tagságát ostobaság 
vol114 öss.zem�lni azokkal. akik a szemü
ket hamis, rdallásul idejétmúlt, ott helyben 
már Tdószenítlenjels:.arakkal kötéizték be. 

Ki harcolt kiért? 
A VDSZSZ tagság tömegei jobbára 

csupa kétkezi kisvasutasból kerülnek ki: 
váltókezelők, váltótisztítók, tolatáwezetők, 
(segéd- vagy betanított munkások), no és 
a forgalmi utazók egy jelentékeny része is 
hozzájuk tartozik. Márpedig a VDSZSZ 
által alá nem írt 12 megállapodásban éppen 
ők azok -a forgalmi utazók kivételével-. 
akik százalékokban kifejezve a legnagyobb 
béremelési létra fokára léphettek. s ez úgy 
is igaz, ha a sokat emlegetett, hánytorgatott 
reálboríték továbbra sem annyira vastag. 
hogy normális életet lehessen élni belőle. 
elfogadható gondokkal. A forgalmi utazók 
eredményeként könyvelhető el egyébként. 
hogy a jegyeladási jutalékból bruttó 25 % . 
ami őket megilleti. Továbbra is! A jutalék 
mértékén nem esett csorba. ugyanúgy ma
radt a régiben. Egyszóval a vívmányok 
megtartása is érdem. 

Csakhogy! Éppen az a szembeötlő az 
egészben. hogy mindezt a VDSZSZ tagja
inak is a két legerősebb fél, a MOSZ és a 
VSZ csikarta ki targyalóasztalnál. ahol vé
gig helyet foglalhatott, s érdemben, vagyis 
nem a valóságtól elrugaszkodva érvelhe
tett. ágálhatott volna a VDSZSZ bánnelyik 
aláírási .x,gga\rendeltező vezetője is. Am 
ők -milyen találó a népi mondá, - a to
ronyórát akarták táncostól. Inkább a sajtót 
etették nagyhangú szólamokkal. s közben 
lekicsinyelték az értékes, kiküzdött "mun
kavállalói szerzeményeket". Arról sem ej
tettek szót. vagy ha igen, csak rebegték. 
hogy a megállapodá'öOk élére mindenekelőtt 
a foglalkozta!$-biztonság állhatott. Márpe
dig, mikor bankcsődös haz.ánkban a törne-

ges elbocsátá,; réme veti fel minduntalan a 
fejét a magán és állami kézben lévő cégek
nél, talán ez az, ami elfogadható eredmény. 

Megkavarodott 
a könélemény 

De félre a megállapodók vállverege
tésével! A maratoni tárgyalás után jog
gal feltételezhető tehát, hogy a VDSZSZ 
vezetősége tagságát félrevezette, addig la
pult a tárgyalóasztalnál, míg a két másik 
nagy szakszervezet ettől ugyan el nem ve
szítette a fejét, ám 1998. december 31-én 
pontot rakott minden megállapodá,a vé
gére. Január 4-én aztán még egyszer el
olva,;ták, s azt, mint akaratukkal egyezőt, 
az elnökök, alelnökök kézjegyükkel jó
váhagyták. A VDSZSZ vezetősége ép
pen ezt az alkalmat választotta ki a 
"sztrájkja" fölkorbácsolására. kinyilat
koztatván. ő még többet követel. még 
többet akar. mert van miből fizetni a MÁV 
Rt.-nek. Ezt a felbőszült hetvenkedést a 
sajtó a televízióval együtt három napon 
át majdhogynem maga,ztalta. megdicső
ítette. s már-már úgy festett. hogy az or
szág legnagyobb részvénytársaságánál a 
sztrájkprofesszorok dolgoznak a legtöb
bet. A forgalmi káosz eluralkodott. ide
oda örvénylett. az utazóközönség már
már türelmét vesztette. a társadalom pe
dig sztrájkfelfogásában élesen megosz
tottá vált. sőt összecsapott. megütközött. 

Az öt nap történetének szálai is össze
kuszálódtak. Olyannyira. hogy a VDSZSZ 
oldalán küzdők úgy hitték. övék az igaz
ság. A VSZ. a MOSZ az áruló. mert nem 
állt melléjük a küzdelemben. Persze annak 
ki örül (nem is örülhet senki). hogy a mun
kaügyi bíróság fejezteti le a béman:ot. ho
lott már az is derengett, hogy egyéni ambí
ciók mozgatják. Mindenáron! Ennek a cél
ja feltételezhetően az lehetett. hogy a radi
kális buzgóság főleg a ''szelíd" Va,uta,ok 
Szakszervezetét rendítse meg alapjaiban. 
Rajta keresztül pedig a szervezett dolgozók 
legnagyobb tömörülését, az MSZOSZ-t, 
holott (ismét cs;i.k a tén}'{e hivatkozhatunk). 
aMOSZ és a VSZ két órányi,jól megszer
vezett. fegyelmezett, a visszavonulásra is 
gondoló munkabeszüntetésével elérte a leg
többet, amit ma a közszférában egy állami 
vállalat egyáltalán megadhat. A sok ezer
nyi buszsofőr Budapesten. vagy a pedagó
gusok. avagy éppen az egészségügyiek 
már-már 14%-nyi bruttó béremelésnek is 
örvendeznének. tapsolnának. csak jelente
né ki a munkáltató: megadjuk. 

Tanulságokat szoktak emlegetni ilyen
kor. Az egyik legszomoníbb tanulság a 
VDSZSZ produkciója után látszik megvi
lágosodni a fejekben. Elég csalfa Népsza-

badság olvasói leveleire hivatkozni. me
lyekben összekeverik a vasutas-szakszer
vezeteket, vagyis egy kalap alá veszik mind
et. Kiss Zsuzsanna Hatvanból például azt 
írja: "Nem értem az egys::.erll munkások 
miért hag)ják, hogy a szakszervezeti veu
tők úgy rángassák oicet, mint a marionett 
figurákat. mikö::.ben lejölömek előlük min
dRnt." Má-;helyütt csak is a MÁV Rt.-t saj
nálják anyagi veszteségei miatt. Egy levél
íróból szinte süt a harag, holott elismeri az 
alacsony munkabérek létezését' (de n�m 
létjogosultságát) az elmaradott va,;útnál. 
Mégis azt dörgöli "mind a hármuknak" az 
OIT'ci alá. többes számban. hogy 'felelőtlen 
magatartásukkal még szerényjbvőnket is 
,·eszélye::,tetik". 

A káosz hordaléka 
Egyvalami tehát sikerült a VDSZSZ 

vezérkarának. Elhintette a gyűlölködés 
magvait nemcsak a vasutas kollegák, de 
a közvélemény milliós táborában is. Így 
a mértéktartó.józan követelést a mohó
sággal kavarják egybe azok is, akik ed
dig látták a fától az erdőt. Csupán egy sú-
1 yos következmény kezd egyöntetűen 
fölhangosodni - a MÁV Rt. is erről 
mennydörög-: a kitűzött 1.5%-os telje
sítmény-jutalom veszélybe sodródhat év 
végére. Arra a lapokban alig-alig reagál
nak. hogy a médiumok szenzációkeltő 
híradásait valami egészen közömbös vi
gyor üli meg. amellyel a kormány szem
léli a történteket. Pilátusi módon mossa 
kezeit. mialatt majdnem 15 milliárd fo
rintot különít el. gereblyéz össze a végre 
diplomát szerzett sportminiszter hivata
lának. megbecsülése jeléül. Sőt. úgy a 
sztrájk negyedik napja táján már a szoci
alisták meg az SZDSZ homlokára akar
ták sütni MIÉP-uraimék a tüzes bílyogot! 
Íme, ők az igazi felbujtók. akik a fölhec
celt vasutasok mögül uszítanak. Csak
hogy a MIÉP-nek (szerencsétlenségére
é vagy sem) nem is egy VDSZSZ-vezér 
a tagja. Bevallottan az! A nemzeti radi
kalizmus így már csak silány politikai 
tőkét tud kovácsolni a kozlekedési káosz 
hordalékából. S aztán már nem is próbál
kozik tovább verni a vasat. 

Mind jobban telik az idő, annál na
gyobb az objektív távolság a csupán két
órányi. jogos (a Munkaügyi Bíróság ál
tal ez sem az) munkabeszüntetésbe tor
kolló sztrájk megértéséhez. S ez igazol
ja. no és a megnyert munkavállalói tét a 
MOSZ és a Vasutasok Szakszervezet
ének valóban felelős. lelkiismeretes, senki 
másra át nem hárítható döntését: a meg
állapodá-;okat. 

Szalai Csaba 

Megkérdeztük Berényi Jánost 
a GySEV Rt. vezérigazgatóját 

Gyerekek, 
ez nokedli! 

- Ön szerint miért elégedtek meg 
csupd„ 12,2%-os bruttó béremeléssel a 
GySEV Rt. vasutas dolgozói, miközben 
szolidárisak voltak a VDSZSZ 21%-os 
követelisml? 

-A 12.2% megtévesztő. mert ennél 
jóval 1öbb a keresetnövekedés, amely 
14,59:1-osra tehető, természetesen átlago
san. Tehát nem csupán a bértábla felszor-
2'.ása all, ami számít, ez jelenti az alapbér
emclést, de sokan különböző pótlékokban 
�szesµlnek. és a kollektív szerződésben 
is megtalálni ezekből a kereset-kiegészí
tésekből jó néhányat. Szegény Sipos Ist
ván bafátommal a tárgyalások során több
ször is egyeztettünk, hiszen szoros a mun
kakapcsolat a két vasút között. Talán sza
bad annyit elárulnom, (gy utólag, hogy az 
utolsó pnvát kiruccanását a MÁV épüle
téből -ami már nemcsak a munkahelye, 
hanem a szállása is volt - otthon a lakáso-

mon tette felesége társaságában. három 
nappal a halála előtt. amikor is éjfélbe 
nyűlóan beszélgettünk a vasút jövőjéről. 
amelyben annyira bízott. A GySEV ese
tében döntőnek tartom. hogy a menedzs
ment és a reprezentatív szakszervezetek 
között megvolt és megvan a bizalom. 
Nálunk mind a három érdekképviselet, a 
GyDSZSZ. a VSZ és a MOSZ megértet
te. pillanatnyi előnyökért nem kívánjuk a 
hosszabb távú jövőt felélni. Tehát első a 
munkabéke. a bizalom és a biztos munka
lehetőség. Ez az, amiben a rendszerváltás 
óta - immár 9 éve, amióta a GySEV-nél 
elnök-vezérigazgató vagyok-a szakszer
vezetekkel együtt hiszek. A kérdésében fel
vetett szakszervezeti sztrájkszolidaritás a 
vasutunk területén csupán jelzésértéka 
volt. aminek köszönhetően nálunk egy 
percig sem állt le a munka. 

Telefonról lejegyezte: Szalai Csaba 

Ez a mondat hangzott el a VSZ elnökének 
szájából az egyik kereskedelmi csatorna hírműso
rában. amikor elolvasták a Munkaügyi Bíróság 
állásfogtalá át a kétszer két órás figyetmeztetó 
sztrájkról. Eszerint a bíró ág törvénytelennek ítél
te a munkabeszüntetést, mondván mindez "cse
lekmén)t", vagy nem cselekvést érvén)es kollek
tív szerzódés idején követték el. Az egyszerű vas
utas ezt nem éni, hiszen még a hat elemis pálya
kezdó krampácsoló is tudja. hogy az elmúlt évek
ben is érvényes kollektív szerződés idején tette le 
a csákányt. mé__gsem hozott ilyen itéletet egyetlen 
bíróság sem. 0 csak a nokedlit érti. mert az min
den üzemi konyhán ugyanazt jelenti. persze ez a 
bírósági ítéletekre ez nem vonatkozik. 

A nokedli-ítéletnek van. viszont egy komoly 
üzenete a többi munkavállaló felé - nehogy pró
bálj sztrájkolni, mert az törvénytelen. Ezek szerint 
csak ott lehet munkát beszij•

·
;ncs 

kollektiv szerződés. Az. pers1.e nem 1.1 sen-
kit, hogy ahol nincs KSZ. ott sem vise-
let, sem rendezett munkaügyi � nin
csenek. Az ilyen ítéletek után nem marad más a 
lábasban, csak nokedli. A pörkölt hiénycitt. 

T.P 

MÁV A�ranz 1YJ> Kft. 

2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

Külőnbözt5 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása. javrtása a ft5 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák e/végzését is. 

ALAPfTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 
Fax: (27) 342-997 
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Ők is állva halnak meg 
A kissé morbid és ismerősnek tetsző 

cím ezúttal valami másra, de korántsem 
kevésbé fontos tényre utal. Ezúttal a vasút 
egyes - de egyáltalán nem kevés - siral
mas állapotú magasépítményi létesítmé
nyére kívánja felhívni a figyelmet. 

Az utasokat, vasutasokat egykor igen 
jól szolgáló épületek(volt megállóhelyi-, 
vonali vagy állomási lakások, irodák, lak
tanyák, várótermek, raktárak, tárolók, ne
tán illemhelyek) ma már ott éktelenkednek 
omladozva, árván, elkeserítően siralmas 
állapotban, mindannyiunk szeme láttára. A 
kép napról napra elszomorítóbb. Ezek a 
valaha rendkívül gondosan kivitelezett, 
"be'kebeli" anyagokból épített létesítmények 
ma már üresen, csontvázszeruen meredez
nek ránk. Többségük roskadozó födéme 
alatt "szemüktó1, szájuktól", ajtóiktól, ab
lakaiktól, de még azok tokjaitól is megfoszt-

va bámulnak a róluk teljesen megf eledke
zett világra, az előttük elrobogó vonatokra, 
a számukra kilátástalan jövőre. 

Azaz, hogy nem is mindegyikük üres, 
hiszen "jobb esetben" hajléktalanok vac
kai -lomtalanításkor megmentett matra
cai a hevenyészetten bedeszkázott nyílá
sok "lakottságra" utalnak. Jobb esetről 
azért beszélhetünk, mert ezek a "lakott" 
létesítmények valamivel jobb állapotban 
vannak azoknál, amelyeket a felhalmozó
dott szeméthegyek és a förtelmes bűz mi
att még a hajléktalanok is "lakhatatlannak" 
minősítettek. Sajnálatos, hogy a leírtakhoz 
hasonló állapot még néhány olyan helyen 
is előfordul, ahol a menetrendszeruen 
közlekedő személyszállító vonatokra vá
rakozók a szabad ég alatt kénytelenek ázni, 
fázni, vagy egy huzatos röptető alatt ki
várni a helyzet javulását. 

•H•í•r•l•e• 
Megvan a legkisebb 
Többhetes huzavona után az Érdekegyez
tető Tanács ülésén megállapodás szüle
tett a minimálbérről és a vállalkozói szfé
rában ajánlott átlagos keresetnövekedé
si mértékró1. Eszerint a legkisebb bér 
22 ezer 500 forintra emelkedett, ám ez 
az agrárágazatban csak késóbb valósul 
meg. A munkaadói és munkavállalói ol
dal megegyezett a 12-15 százalékos ke
resetnövekedési javaslatban. 
(Magyar Nemzet) 

Szakszervezeti aggodalom 
Az elmúlt tíz év szerves fejlődését nem 
szabad megbontani az érdekegyeztetés
ben. Az Európai Unió nem a társadal
mi párbeszéd lenullázását várja tó1ünk, 

_, ennek éppen az ellenkezőjét - vélik a 
meghatározó szakszervezetek azokkal 
az elvekkel és irányokkal kapcsolatban, 
amelyeket a Gazdasági Minisztérium 
ismertetett az Érdekegyeztető Tanács
ban ülésének egyik szünetében. 
(Magyar H{rlap) 

Szentesi kerülő 
December 16-án átadták a 451-es szá
mú főút Szentest elkerülő szakaszát, 
valamint a Kurca folyón átvezető hidat 
és egy vasúti felüljárót. Erre azért volt 
szükség, mert a városközponton átha
ladó forgalom és a környezetszennye
zés már hosszú évek óta nehezítette a 
helység életét. 
(Metro) 

Kinek a bére? 
A kormány a Pedagógusok Szakszer
vezetének véleménye szerint megszeg
te ígéretét, mert a tanárok béremelése 
elmarad az ígéretektől, és nincs garan-

SZTRÁJKTANYÁN 

cia a hosszú távú bérfelzárkóztatásra. A 
PSZ titkára úgy látja: a kormány becsap
ta az adminisztratív és technikai dolgo
zókat, mert számukra nincs törvényi biz
tosíték a béremelésre. 
(Népszava) 

Lebukott a hálózat 
Titkosszolgálati eszközök alkalmazásá
val és a magyar rendőrség közreműkö
désével sikerült fölgöngyölíteni egy 
holland irányítású nemzetközi kábító
szer-hálózatot. Angliában, Hollandiában 
és Spanyolországban kilenc gyanúsított 
büntetőpere kezdődött meg. Ez az első 
alkalom, hogy a magyar területen lehall
gatott telefonbeszélgetéseket külföldi el
járás során használják bizonyítékként. 
(Magyar Hírlap) 

Felvonuló rendvédelmisek 
December 15-én korlátozott létszámú 
tiltakozó megmozdulást tartottak a rend
őrök, a polgári védelmisek és a bünte
tés-végrehajtás alkalmazottainak érdek
képviseletei. A három szakszervezet 
száz-száz fővel vonult a Parlament elé, 
ahol a miniszterelnöknek köztisztvise
lői, illetve a Munka Törvénykönyve elő
zetes egyeztetés nélküli módosítása el
len emeltek szót. 
(Népszava) 

Családtámogatás 
Ettől az évtől jövedelmüktó1 függetle
nül igényelhetnek gyermeknevelési tá
mogatást (gyet) a három vagy több kis
korú gyermeket nevelő családok. A tá
mogatás a legkisebb gyermek 3 éves 
korától 8 éves koráig jár. A juttatást a 
gyermekkel élő szüló'k bármelyike igé
nyelheti. Összege: 15 ezer 300 forint ha-

-Kolléga, miért lógatod úgy az orrod? 
- Mert látom, te ötró1 a hatra jutottál. 
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Mindez persze egyáltalán nem jelent 
újat senkinek, az érdekelteknek sem. 
Sajnos már az sem várható el, hogy ezek 
a "jobb sorsra érdemes", de esetenként 
már "gyógyításra" alkalmatlan építmé
nyek ismét rendeltetésüknek megfelelő 
állapotba kerüljenek. Az is valószínű, 
hogy egyrészükre már sohasem lesz 
szükség. De, ha így van, miért kell ki
várni azt a néhány évtizedet, amíg telje
sen magukba roskadnak? Mikor lesz itt 
tiszta udvar, rendes ház? 

Emlékszem, valaha egy egy elmú
lásra ítélt romos épületet bontás és te
rületrendezés fejében, odaadták arra ér
demes, rászoruló, akár önerőből épít
kezni szándékozó vasutas dolgozónak. 
Ilyen létesítmények és ilyen vasutasok 
ma is vannak. 

Hegedűs Károly 

. ő. I 

vonta. Ha a család gyermekgondozási 
segélyre (gyes) is jogosult, csak az 
egyik ellátásban részesülhet. 
(Népszabadság) 

Forog az idegen 
Magyarörszág közlekedési adottságai 
nem mindenben felelnek meg az ide
genforgalom alapvető követelményei
nek. A vendégéjszakák számában is 
mérhető, hogy ahol fejlettebb az infrast
ruktúra, több a turista is. A legdinami
kusabban a légi közlekedés fejlődik. 
Több kerékpárútra lenne szükség, de 
kevés pénz jut rá. A vasúti fejlesztések 
már megindultak, céljuk a sebesség
korlátozások föloldása - hangzott el a 
Közlekedés és Turizmus című szakmai 
konferencián. 
(Népszava) 

Dráguló szolgáltatások 
A jövedéki adó változása miatt ez év
től 13,60 forinttal drágul a 95-ös ok
tánszámú benzin, a gázolajok ára pe
dig 10,50 forinttal lesz több. Az inflá
ciónál jobban emelkedik a vasúti és 
távolsági buszközlekedés, valamint az 
állami víz- és csatornaszolgáltatás. A 
pénzromlással nagyjából megegyező
en drágulnak a postai szolgáltatási dí
jak. A lakosság 9, 1 százalékkal kapja 
drágábban az elektromos áramot. 
(Magyar Hírlap) 

összefogást! 
Sándor Lászlót választotta meg elnök
nek az MSZOSZ decemberi kong
resszusa. Szintén nagy többséggel vá
lasztották újra a korábbi alelnököket: 
Wittich Tamást és Rabi Ferencet. A 
kongresszus első napján fölszólal 
Göncz Árpád köztársasági elnök és 
Kovács László, az MSZP vezetője is, aki 
hangsúlyozta: a szocialistáknak közös 
céljuk a szakszervezetekkel a társadal
mi igazságosság elérése, a szolidaritás 
érvényesítése. Sándor László hangsú
lyozta, a jelenlegi kormány munkavál
laló- és szakszervezet-ellenes politikája 
különösen időszerűvé tette a szakszer
vezetek összefogását. A többi szakszer
vezeti szövetség fölszólaÍói mindannyi
an az összefogás mellett érveltek. 
(Népszava) 

Ütközés 
Három vasutas életveszélyesen megsé
rült az év első napján, amikor Lakitelek 
határában egy török kamion a tilos jel
zés ellenére a sínekre hajtott, s egy sze
mélyvonattal ütközött. A szerelvény 
első két kocsija kisiklott és az oldalára 
borult. Az anyagi kár meghaladja a 100 
millió forintot. A kamionsofőr- aki né
hány karcolással megúszta - elismerte 
a felelősségét. (Magyar Hírlap) 

A hírtallózász január 15-én fejeztük be. 
Veszely Emőke 
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, 75 éves 
a MAV Miskolci Fúvószenekar 

1998. december 15-én nagysikerű 
koncerttel ünnepelte fennállásának 75. 
évfordulóját a MÁV Miskolci Fúvósze
nekar. A miskolci Zenepalotában adtak 
ünnepi koncertet szépszámú közönség 
előtt, melyet Kobold Tamás polgármes
ter nyitott meg, méltatva a zenekar múlt
ját. Az együttes 1923-ban a Kocsijavító 
Főműhely (ma Járműjavító) MÁV Mis
kolci Dal és Önképzőkör keretében mű
helyi cserkészekből alakult meg, s a há
borús éveket leszámítva azóta is folya
matosan működik a Vasutasok Vörös
marty Művelődési Háza öntevékeny 
művészeti csoportjaként. A ma 30 tagú 
zenekar első karmestere Profán István 
volt, akit több neves dirigens követett a 
zenekar élén. Jelenleg két fiatal karmes
ter irányítja: Lendvai Péter és Kerek 
Gábor. Az együttes rendszeres résztve
vője az állami, önkormányzati, társadal
mi szervek rendezvényeinek, a fúvósze
nekari fesztiváloknak. 

Legutóbbi minősítő versenyükön 
1994-ben Aranydiplomát nyertek a kon
cert fúvószenekari kategóriában. A zene
karnak ma is al<tfv tagja rne"gatakulása óta 

a 88 éves Dargai Gyuri bácsi, de rajta 
kívül nyugdíjasok, aktív dolgozók, diá
kok fújják a "rezet" közmegelégedésre. 
Évente hét alkalommal adnak térzenét a 
"Miskolci Nyár" eseménysorozat kere
tén belül a város különböző pontjain, el
sősorban Miskolc-Tapolcán, melyen a 
zenei paletta minden árnyalata megtalál
ható: induló, operett, musical, polka stb. 
Szerencsésen találkozik a közönség igé
nye a zenekari tagokéval, így a fellépé
seken a produkció szeretete sugárzik a 
zenészekből, pedig anyagilag nincs elis
merve a zenekar művészi teljesítménye. 
Mint azt Szabóné Nagy Júlia, a művelő
dési ház igazgatója elmondta. nagy gond 
az anyagiakat előteremteni a mú'ködés
hez, az önkormányzati támogatás csak a 
térzenék költségeit fedezi, a többi pénzt 
saját bevételeikből, pályázatokból igye
keznek előteremteni. A szú'kös anyagi 
háttér akár a zenekar fennmaradását is 
veszélyeztetheti, amiért nagy kár lenne. 
Reméljük, hogy az együttes még sokáig 
szórakoztatja színvonalas produkcióival 
a nagyérdemű közönséget. 

Kép és szöveg: Orosz Tamás 

FOTÓ: BERTA 

Nekrológ 
1998. december 16-án, 49 éves ko

rában, betegségben elhunyt Siklér Ist
ván, a MÁV Rt. Szombathelyi Anyag
gazdálkodási Főnökségének vezetője, 
a Vasutasok Szakszervezetének tagja. 
Mindössze egy fél évszázad jutott neki 
a földi létbó1, de az szeretetben, megbe
csülésben te! t. Emberi nagyságát jelzi, 
hogy hiánya közvetlen családja, hozzá
tartozói mellett munkatársainak, kollé
gáinak éppoly fájó. A legnagyszerúbb 
főnök volt, akit csak kívánhat az em
ber, valljákközvetlen munkatársai. Nem 
lehetett olyan, akár szakmai, akár ma
gán jellegíí kéréssel fordulni hozzá, 
amelyhez ne nyújtott volna segítő ke
zet. Közvetlen volt és végtelenül barát
ságos, mindenkihez volt egy kedves 
szava, öröm volt vele együtt dolgozni. 
Mások tudását, sikerét mindig elismer
te, megbecsülte a lelkiismeretes mun
kát. 31 éven át dolgozott a vasútnál, de 
ezalatt csak barátokat szerzett. 

1967-ben Rátóton kezdte a vasúti 

szolgálatot, majd nyolc év után Szom
bathelyre került az igazgatóság műsza
ki fejlesztési osztályára. Az üzemgaz
dasági ügyintézóbó1 jó néhány év múl
tán közgazdasági csoportvezető, majd 
osztályvezető-helyettes lett. l 987-tó1 az 
önállóvá váló anyaggazdálkodási osz
tály, majd anyaggazdálkodási szakigaz
gatóság divízióvezetőjeként dolgozik 
1997 októberéig, ekkor ismét vissza
tér Szombathelyre, mint az anyaggaz
dálkodási főnökség vezetője. Ez egy
ben az utolsó megbízatása, amelyet a 
vasúttól kaphatott és amelyet a tőle 
megszokott precizitással látott el. Már 
pályakezdó1<:ént belépett a Vasutasok 
Szakszervezetébe, amely mellett végig 
kitartott. Édesapja szintén vasutas volt. 
Kilencen vannak testvére, s közülük 
hatnak, -ő volt a hetedik-ma is a vas
út ad kenyeret. 

Felesége, három gyermeke, testvé
rei, rokonai, munkatársai fájó szívvel 
gyászolják, s őrzik emlékét. 
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kontánerszállltó kocsik) gyártására, 
41alakltására 

• YaSlltl tartály és teherkocsik futó-, 
rmteg- és fcMzsgálatára 

• VJSlltl teherkocs� alkatrészek és 
tffdarabo� gyártására, javfMsára, 
(légfdktOmlök, laprugók, !Kközök, stb.) 

• '41Stltl tartálykocsljalnak bérbeadására 
• muzeális, nosztalgia és vasútiiZeml 

célú kocsik, fehljltására 
• cllmk, tolópadok és egyéb nagyméretO 

acélszerkezetek gyártására 
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Megállapodások 
a MÁV Rt-nél loglalkoztaton munkavállalók 1999. évi 

foglalkoztatási, jövedelmi és szociális helyzetére vonatkozóan 

Elértük, ami elérhető! 
A bérjövedelmi viszonyok alakulásának 1999-

ben három összetevője van. 
Személyi alapbérek, teljesítmény jutalom és a 

Kollektív Szerződés juttatásai (vállalati átlag 17%) 
1. A személyi alapbérek növekedésére került a fő 

hangsúly. Valamennyi vasutas 1998. december 31-i sze
mélyi alapbére 13,4%-kal kerül felszorzásra (annak is, 
akinek a tarifaértéket meghaladó a beállási %-a!), vagyis 
a bértáblaszorzó értéke 16. 7 4 3 Ft. 1999-ben a vasutasok 
40%-a lép sorosan -3 évente ez egy bértétel-vagyis 4%. 

A sze,nélyi jövedelemadó 1999. évi módosítása el
térően érinti a különböző jövedelmű állománycsoport
ba tartózókat. A VSZ kezdeményezésére a munkáltató, a 
MOSZ és a Vasutasok Szakszervezete döntése értelmé
ben a negatív hatás ellensúlyozására kompenzációs bér
fejlesztésre is sor került. Fél százalék (0,5%) bérfejlesztés
nek megfelelő összeg annak a tízezer vasutast magába 
foglaló három állománycsoportba került ráépítésre, ame
lyeket legnegatívabban érintett az adótábla változása. A 
kompenzációval együtt valamennyi vasutas reálkeresete 
nő, átlagosan 1,7-2%-kal. Az átlag mögötti szóródás 1% 
és 6,3% közötti. A kompenzáció az alábbi állománycso
portokban került felhasználásra: betanított munkás, se
gédmunkás - nem utazó, vontatási utazók. (Forgalmi uta
zók állomány csoportban 3, 1 %-os reálkeresetszint növe-
kedést mutatott a program.) • 

Valamennyi segédmunkás 19,5%-os személyi 
alapbérfejlesztésben részesül (sorossal együtt). 

A betanított nem utazó munkás - a vasúti nevesített 
betanítottak is pl. kocsirendező, sarus, kapus, kocsifelíró, 
málházó, laktanya ügyeletes stb. - részesül a kompenzá
cióból, az ő 1998. december 31-i személyi alapbérüket 
17,96%-kal kell megszorozni (sorossal együtt). 

A váltókezelő, vezető váltókezelő és a sorompókeze
lő betanított munkások kompenzációval növelt bérszorzó. 
ja 17,1 %. (Ha sorosan is ugrott, 17,4%.) Az ő esetükben 
1999. november l-től erre a megemelt bérre kapják a to
vábbi 4% balesetmentességi teljesítmény jutalmat. A von
tatási utazók állománycsoportban is 17,96%-os a kompen
zációs szorzó (sorossal együtt lásd 18. sz. megállapodás). 

Fenti bérfejlesztésen túl 1999. decemberi kifize
téssel további 1,5% teljesítmény jutalom kerül alanyi 
jogon kifizetésre, mind az 56 ezer vasutasnak (lásd. 
13-as megállapodás) Fentiek figyelembevételével az 
éves bérfejlesztés az alábbiakban foglalható össze. 

Az 1999. évi differenciált bérfejlesztés a magas 
arányú soros előléptetések miatt és ezeknek köszön
hetően az alábbiak szerint csoportosítható. 

A MÁV Rt. 1999. évi bérfejlesztése: 
a) munkavállalók 45%-a 15% 

(13,4% + 1,5% = 14,9% □ 15%) 
b) munkavállalók 35%-a 19% 

("a" 15% + soros 4% = 19%) 
e) munkavállalók 18,5%-a 19,5% 

(17,96% kompenzáció+ 1,5% telj.jut = 19,5%) 
d) munkavállalók 1,5%-a 21% 

(smks. 19,5% + 1,5% telj. jut.= 21 %/) 
(lásd: a 18. sz. megállapodást) 

2. A fenti bérfejlesztésen túl a vállalati KSZ mó
dosítása hálózati szinten 0,4%-os bérkihatást jelent 
(lásd a kollektív szerződésről szóló külön cikket). 

3. Nem került a keresetnövekedésbe beszámítás
ra, de az érintettek szempontjából jelentős a több 
szakágnál bevezetésre vagy ismételt kihirdetésre ke
rülő teljesítmény jutalom: 

• Biztosítóberendezési szakszolgálat 20 millió 
Ft/év (8. sz. megállapodás) 

• Fényeslitke, Miskolc-rendező és Dombóvár 
rendező pályaudvar 13 Mft/év (11. sz. megállapodás) 

• Pályafenntartási szakszolgálat 14 millió Ft/év 
(17. sz. megállapodás) 

1999. július l -től valamennyi forgalmi szolgálat
tevő, november l -től pedig a váltókezelő, vezető vál
tókezelő, vonatmenesztő térfelvigyázó, térfelvigyázó 
sorompókezelő, egyéb vasúti járművezető, tehervona
ti vonatvezető és a vonatfékező 4% személyi alapbérre 
vetített jutalomban részesül havonta, negyedévenkén
ti kifizetéssel (lásd 10. sz. megállapodás). A szakági 
vagy csomóponti teljesítmény jutalmak esetében a bal
esetmentességi jutalom indulásával a kettős juttatáso
kat el kell kerülni (lásd 10, 11. sz. megállapodások). 

4. 1999-re is sikerült megállapodást kötni vas
utasnapi jutalomról. Az éves besorolás szerinti szemé
lyi alapbér 6%-ában, amelyből 4% vasuJasnapra ke
rül kifizetésre. 2% alapbéresítéséről a VET keretében 
az aláíró felek tovább tárgyalnak (lásd 14. sz. megál
lapodás). A VDSZSZ 8-19-ig egyetlen megállapodást 
sem írt alá, így ezt sem. Az 1999. évi béreket nem, de 
a 2000-ben esedékeseket már jelentősen befolyásol
hatja a bérrendszerről, bértarifa tervezetről aláírt meg
állapodás (lásd 6. sz. megállapodás). 

Munka- és szociális körülmények: 
1999. a ruhareforrn éve lesz. Felülvizsgálatra ke

rül a teljes ruházati ellátási rendszer (egyen-, forrna-

és munkaruha). Nemcsak új fazonok és új anyagok 
jönnek, de az ellátottak köre és az ellátások fajtái is 
újragondolásra kerülnek. A ruhapénz és ruhatisztítási 
térítés is vita tárgya lesz (lásd 2. sz. megállapodás). 

A munkakörülmények javítására a vállalati beru
házási, felújítási és karbantartási összegekből 1, 7 mil
liárd Ft került elkülönítésre, melyet kizárólag közvet
len munkakörülmények javítására lehet fordítani. 

A felosztott keretek részletes felhasználásáról a 
szakági érdekegyeztető fórumokon kell állást foglal
ni (lásd 3. sz. megállapodás 1. pontja). 

Azonnal javítani kell a szolgálati helyek hűtőszek
rény ellátá,sát (lásd 3. sz. megállapodás 2. pontja). 

A MAY teljes hálózatán javítani kell az ivóvíz hely
ietet, erről május 31-ig kell intézkedési tervet készíteni. 

Február 28-ig kell dönteni a csomóponti szóda
vízgyártó üzemek telepítéséről. 

1999. május l-től a forgalmi utazók is - a von
tatási utazókhoz hasonlóan - palackozott ivóvizet 
kapnak (lásd 3. sz. megállapodás 3. pontja). 

A vállalati jóléti és szociális ellátórendszer felülvizs
gálatát tovább kell fo1ytatni 1999-ben, és dönteni kell a 
szükséges módosításokról (lásd 7. sz. megállapodás). 

* * * 

Tárgyalási javaslatait a Vasutasok Szakszerveze
te több hónapon át tartó szakértői előkészítő munka 
és az illetékes testületek döntése alapján 1998. novem
ber 17-én tette meg. 

A VSZ követelések elfogadását elősegítendő, a 
tárgyaló delegáció szinte valamennyi témában folya
m�tosan új és új megállapodás-tervezeteket tett le a 
VET asztalára. 

1998. december elejére az elnehezülő tárgyalások 
előmozdítása érdekében meghirdetett - december 22-
i figyelmeztető - sztrájk sikeres megtartását követő
en a munkáltatói együttműködés és a közös megol
dáskeresés felgyorsította a megállapodások létrejöttét. 

Az elfogadott és aláírt 19 megállapodást össze
hasonlítva a VSZ 1998. november 17-én átadott tár
gyalási csomagjával megállapítható, hogy eredmé
nyes volt a VSZ érdekérvényesítő képessége. 

A vasutasság foglalkoztatási, Jövedelmi és szoci
ális helyzetére vonatkozó 1999. január 4-én aláírt 19 
megállapodás a hosszútávú munkavállalói érdekeket 
is s,zem előtt tartva 1999-ben jobb helyzetbe hozza a 
MAY Rt-nél foglalkoztatottakat. 

Varga Gyuláné 
közigazgatási és jogi osztályvezető 



Nyilatkozat 
A Vasutas Érdekegyeztető TaJlács ( VÉT) 

1998 december 31-i ülésén a MAY Rt. és az 
ezen nyilatkozatot aláíró reprezentatív szak
szervezetek megállapodtak a vasúttársaság 
munkavállalóinak 1999. évi keresetfejleszté
séró1. Egyidejűleg a munkáltató és a szakszer
vezetek megállapodtak a kollektív szerződés 
módosításaiban és időbeli hatályának 1999. 
december 31 •ig történő kiterjesztésében. 

1) A keresetfejlesztésre vonatkozó megálla
podás alapján a vasutasok reálkeresetének növe
kedése 1999-ben átlagosan 1,7 százalékos mér
tékű lesz. Ez 14 százalékos alapbérfejlesztésbó1, 
1,5 százalékos mértékű teljesítmény-jutalomból, 
valamint 0,5 százalékos differenciált bérkorrek
cióból tevődik össze. Ez utóbbi célja, hogy mint
egy 20 ezer munkavállalónál is megvalósuljon az 
elvárt mértékű keresetnövekedés. A bérmegálla
podás részeit képezik az egyes szakmai csopor
tokrészére kitűzött teljesítményfüggő, illetőleg a 
vasúti szolgáltatás minőségének javításához kö
tött külön céljutalmak, amelyektől a bevételek 
növekedését is várja a társaság. Az ezen nyilat
kozat szerinti megállapodás szövegezésére és alá-

K-6806/1 /1998. 

Megállapodás 1. 
a vasutas munkavállalók 

1999. évi foglalkoztatásáról 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltat6 és 
alulírott reprezentatív szakszervezetek a vas
utas munkavállalók 1999. évi foglalkoztatásá
r6l az alábbiak szerint állapodnak meg: 

Általános rendelkezések: 
1.) A rep'rrzentatív szakszervezetek ér

dekeltek a MAV Rt. modernizációs törekvé
seiben és tudomásul veszik, hogy ez elsőd
legesen műszaki fejlesztésekkel valósul meg. 
Megállapodó felek, szervezeti egységek (te
vékenységek) esetleges gazdasági társasá
gokká történő szervezése során továbbra is 
irányadónak tartják a közöttük 106029/1996. 
szám alatt létrejött megállapodásukat, -ki
egészítve azt a jelen megállapodás 3.) pont
jában foglaltakkal- melyet 1999-ben szük
ség szerint aktualizálnak. 

2.) Munkáltató 1999. évre vonatkozóan 
- a szakigazgatósági tervekre épülő -foglal
koztatási tervet készít és azt a reprezentatjv 
szakszervezetekkel 1999. február 15-ig a VET 
keretében egyezteti. 

3.) Munkáltató vállalja, hogy 1999. év
ben átszervezésre, vagy létszám-leépítésre 
történő hivatkozásra csak annak a munkavál
lalójának szünteti meg a munkaviszonyát, aki 
a számára írásl;>an felkínált megfelelő mun
kakörben a MAV Rt.-nél történő továbbfog
lalkoztatási, átképzési vagy - amennyiben a 
jogszabályi feltételek adottak - korengedmé
nyes nyugdíjazási, vagy előrehozott öregsé
gi nyugdíjazási lehetőségét elutasítja. E meg
állapodás vonatkozásában megfelelő munka
körnek minősül azon munkakör, amelybe 
történő áthelyezést vagy átképzést követően 
a munkavállalót korábbi beosztására, meg
szerzett képzettségére, életkorára, valamint 
egészségi állapotára tekintettel aránytalanul 
nagy sérelem nem éri, továbbá 
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• a munkavállaló munkába járásának, ill. 
hazautazásának együttes napi időtarta
ma -feltéve, hogy a munkavállalóval 

írására tm. január4-én kerül sor. Munkáltató 
kijelenti, hogy az ezen nyilatkozat szerinti megál
lapodást 1999. január l-től érvényesnek tekinti. 

2) A kollektív szerződés időbeli hatályá
nak meghosszabbításával és módosításaival a 
munkáltató és a szakszervezetek továbbra is ki
számíthatóvá tették a vasúti munkaviszonyok 
alapvető kérdéseit. A módosítások közül több 
hozzájárul a vasutasság 1999. évi keresetének 
stabilitásához. Az elfogadott kollektív S?erző
dés továbbra is garantálja, hogy a MAY Rt. 
gazdálkodási stabilitása 1999-ben is a munka
béke megőrzése mellett valósulhasson meg. 

3) Munkáltató és a szakszervezetek ezen 
nyilatkozatukkal megerősítik, hogy a közöt
tük a tárgyalások eddigi menetében parafált 
megállapodásokat 1999. január l-től kollek
tív szerződés erejű megállapodásoknak tekin
tik. Ezen megállapodások végleges szövege
zése és aláírása 1999. január4-én valósul meg. 

4) A szakszervezetek a nyilatkozat aláírá
sával egyidejííleg az általuk kibocsátott 
sztrájkfelhívásokat visszavonják. 
Budapest, 1998. december 31. 17,30 

történő megegyezés mást nem tartal7 

maz -legfeljebb 60 perccel növekszik 
meg, és összességében nem haladja 
meg a 3 órát, 

• a munkavállaló átlagkeresete nem keve
sebb mint a korábbi munkaköréhez kap
csolódó átlagkereset 80 %-a. 

4.) Munkáltató kötelezettséget v.állal arra, 
hogy 1999. évben az 1998. december 31-i 
zárólétszám legalább 99 %-át foglalkoztatja. 

5.) MunkáltaJó és a reprezentatív szak
szervezetek a MAY Rt. 1999. évi foglalkoz
tatási helyzetét a naptári negyedéveket kö
vető hó végéig a VET keretében áttekintik 
és értékelik. 

' 

Különös rendelkezések: 
6.) Munkáltató a nem fizikai munkakö

rökbeo nyugdíjkorhatárt elért vagy azt meg
haladó életkorú munkavállalókat csak külö
nösen indokolt esetben, a MÁV Rt. érdekei
vel összhangban foglalkoztat. 

7.) Munkáltató kiemelkedő feladatnak te
kinti a mellékvonalak racionalizálása során 
munkahelyüket esetleg elves7tő munkaerő 
átirányítását más munkakörökb.:. Ennek meg
valósulása érdekébeij munkáltató maradékta
lanul alkalmazza az,általános rendelkezések 
fejezetben foglalt �ódszereket. 

8. A foglalkozll! asi feszültségek megelő
zésér és feloldására munkáltató 1999-ben is 
elkülönített képzési alapot hoz létre az átme
netileg felszabaduló munkaerő átképzése, to
vábbképzése megvalósítása érdekében. Erró1 
külön megállapodás rendelkezik (K-6806/ 4/ 
1999. számú megállapodás). 

9.) A létszámhiányos munkakörök után
pótlásához szükséges intézkedések (előkép
zettség, képzés, munkába állítás) megtétele 
előtt a munkáltató egyeztet a Vasutasok Szak
szervezetével és a Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezetével. 

Mozdonyvezetői munkakör utánpótlásá
hoz szükséges intézkedések (eló1cépzettség, 
gyakornok-felvétel, képzés, munkába állítás) 
megtétele előtt munkáltató egyeztet a Moz
donyvezetó1c Szakszervezetével. 

10.) Munkáltató különös gondot fordít 
a gyermekgondozási, nevelési szabadságról 
visszatérő szülők, a sorkatonai szolgálatból 

leszereltek védelmére, ill. továbbfoglalkoz
tatására, valamint a megváltozott munkaké
pességűek foglalkoztatására. Ez utóbbi biz
tosítása érdekében felek megvizsgálják azo
kat a munkaköröket, amelyekben csak meg
változott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztathatók. 

Megállapodó felek 1999. június 30-ig át
tekintik az ideiglenesen rokkantsági nyugdíj
ra jogosultak helyzetét, beleértve az esetleges 
újra foglalkoztatásukat is. 

Munkáltató a jogi létszámban lévő mun
kavállalók helyettesítésére- figyelembevéve 
az Mt. vonatkozó rendelkezéseit is - határo
zott időre szóló munkaszerződéseket köt. 

11.) Munkáltató kötelezettséget vállal arra, 
. hogy a teljesítményhez igazodó technológiai 

létszám-szükségletet 1999. október 30-ig fe
lülvizsgálja, �s ennek eredményéről tájékoz
tatást ad a VET-en. 

K-6806/2/1999. 

Megállapodás II. 
a MÁV Rt. ruházati reform 

üteméröl 

MÁV Rt. munkáltat6 és a reprezentatív 
szakszervezetek a MÁV Rt. ruházati reform
jának üteméről az alábbiak szerint állapod
nak meg:, 

A MAY Rt. 1999. évi üzleti tervében sze
replő költségkeret alapulvételével a MÁV Rt. 
és a reprezentatív szakszervezetek szükséges
nek ítélik meg a vállalati ruházati ellátás felül
vizsgálatát és korszerűsítését. 

A fentiek megvalósítása érdekében: 
1.) A ruházati munkabizottság-melyben 

a reprezentatív szakszervezetek képviselői is 
részt vesznek - a ruhareform megvalósításá
ra beérkezett pályázatokat véleményezi 1999. 
január31-ig. 

2.) - a munkáltató 1999. január 31-ig 
tájékoztatást ad a jelenlegi ellátási rendszer
ről, költségeiről és a működésének tapasz
talatairól, 

- a mul)kál tató a fenti tájékoztatóval egyi
dejűleg VET elé terjeszti a korszerűsítéssel 
kapcsolat9s koncepciót, 

-a VET 1999. február 28-ig kialakítja a 
ruházati ellátás korszerűsítési koncepcióra 
vonatko�ó állásfoglalását, 

-a munkáltató 1999. május 15-ig a VET 
elé terjeszti a ruházati ellátás fajtáinak és az 
ellátottak körére vonatkozó új vállalati szabá
lyozás-tervezetet (egyen-, forma-, munkaru
ha, illetve költségtérítés). 

Az új vállalati ruházati szabályzat tárgya
lása során felek vizsgálat tárgyává teszik a 
ruhatisztítási díj bevezetésének lehetőségeit is. 

3.) A pályázati eljárás során elfogadott 
termékek gyártására közbeszerzési eljárást kell 
kiírni 1999. június 30-ig. 

4.) Az 1999. évi igények 20 %-ának meg
rendelésére az 1998-ban lefolytatott közbe
szerzési eljárás keretében már nem került sor, 
ezért ez a mennyiség 1999. IV. negyedévben 
már az új típusú ruhákból rendelhető meg. 

5.) A munkáltató törekszik arra, hogy az 
új termékek bevezetése 1999. IV. negyedévé
től folyamatosan történjen. A 2000. évben 
már az új fazonú ruhák teljes mennyiségének 
szállítására lehet szerződést kötni. 

6.) AMÁV Rt. ruházati. reformjával kap
csolatos átmeneti rendelkezésekről felek kü
lön megállapodást kötnek. 

A munkáltat9 a pályázat, ill. a reform fo
lyamatáról a VET keretében negyedévente 
tájékoztatást ad. 



K-6806/3/1999. 

Megállapodás Ill. 
a munkavállalók 

munkakörülményeinek 
javítása érdekében 1999. évben 

tervezett intézkedésekről 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
a reprezentat[v szakszervezetek a munkavál
lalók munkakörülményeinek jav[tására 1999. 
évben tervezett intézkedésekről az alábbiak 
szerint állqpodnak meg: 

l .) MAY Rt. az épületek, létesítmények 
közvetlen munkakörülmények javítását célzó 
beruházásokra, felújításokra, karbantartások
ra 1999-ben 1.741 mFt-ot tervez. 

Az előzőek körébe tartoznak különösen az 
alábbi feladatok: 
• állandó tartózkodásra szolgáló irodák, mű

helyek, ezeket kiszolgáló közlekedó1< 
• szociális és higiénés létesítmények olyan jel

legű belső felújítási, karbantartási munkái, 
amelyek az ott folyó munka kulturáltabb, kom
fortosabb végzését teszik lehetővé úgy, mint: 

• belső burkolatok cseréje, javítása, helyisé-
gek festése 

• világítás korszerűsítése, javítása 
• fűtés, szellőzés korszerűsítése, karbantartása 
• nyílászárók javítása, cseréje 
• ivóvízellátás, csatornázás biztosítása, vagy 

javítása. 

Az elóöbi összegbó1 
• a Forgalmi Szakigazgatóságnál 382 mFt 
• a Gépészeti Szakigazgatóságnál 140 mFt 
• a Pálya-, Híd- és Magasépítményi 

Szakigazgatóságnál 77 mFt 
• a Távközlési, Erősáramú és Biztosító

berendezési Szakigazgatóságnál 120 mFt 
• Bp. Nyugati szociális épület 300 mFt 
• egyéb szakágak 

(AFU, AKH, Területi Ig.) 97 mFt 
• fűtéskorszerűsítés (hálózati szinten) 625 mFt 

kerül felhasználásra. 

A szakigazgatóságok 1999. január 31-ig 
részletes előterjesztést készítenek (szolgálati 
hely, elvégzendő munka, összeg) a szakági 
érdekegyeztető fórumok részére az előbbiek
ben feltüntetett keretösszegek felhasználásá
ról. A tényleges felhasználásról a szakigazga
tóságok negyedévente tájékoztatást adnak a 
szakági érgekegyeztető fórumokon. 

2.) MAY Rt. munkáltató - pénzügyi le
hetőségei függvényében - a végrehajtó szol
gálati helyeket ellátja hűtőszekrénnyel. 

Ezzel kapcsolatosan a szakigazgatóságok és 
a területi igazgatóságok az illetékes érdekegyez
tető fórumokon 1999. január 31-ig tájékoztatást 
adnak a hűtőszekrény ellátásra vonatkozó igé
nyekről és a pénzügyi keretük függvényében -
a szakszervezetek véleményének figyelembevé
telével -meghatározzák a hűtőszekrénnyel ellá
tandó szolgálati helyeket. A beszerzéseket leg
késó'bb 19�9. május 31-ig meg kel! valósítani. 

3.) MAY Rt. munkáltató 1999. évben is 
folytatja a munkavállalók egészségesebb ivó
vízzel történő ellátási programját. Ennek meg
valósulása érdekében 

a) a forgalmi utazók részére 1999. május 1-
jétó1 biztosítja (hasonlóan a vonali mozdonyve
zetó1< részére a 106954/1997/18. sz. Megálla
podás szerint biztosított) egészséges ivóvizet. 

Előzőek megvalósítása a Forgalmi Szak
igazgatós�g keretében történik. 

b) MAY Rt. 1999. február 28-ig megvizs
gálja annak lehetőségét, hogy az egészsége
sebb ivóvíz ellátás érdekében célszerű-e a 
nagyobb csomópontokon szódavízgyártó 

üzemeket létesíteni, ill. más módon megolda
ni a kapcsolódó körzet ivóvíz ellátását. 

Az előzetes tapasztalatokról (beszerzés, 
gyártás, terjesztés) munkálta!ó 1999. márci
us 31-ig t�jékoztatást ad a VET keretében. 

c) MAY Rt. valamennyi szolgálati helyén 
a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény és a végrehajtására rendelkező 25/ 
1996. ( V III. 28.) NM sz. rendeletben foglalt 
követelmények alapul vételével 1999. január 
31-ig felméri, hogy a munkavállalók egész
séges ivóvíz ellátása biztosított-e. 

A felmérés eredménye alapján munkálta
tó 1999. május 31-ig intézkedési tervet dol
goz ki a hiányosságok felszámolására, amely
ben megjelöli az elvégzendő feladatokat és a 
pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezi 
azokat, egyben megjelöli a feladatokért fele
lős szerveket. Az intézkedési tervben ki kell 
térni arra is, hogy a szolgálati helyeken meg
lévő fúrtkutakból való vízvételezés helyett 
milyen lehetőség van a vezetékes ivóvízháló
zatra való rácsatlakozásra. Az intézkedési ter
vet a VÉT 1999. júniu�30-ig napirendre tűzi. 

A munkáltató a VET keretében félévente 
beszámol az intézkedési terv időarányos vég-
rehajtásárql. 

4.) MAY Rt. vállalja, hogy 1999. évben a 
vasúti vontatójárművek vezetőállásainak kor
szerűsítésére 213.950 eFt-ot fordít. Ebből 

161.550 eFt járműjavítói munka; 
38.300 eFt vontatási telepi munka; 
14.100 e Ft hűtőgép-beépítésére 

fordítandó az utazószemélyzet ivóvízének 
hűtésére. Az elvégzendő munkák részletes ter
vezetét a munkáltató az 1999. december 3-ai 
VÉT ülésen átadta a reprezentatív szakszerve
zetek részére (Gy.507-645/98.GSZI.MD.3.) 

A hűtó'berendezések kiválasztását, beszer
zését a Gépészeti Szakigazgatóság a Mozdony
ve�etők Szakszervezetével közösen végzi. A 
MAY Rt. vállalja, hogy 2000. december 31-ig 
minden vonali szolgálatot ellátó vontató jármű
re a hűtó'berendezés beszerelésre kerül. 

A Gépészeti Szakigazgatóság vállalja, hogy 
a vontatási telepi javítások során 1999. évben: 

- az üzeme'l.ő vontatójárműveket ellátja 
fűthető visszapillantó tükrökkel, és jól mú1<ö
dő árnyékoló berendezésekkel, 

- a javításra szoruló összes IFA gyártású 
széket felújítja, ill. felújíttatja. 

A munkakörülményeket javító munkákról 
a Gépészeti Szakigazgatóság folyamatosan tá
jékoztatja a szakági érdekegyeztető fórumot. 

K-6806/4/1999. 

Megállapodás IV. 
az 1999. évi elkülönített 

képzési alap létrehozásáról 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
a reprezentatív szakszervezetek a munkahe
lyüket önhibájukon k[vül elvesztő munkavál
lalók átképzésének megvalósítása, valamint 
az Európai Unióhoz való csatlakozás előse
gítése érdekében 1999. évre vonatkozóan az 
alábbiak szerint állapodnak meg: 

l .) A K-6806/1/1998. sz. Megállapodás 
8. pontjában foglalt!lk végrehajtásának előse
gítése céljából a·MAV Rt. kötelezettséget vál
lal arra, hogy 

a) a munkahelyüket önhibájukon kívül el
vesztő munkavállalók szervezett átképzése, 
továbbképzése, továbbá 

b) az Európai Unióhoz való csatlakozásra 
felkészülés (az ezt elősegítő képzések, így kü
lönösen az angol, a német és francia nyelvis
meret mind szélesebb körű megszerzése, vala-

mint az EU-komform számítástechnikai, infor
matikai ismeretek elsajátítására) érdekében el
különített képzési alapot hoz létre az 1999. évre 
előirányzott képzési költségkeret terhére. 

2.) Az alap összege 1999. évben 250 mFt. 
3.) Az 1/a. pont szerinti felhasználásról 

(sz9lgálati helyenként és munkakörönként) a 
M�.V Rt. negyedévenként tájékoztatást ad a 
VET keretében. 

4.) Az 1/b. pontban megfogalmazott c,é
lokra történő felhasználás ütemezéséről MA V 
Rt; 1999. január 31-ig előterjeszt�st készít a 
VET részére. Az előterjesztés a MAY Rt. kép
zési és tanfolyami tervét is figyelembe veszi. 
Az előterjesztésben rögzíteni kell: 

a) az alap éves felhasználásának ütemezését, 
b) az egyes képzések költségét, 
c) mely képzés tekintendő átképzésnek, 
d) a közvetlen Európai Uniós csatlakozás

sal kapcsolatos képzéseket (tanfolyamokat). 
Az átképzéshez való hozzáférhetőség 

szolgálati útjának meghatározása, valamint a 
kéP,zések koordinálása - figyelembe véve a 
MAY Rt. munkaerő-piaci szolgálatainak jel
zéseit is - a Személyügyi Vezérigazgató-he
lyettes feladata. 

5.) A munkavállalók átképzése, ill. tovább
képzése elsősorban vasúton belüli, (indokolt 
esetben külső) munkaerőpiacra történik. 

6.) A MÁV Rt. köteles gondoskodni ar
ról, hogy a keret a jelen megállapodásban meg
határozott célokra kerüljön felhasználásra. 

7.) Munkáltató és a reprezentatív , szak
szervezetek 1999. október 15-éig a VET ke
retében megvizsgálják, hogy az 1./ pontban 
rögzített és az 1999. évben meghatározott kép
zéseket a 250 mFt-os keret fedezi-e. Esetle
ges fedezet-hiány esetén az előzőek szerint 
ütemezett képzések, továbbképzések finanszí
rozása a 2000 évre előirányzott képzési költ
ségkeretből valósul rrieg. 

K-6806/5/1999. 

Megállapodás V. 
a 106954/1997 /1 o. sz. 

Megállapodás módosításáról 
a munkaidő-csökkentés 

további kiterjesztése érdekében 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltató 
és a reprezentatív szakszervezetek a munka
idő-csökkentés tárgyában kötött 106954/ 
1997110. sz. Megállapodást az alábbiak sze-
rint módosítják: 

l .) A 106954/1997/10. sz. Megállapodás 
2.a./ pontját törölni kell, helyette az alábbia
kat kell felvenni: 

"a./ 1999. február l -jétől napi 7,8 óra a 
napi teljes munkaidő a forgalmi, gépészeti és 
biztosítóberendezési, erősáramú és távközlé
si, valamint az anyaggazdálkodási,sza,kszol
gálat valamennyi, a 16/1992. (MAY Ert. 6.) 
MHF utasítás l, sz. mellékletében felsorolt 
fizikai munkakörében, továbbá a raktárnoki 
és a fuvardíjszámfejtői munkakörökben." 

2.) Új "b" és "c" pontként kell felvenni az 
alábbiakat: 

"b./ 1999. november l-jétől napi 7,7 óra 
a napi teljes munkaidő a forgalmi utazó mun
kakörökben." 

"c./ 1999. november l -jétől napi 7,5 óra 
a napi teljes munkaidő a mozdonyvezető (von
tatási utazó) munkakörben." 

Egyidejűleg "b" pont "d"-re, a "c" pont 
"e"-re módosul. 
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K-6806/6/1998. 

Megállapodás VI. 
a vasutas munkavállalók 

úi besorolási- és 
alapbénendszerének 
további munkálatairól 

A Magyar Államvasutak Rt, mint munkál
tató és az alulírott szakszervezetek a vasutas 
munkavállalók új besorolási- és alapbérrend
szerének további munkálatairól az alábbiak 
szerint állapodnak meg: 

A MÁV Rt és a reprezentatív szakszerve
zetek között 1997. dec. 30-án létrejött l 06954/ 
1997./12. sz. megállapodásban a felek egye
zően kinyilvánították akaratukat a vasutas 
munkavállalók új besorolási- és alapbérrend
szerének elkészítésére. 

E hivatkozott megállapodás l .a. pontjá
ban a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
az új besorolási- és alapbérrendszer beveze
téséről és annak ütemezéséről együttesen dön
tenek. Jelen megállapodás ezen korábbi meg
állapodás szerves folytatásának tekintendő. 

1.) A felek egyezően rögzítik, hogy a 
106954/1997./12. sz. megállapodás l .a. pont
jában foglalt határidők - a vezető beosztásúak 
és a szakelőadók munkaköri tükreinek átadása 
kivételével -teljesültek; a munkáltató a tárgya
lások részeredményei alapján három, folyama
tosan továbbfejlesztett tervezetet készített és 
adott át a -Szakszervezetek részére. A felek 
megállapítják továbbá, hogy az új b�sorolási
és alapbérrendszer kimunkálása tárgyában ered
ményes együttműködést végeztek, egyben ki
nyilvánítják további, ilyen irányú szándékaikat. 
A legutóbbi, 1998. nov. 3-án, Gy. 6 3-90/1998. 
számon átadott tervezet (a továbbiakban: ter
vezet) újabb egyeztető tárgyalásokra.alkalmas: 

2.) A tervezet minden részletében még 
nem alakult ki konszenzus a tárgyaló felek 
között. A vitás kérdések tárgyalásos �endezé
sét 1999. februárjának elsőbetének VÉT ülé
s n meg1cell ke:i;<!_eni, ésileti két tárgyalási 
napot beiktatva a tárgyalásokat úgy kell üte
mezni, hogy azok e témakörökben legkésőbb 
1999. márc. 15-ig a tervezetnek, ill. annak 
módosított változatának felek általi elsődleges 
jóváhagyásával befejeződjenek. 

A megállapodást kötő felek egyetértenek 
abban, hogy a tárgyalások alapját a munkál
tató által 1998. novemberben átadott, a beso
rolás szabályozását, és valamennyi munkakör 
besorolását tartalmazó bérrendszer-tervezet 
képezi. Egyetértenek továbbá abban, hogy a 
szakmunkás, az utazó, valamint a meghatáro
zó gépészeti, és pályavasúti munkakörök re
latív besorolási helyzetének a jelenleg hatályos 
16/1992. MHF.A. sz. utasításban foglaltak
hoz képest javulnia kell. 

3.) A jelenleg hatályos, a többször módo
sított 16/1992. MHF.A. számú, a vasutas mun
kavállalók besorolási- és alapbérrendszere című 
utasítás 1999. dec. 31-én hatályát veszti. 

4.) Az új besorolási- és alapbérrendszer 
2000. jan. l -jén hatályba lép, a 2000. évi köz
ponti alapbérfejlesztést az új rendszer alapján 
kell végrehajtani. 

5.) Annak érdekében, hogy az új besorolá
si-és alapbér-rendszer bevezetése zökkenőmen
tesen megtörténjen 2000. jan. l -jei hatállyal, a 
felek a következő ütemterv betartását írják elő: 
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• az új besorolási- és alapbérrendszer 
nyomdai sokszorosítási munkálatait úgy 
kell elvégezni, hogy a rendszer legké
soöb 1999. ápr. 15-én a munkáltatói jog-

kör gyakorlók rendelkezésére álljon 
• az új besorolási- és alapbérrendszer ha

tálya alá eső munkavállalókra teljes kö
rűen tényleges próbabesorolásokat kell 
végezni, legkésőbb 1999. máj. 31-ig 

• a próbabesorolások eredményeit a J:Vunkál- · 
tató 1999. jún. 15-ig ismerteti a VET-en 

• a próbabesorolások eredményeinek ér
tékelése nyomán a felek átvezetik az el
sődlegesen jóváhagyott rendszeren eset
legesen szükségessé váló módosításo
kat, és kialakítják, majd jóváhagyják a 
végleges új besorolási- és alapbér-rend
szert, legkésőbb 1999. júl. l -ig 

• a végleges, új besorolási- és alapbérrend
szer nyomdai sokszorosítási munkálata
it úgy kell elvégezni, hogy a rendszer leg
késó'bb 1999. júl. 31-én a munkáltatói 
jogkör gyakorlók rendelkezésére álljon 

• az új besorolási- és alapbérrendszer ha
tálya alá eső munkavállalókra teljes kö
rűen el kell végezni a besorolásokat, leg
később 1999. szept. 15-ig 

• ütemtervet kell készíteni az új besoro
lási- és alapbérrendszer tarifaértékeire 

· való ráállásra, melynek első lépcsője 
2000. jan. l -je. 

6.) A munkáltató 1999. jún. 30-ig elem
zést készít a vasutas munkavállalók bérezési 
helyzetéről, vizsgálva az alapbér, a pótlékok, 
a teljesítményhez kötött és az egyéb bérele
mek egymáshoz való viszonyát, hatását a 
munkavállalók keresetére és a teljesítmények
re. Az elemzés keretében a munkáltató javas
latot tesz a teljesítmény-alapú, a MÁV Rt ösz
tönzési hagyományait és sajátosságait is figye
lembe vevő új motiváció� rendszerre. 

K-6806/7/1999 

Megállapodás VII. 
a MÁV Rt. jóléti- és szociális 
rendszerének meuúiítását 

=- célzó munkálatok " , 
- 1999. évi lolvtatásáról 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
az 9lulírott r�prezent.atív szakszervezetek a 
MA V Rt. jóléti- és szociális rendszere meg
újítási munkálatainak 1999. évifolytatásáról 
az alábbiak szerint állapodnak meg: 

1.) Felek egyezően rögzítik, bogy 1998. 
évben a közöttük 106954/1997/12. számon 
létr,ejött Megállapodás szerint megkezdték a 
MAY Rt. jelenlegi jóléti- és szociális rend
szerének elemzését, illetőleg felülvizsgálatát. 
Ennek alapján szükségesnek látják a rend
szer elemeinek áttekintését, és a ráfordítási 
költségek célszerűségi vizsgálatának elem
zését, majd ezt követően 1999. március 31-
ig döntenek a rendszer indokolt korszerűsí
téséről, illetőleg átalakításáról. 

2.) Munkáltató az 1. pontban foglalt dön
tés alapján modellezi az új tervezetet, mely
nek tapasztalatát megállapodó felek a VET 
keretében 1999. május 31-ig egyeztetik. 

3.) Felek kinyilvánítják azon szándéku
kat, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltakat fi
gyelembe véve 1999. június 30-ig megálla
podnak a jelenlegi rendszert felváltó, vagy azt 
módosító új rendszer alapelveiben. 

4.) AMÁV Rt. jóléti- és szociális rendsze
rének megújítása végleges tartalmáról és a be
vezetés időpontjáról megállapodó felek 1999. 
szeptember 30-ig döntenek, figyelembe véve 
azt is, hogy ez igényli a hatályos Kollektív Szer
ződés módosítását is. 

K6806/8/1998. 

Megállapodás VIII. 
a teljesítménybér 1999. évi 

alkalmazásáról 
a biztosllóberendezési 
szakszolgálat területén 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
alulírott reprezentatív szakszervezetek a tel
jesítménybér rendszeresítése tárgyában az 
alábbiakban állapodnak meg: 

1.) A munkáltató a vasútüzem folyama
tos mú'ködtetésének biztosítása érdekében az 
állomási és nyíltvonali biztosítóberendezések 
üzemeltetésének, valamint magas szintű fenn
tartásának és karbantartásának elősegítése ér
dekében teljesítménybért rendszeresít a Táv
közlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezé
si Szakigazgatóság felsorolt feladatokat ellá
tó munkavállalói részére. 

2.) A teljesítrnénybérműködtetéséhez a mun
káltató 1999. évben 20 M Ft-ot épít be a TEB 
Szakigazgatóság 1999. évi bérköltség tervébe. 

3.) A rendelkezésre bocsátott 20 M Ft az 
állomási és a nyíltvonali biztosítóberendezések 
vonatkésést okozó üzernzavarainak csökken
téséhez kapcsolódik. Az üzemzavarok számá
nak a bázis időszak értékéhez képest történő 
növekedése -a szakági függelékben meghatá
rozott koordináció szerint - a felhasználható 
összeget csökkenti. (Az értékelés alapját a 125/ 
1998. sz. a vállalkozó vasút szolgáltatásainak 
minőség-ellenőrző, ellenőrző-és értékelő rend
szeréről szóló utasítás 2. melléklet 6. fejezeté
ben felsorolt, a biztosítóberendezési szakszol
gálatot terhelő késési okok képezik.) 

4.) A teljesítménybér.részletes szabályait, így 
• a teljesítménybérezésbe bevont munka

köröket, 
• a teljesítménybér számításának, a mun

kavállalókra történő lebontásának, s fo
lyósításának rendjét, 

• a 100%-os teljesítménybér kifizetésének 
- � . feltételeit, 

• a csökkentés, és a kizárás koordinációját 
az 1-3. pontokba foglaltak alapján a TEB 

Szakigazg�tóságnak az érintett szakszerveze
tekkel SZET szintű megállapodást kell kötni 
1999. január 31-ig. 

K-6806/9/1999. 

. Megállapodás IX. 
a mozdonvvezetök 

(vontatási utazók) 1999. évi 
baleselmentességi jutalmáról 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltató 
és aluUrott reprezentatív szakszervezetek a 
mozdonyvezetők (vontatási utazók) 1999. évi 
balesetmentességi jutalma tárgyában az aláb
biak szerint állapodnak meg: 

1.) A mozdonyvezetőket (vontatási uta
zókat) l 999. január 1. napjától az ezen meg
állapodásban foglaltak szerint balesetmentes
ségi jutalom illeti meg. 

2.) A balesetmentességi jutalornra való jo
gosultság feltétele, hogy a mozdonyvezetőt 
(vontatási utazót) a kifizetést megelőző nap
tári negyedévben tárgyi vagy személyi baleset 
okozásában, illetőleg tárgyi vagy személyi 
baleset közvetlen veszélyének előidézésében 
jogerősen nem marasztalták el. 

3.) A jutalom mértéke a mozdonyvezetők 
részére a tárgy negyedévben kifizetett szemé
lyi alapbér 4%-a. 

4.) A jutalom kifizetésének időpontja a 
tárgy negyedévet követő hónap 10. napja. 



5.) A balesetmentességi jutalom megállapí
tásának és folyósításának részletes szabályait
az 1-4. pontban foglaltak alapján-sz.akági meg
állapodásban kell rögzíteni 1999. január 31-ig. 

K-6806/10/1999. 

Megállapodás X. 
teljesítmény-

és balesetmentességi jutalom 
1999. évi alkalmazásáról 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
alulírott reprezentatív szakszervezetek telje
sítmény- és balesetmentességi jutalom 1999. 
évi alkalmazásáról az alábbiak szerint álla
podnak meg: 

1.) Teljesítmény- és balesetmentességi ju
talom illeti meg -a 3. pontban foglaltakat is 
figyelembe véve-az alábbi munkakörben fog
lalkoztatott munkavállalókat: 

• 1999. július l -jétől valamennyi forgal
mi szolgálattevőt, 

• 1999. november l-jétől 
· váltókezelőt, 
· vezető váltókezelőt, 
· vonatmenesztő térfelvigyázót, 
· térfelvigyázót 
· sorompókezelőt, 
· egyéb vasúti járművezetőt, 
· tehervonati vonatvezetőt, 
· vonatf ékezőt 

2.) A jutalom mértéke a munkavállaló ré
szére a tárgy negyedévben, illetőleg no�m
ber l-jétől kifizetett személyi alapbér 4%-a. 

3.) Az ezen..!Jlegállapodásban fog1aitfuta
lomra való jogosultság feltétele, hogy az 1. 
pontban felsorolt munkakörökben foglalkoz
tatott munkavállalókat a kifizetést megelőző 
n�ptári neg)ledévben vonatforgalommal össze
függő tárgyt, vagy személyi baleset okozásá
ban, vagy ilyen baleset közvetlen veszélyének 

• előidézésében jogerősen nem marasztalták e . 
A forgalmi szolgálattevő, valamint a v.áltoke
zelői, vezető váltókezelői munkakörökben to

;.-- vábbi feltétet a siemélyszállitó vonatok menet
rend szerintrközlekedtetésének biztosítása, il-. 
letó1eg az elegytovábbítási rend betartása. 

4.) Az e megállapodásban meghatározott 
jutalmat a tárgy negyedévet követő hónap 10-
éig kell kifizetni. 

5.) Az ezen megállapodásban meghatáro
zott jutalomra való jogosultság, illetőleg az 
abból való kizárás részletesebb feltételeit -
beleértve a menetrendszerűség fogalmának és 
a menetrendszerű közlekedéstől való azon el
téréseknek a szabályozását, amelyek a jutalom
ból való kizárást vonják maguk után - az érin
tett szakágak függelékében kell meghatároz
ni 1999. január 31-ig. 

K-6806/11 /1999. 

Megállapodás Xl. 
a kiemelt rendező-pályaudvarok 

elegyrendezési 
tevékenységében résztvevők 

1999. évi teljesítmény-jutalmáról 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltató 
és alulírott reprezentatív szakszervezetek 
Miskolc-, Dombóvár- és Fényeslitke rende
ző-pályaudvarok elegyrendezési, elegy-fel
dolgozási tevékenységét ellátó munkavállalók 
1999. évi teljesítmény-jutalma tárgyában az 
alábbiakban állapodnak meg: 

1.) A MÁV Rt. az 1999. évi elegytováb
bítási rend betartásának érdekében Miskolc
rendező pu., Dombóvár- és Fényeslitke ren
dező-pályaudvarok elegy-feldolgozási tevé
kenységét ellátó -a mellékletben felsorolt -
munkaköreiben foglalkoztatott munkavállalók 
részére teljesítmény-jutalmat biztosít a követ
kezők szerint. 

2.) A teljesítmény-jutalom alapja az 1999. 
évi elegytovábbítási rend betartása, az annak 
megfelelő elegytovábbítás. 

3.) A teljesítmény-jutalom rendszer 1999. 
évi működtetéséhez a munkáltató 1999. évre 
vonatkozóan 13,- M Ft-ot biztosít a Forgalmi 
Szakigazgatóság részére, azzal hogy a K-6806/ 
10/1999.sz. megállapodás hatálya alá tartozó 
munkakörök 1999. július 1. illetőleg 1999. 
november 1. napjával az ezen megállapodás
ban foglalt teljesítmény jutalomból nem része
sülhetnek. 

4.) Minden, a rendező-pályaudvar hibá-
. jából bekövetkezett helytelen elegytovábbítás
ból, csatlakozás-mulasztásból eredő kocsitar
tózkodási idő többlet lineárisan csökkenti a 
kifizethető jutalom mértékét, 10%-os értékig. 
Az elegytovábbítási rendhez képest 10%-os 
többlet kocsióra felmerülés esetén a t�ljesít
mény-jutalom nem folyósítható. 

5.) A jelen megállapodás tárgyát képező 
teljesítmény-jutalmazási rendszer konkrét mű
ködéséről, így 

, a keretösszeg pályaudvarok közötti fel-
osztásáról, -

• az értékelés szabályozásáról, 
,-. a megállapítás feltételeiről, ;) 
• a kifizetés rendjéről, \: 
• a teljesítmény-jutalom személyre zóló 
- megállapításának szabályairól � 

az.1-4. pontokban foglaltak alapuhiltelé
vel a Forgalmi Szakigazgatóság az érintett rep- . 
rezentatív szakszervezetekkel külön megálla-
podást köt, 19-99. j'anuár hó 31-ig. ::: 

V"1 ,.... - - \,, 

Miskolc - rendéző pu.: 
-

• gúótás-berendezés kezelő, , 
• tolatásvezető, ;) 
� kocsirendező,_ 
• sarus, ... ; • sarus csoportvezető, 
• átmenesztő, 
• váltókezelp, 
• vonatfelvevő, 
• állomásfőnök, 
• állomásfőnök-helyettes, 
• kocsiintéző + áruirányító, 
• állomás irányító, 
• forgalmi szolgálattevő, 
• irányító-tartalékos, 
• naplózó. 

Dombóvár - rendező pu.: 
• állomás irányító, 
• forgalmi szolgálattevő, 
• átmenesztő-vonatfelvevő és átadó, 
• vonatmenesztő térfelvigyázó, 
• váltókezelő, 
• kocsimester - gurításvezető, 
• tolatásvezető, 
• kocsirendező - saruzó, 
• kocsiintéző, 
• áruátirányítók, 
• állomásfőnök, 
• állomásfőnök-helyettes, 
• forgalmi részlegvezető, 
• ker. hivatalnok, 
• iparvágányos raktárnok, 
• ker. helyettes. 

Fénveslitke - rendező pu.: 
• guótás-berendezés kezelő, 
• tolatásvezető, 
• kocsirendező, 
• gurítás-vezető, 
• sarus, 
• vágányfék kezelő, 
• váltókezelő, 
• vonatfelvevő, 
• átmenesztő, 
• állomásfőnök, . 
• állomásfőnök-helyettes, 
• állomás irányító, 
• térfönök, 
• vezénylő, 
• rendelkező forgalmi szolgálattevő, 
• inf. központ vezető (vonatfelvevőké), 
• vonatmenesztő térfelvigyázó, 
• raktárnok, 
• átmeneti pénztáros, 
• árupénztáros, 
• ker. hivatalnok, ólmozó-bárcázó. 

K-6806/12/1999. 

Megállapodás XII. 
a Budapest-Ferencváros 
rendezö-pályaudíiron 

elegyrendezési tevékenységben 
résztvevők 1999. évi 

teljesítmény-jutalmáról 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltató 
és alulírottreprezentatív szakszervezetek a 
Budapest-Ferencváros rendező-pályafldva:' 
ron elegy rendezési tevékenységet végző mun
kavállalók 1999. évi teljesítmény-jutalma tár
gyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

1. A MÁV Rt. a� 1999. évi elegyrende-' 
zési költségek csökkentése érdekében a költ
ségek alakulását érdemben befolyásoló mun
kakörökben_ foglalkoztatott munkavállalók 
részére teljesítmény-ji,italmat biztosít a követ-
kezólc szerint. 

2.) �z efegyrendezői teljesítmény-jutalorn 
alapfa az idegen kocsi tartózkodás l O óra/k.o
csi érték alá történő csökkentése, valamint a:z; 
elegytovábbításf rend betartása. 

3.) Az előző pontban megfogalmazott cél
kitűzés eredményes (legalább l 00-os mérté
kű) teljesítése esetén 

• az I. negyedévben 
• a IL negyedévben 
• a IIL negyedévben 
• a IV. negyedévben 

2,5 M Ft, 
3,5 M Ft, 
4,5 M Ft, 
3,0 M Ft 

jutalom keret kerül felosztásra a teljesít
mény-jutalmazásban érintett munkavállalók 
körében, azzal, hogy a K-6806/10/1999.sz. 
megállapodás hatálya alá tartozó munkakörök 
1999. július 1. illetőleg 1999. november 1. 
napjával az ezen megállapodásban foglalt tel
jesítmény jutalomból nem részesülhetnek 

4.) A 2. pontban rögzített teljesítmény-kö
vetelmény szint alatti teljesítése esetén a juta
lomösszeg 90%-os teljesítésig lineárisan 
csökken 90%-os mértékig, 90% alatti teljesí
tésnél teljesítmény-jutalom nem fizethető. 

5.) A jelen megállapodás tárgyát képező 
teljesítményi jutalmazási rendszer konkrét 
végrehajtásának módszerére, a megállapodás 
hatálya alá tartozó munkakörök meghatározá
sára, valamint az értékelés rendjére a Forgal
mi Szakigazgatóság az illetékes reprezentatív 
szakszervezetekkel külön megállapodást köt 
1999. január 31-ig. 
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K-6806/13/1999. 

Megállapodás XIII. 
az 1999. évi 

teljesítmény-jutalomról 

• a jogosultságot ezen utasításban foglalt valamely rendelkezés ne_!Il zárja ki. 
5.) Nem jogosult a 4,0 %-os mértékű vasutasnapi jutalomra az, aki (akinek): • a 4. pont első bekezdésében foglaltaknak nem felel meg 

Magyar Államvasutak Rt. és a reprezen- • a számítási időszakban igazolatlanul volt 
tatív szakszervezetek a munkavállalók 1999. távol munkahelyétől [e pont alkalmazása 
évi hatékonyság javításához kötött teljesít- során igazolatlan mulasztás az egynapi 
mény-jutalma tárgyában az alábbiak szerint (egy szolgálat), vagy három alkalommal 
állapodnak meg: történő, alkalmanként az egy napot el nem érő tartamú igazolatlan távollét 1.) A Magyar Államvasutak Rt. az 1999. • a számítási időszakban ittasságát (alko-évi gazdálkodása során elért többleteredmé- holos befolyásoltságát) az előírt vizsgá-nyéből - az ezen megállapodásban foglaltak lat k�retében jogerősen megállapították szerint- hatékonyság javításához kötött te!- • a MA V Rt. sérelmére elkövetett bűncse-jesítmény-jutalmat biztosít az azt létrehozó lekmény miatt jogerősen elítélték. Ha az munkavállalóinak. ilyen bűncselekmény miatt indított eljá-

2.) A teljesítmény-jutalom alapja a MÁV rás jogerősen még nem zárult le, a kifi-
Rt. 1999. évi üzleti tervében előirányzott ha- zetést fel kell függeszteni. 
tékonyság javulás (képzett tonnakm osztva az 6.) A július 10-én esedékes vasutasnapi átlagos állományi létszámmal) túlteljesítése. jutalom mértéke a munkavállaló 1999. június 

3.) A teljesítmény-jutalom mértéke a 15-én érvényes személyi alapbére tizenkétsze-
munkavállaló részére kifizetett, az 1998. évi resének 4,o %-a. 
vasutasnapi jutalom összegével csökkentett 7.) A munkavállalót megillető összeget a 1998. évi keresetének 1,5 %-a, vagy, ha ked- munkavállaló által a számítási időszakban vezőbb, az 1999. november 15-én érvényes munkában töltött idő alapján kell megállapí-

_-----;;::;�,�-�:�é�r�ti�ze�nk�é�ts�z�efr�e�s!én�e�k�l�,l5�%t-:a:.._
, l�t�an�1�· ,11a�z;al

�
á
t
bbiak szerint. mely a teljesítmény ez v ell határozni a munkavállalókmun-azaz a munkában töltött idő - arányában illeti kában töltött i e cocy.m_ódon, hogy a számítási meg a munkavállalót. időszak munkanapjaibó�ormi-az..Mt. 

4.) A teljesítmény-jutalomra azon munka- 107. § c) és g) pontjai szerinti munkavégzés alóli 
vállaló jogosult, akinek főfoglalkozású MÁ v Rt. mentesülések, valamint a fizetés nélküli szabad-
munkaviszonya 1999. január l -től november ságon töltött időszak munkanapjait. 
30-ig terjedő időszakban folyamatosan fennáll. A munka- és úti baleset, valamint a foglal-kozási betegség miatti keresó1céptelenség, továb-5.) A teljesítmény-jutalom értékelését bá a vasutas munkavállalók érdekképviseletét 1999. november 15-ig kell elvégezni az 1999. ellátó szakszervezeteknél történő foglalkoztatás évi várható értékeket prognosztizálva. időtartamát ledolgozott idó1cént kell kezelni. 6.) A teljesítmény-jutalom kifizetésére- ' 

b) Az a) pont szerinti munkában töltött eredményes teljesítés esetén - az 1999. no- idő és a számítási időszak munkanapjai alap-vemberi munkabér fizetéssel együtt kerül-sor, ján hányadost kell képezni (a hányados leg-legkésóbb 1999. december 10-ig. feljebb "1" lehet), 
7 .) Munkáltató az értékeléshez szükséges e) ab) pont szerinti hányadossaf meg kell 

adatokat az 1999. évi üzleti terv elfogadását szorozni a munkav�llaló 3. pont szerinti sze-
követően-legkésőbb 1999. június 15-ig- a mélyi alapbérét. 
reprezentatív szakszervezetek részére átadja. d) a e) pont szerint számított összeg tizen-

K-6806/14/1999. 

Megállapodás XIV. 
az 1999. évi 

vasutasnapi jutalomról 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
alulírott reprezentatív szakszervezetek az 
1999. évi vasutasnapi jutalom tárgyában, az 
alábbiakban állapodnak meg: 

1.) A MÁV Rt. munkavállalóját ezen utasításban foglaltak szerint vasutasnapi jutalom illeti meg. 
2.) A vasutasnapi jutal9m mértéke a munkavállaló 1999. éves besorolás szerinti személyi alapbérének 6 %-a, melyből 4,0 % az 1999. július havi bérfizetési napon egyszeri kifizetéssel, 2,0 %-a pedig a VET keretében egyeztetett időpontban és kialakított szabályok szerint alapbéresítéssel kerül teljesítésre. 
3.) A 4,0 %-os mértékű vasutasnapi jutalom számítási alapja a munkavállaló 1999. június 15- én érvényes személyi alapbére. 
4.) A 4,0 %-os mértékű vasutasnapi jutalomra való jogosultság feltételei: 

6 

• 1998. július l -jétől 1999. június,30-ig fennálló folyamatos, főállású MAV Rt. munkaviszony (ez az időszak a továb
biakban számítási időszak) és 

kétszeres szorzatának 4,0 %-a a munkaválla-lót megillető 1999. évi vasutasnapi jutalom. 
8.) Az ezen megállapodásban foglalt, 4,0 %-os vasutasnapi jutalomra más rendelkezéseket is figyelembe véve, a ledolgozott idővel arányos összegre jogosult az a munkavállaló, illetőleg örököse), aki a számítási időszakban 
a) nyugdíjba vonul, 
b) meghalt, (a) és b) esetben feltéve, hogy munkaviszonya a számítási időszak kezdő napján fennállt) t) a tanulmányait a MÁV Rt. ösztöndíjasaként fejezte be, feltéve, hogy 1998. szeptember 1-jéig munkába állt. 

K-6806/15/1998. 

Megállapodás xv. 
a Kollektív Szerződés 

módosításáról 
Magyar Államvasutak Rt munkáltató és 

alulírott reprezentatív szakszervezetek a Kol
lektív Szerződés módosításáról az alábbiak 
szerint állapodnak meg: 'l .) Felek a Kollektív Szerződés időbeli hatályát 1998. december31-ről 1999. decem
ber 31-re módosítják (KSZ 1. §. 4. pont). 2.) Felek a Kollektív Szerződés 1. ponton kívüli módosításait az ezen megállapodás mellékletét képező GY. 7-100/1998. sz. dokumentumban foglaltak szerint állapítják meg. 

A hivatkozott dokumentum a Kollektív Szerződés 1999. január l -jétől hatályos, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza. 3.) A KSZ 28. és 36. §-ainak módosításait a munkáltató azzal fogadja el, hogy a munkarendek indokolt megváltoztatását, illetőleg az osztott munkaidő-beosztás indokolt alkalmazásait a reprezentatív szakszervezetek nem akadályozzák meg. Szakszervezetek egyidejűleg elismerik azt, hogy a KSZ 28. és 36. §aiban való megegyezés hiányában megnyílik a jog a helyi függeléknek (illetőleg annak érintett részének) a KSZ szerinti felmondására. 
K-6806/16/1999. 

Megállapodás XVI. 
az 1998. évi hatékonyság 

javításához kötött teljesítmény
jutalom átlagbérnövelő 

hatásának megőrzéséről 

A Magyar Államvasutak Rt. munkáltató 
és a reprezentatív szakszervezetek az 1998. 
évi hatékonyság javítás hoz kötött teljesítmény
jutalom átlagbérnövelő hatásának megőrzé
sére az alábbiak szerint állapodnak meg: 

1.) A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a 106954/1997n. sz. Megállapodás 2. pontjában szabályozott hatékonyságjavításhoz kötött teljesítmény-jutalom kifizetésének feltételei teljesültek. A kiérdemelt teljesítmény-jutalom 1998. XII. hó 10-én kifizetésre került. 2.) A kifizetett teljesítmény-jutalom 1 %kal növelte a munkavállalók 1998. évi átlagkeresetét. Az elért hatékony�ágjavulás bázisán került kialakításra a MAV Rt. 1999. évi üzleti tervében a termelékenységi tervelőirányzat, ezért a felek egyetértenek abban, hogy a kitermelt teljesítmény-jutalom tartósan beépüljön a munkavállalók keresetébe. 3.) A 2. pontban megfogalmazott cél elérésének útja a hatályos tarifatábla értékeinek 1 %-kal történő felemelése, mely alapját képezi az 1999. évi bérpolitikai intézkedésnek. 
K6806/17 /1999. 

Megállapodás XVII. 
. a pályafenntartási 

szakszolgálatnál rendszeresített 
teljesítménybér összegének 

megemeléséről 

Magyar Államvasutak Rt. munkáltató és 
alulírott reprezentatív szakszervezetek a pá
lyafenntartási szakszalgálat munkavállalói 
körében rendszeresített teljesítménybérre for
dított bérköltség-keret felemelése tárgyában 
az alábbiakban állapodnak meg: 

1.) A pályafenntartási szakszolgálat területén rendszeresített teljesítménybér ösztönző erejének fokozása érdekében munkáltató a PHM Szakigazgatóság 1998. évi bérköltségében rendelkezésre álló 14 M Ft-ot a teljesítménybér felemelésére fordítja. 2.) A teljesítménybér felemelésének forrása a pályafenntartási szakszolgálat átlagbér kar
bantartására 1997. és 1998. években fordított bérköltség, mely összeg-megemelve az 1999. évi bérfejlesztés százalékos mértékével -1999. évben is részét képezi a PHM megállapodásá
ban Szakigazgatóság bérköltség tervének. 3.) A biztosított összeg f�lhasználását a PHM Szakigazgatóságnak SZET szintű megállapodásában kell szabályozni 1999. január 31-ig. 
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Módosuló kollektív szerződés 
A MÁ VRt-nél fogl:i]koitatj;>tt munkavál

lalók 1999. évi foglalkoztatásí,jövedelmi és 
szociális helyzetére vonatkozó tárgyalások 
lezárásaként megkötött megállapodások kö
zött kiemelkedő helyet foglal el a több helyen _ 
módosított kollektív szerződés hatályának 
1999. december 31-ig történő meghosszab
bítása. A KSZ módosított szabályai közül az 
alábbiak különösen figyelemre méltóak. 

KSZ 28. § 3. pontjának és a 36. § 1. pont
jának módosításával megszűnt annak a lehe
tősége, hogy a helyi függelék.erre vonatkozó 
rendelkezése, illetőleg agg óval való 
megállapodás nélkül, egy ése alap-
ján a munkáltató osztott mp . aidőben való. 
foglalkoztatást vezessen be. Amennyiben a 
helyi függelék rendelkezése, vagy a dolgo
zóval történő megállapopás alapján valamely 
szolgálati helyen mégis osztott munkaidő ke
rül alkalmazásra, a havi 40 óra feletti szolgá-

- lati helyen töltött munkamentes időre az ed
digi 50% helyett a személyi alapbér 110%-a 
illeti meg a dolgozót. (36. §3. pont) 

A forgalmi utazók havi távolléti órája az 
eddigi 230 órától 220 órára csökkent, emel-
i�� ha a szolgálatát m �� előre 

'rileghatátozott idő tl:Ían utol-
sóként továbbított szem onat ké-
sése miatt-' késó'bb ér v . , 32. § 8'. 
pontjában előírt feltételek fennállása esetén a 

, késés időtartamára személyi alapbéré.n túl 
50%-os pótlék is megilleti (KSZ 32. § 7. pont). 

A KSZ.módosított 33. § L pőiilja alapján 
a forgalmi szolgálattevők napim;unkaidejének 
legröviqebb tartama nem lehet kevesebb a tel
jes napi munkaidőnél (ez az Mt. 117. § (1) 
bekezdése, alapján általában 8 óra, de termé
szetesen ettől az Mt U7. §,(2) bekezdésének 
alkalmazása esetén,,eltérő rak.ti-

n azt is jelefiti, n a  for-
• galmi szolgálattevő előre k o g'álata\igy 
marad el, hogy az átvezényléséhez nem járult 
hozzá, részére az eddigi 4 óra helyett legalább 
8 órát kell munkaídó"ként els:?ámoh)i. 

Az átvezénylési díj mértéke az ed?igi 400 
Ft-ról 500 Ft-ra váUozott. 

Új rendelkezése a KSZ •· 
káltató � delt a te 
beosztáso 
munkálta�· 
mfghallgatás i1ejét m� 
lembe venni és elszámol ' Változtak a lcészenl 

'részben á díj�ZásáráVo 
A naptaj �verÍlént e 

lét felső határa az eddigi. óra helyett -
eltérő megállapodás hiányában - nem halad
hatja meg az 1200 órát, amelyből -ugyan
csak eltérő megállapodás hiányában 800 óra 
lehet a munkahelyi, 400 óra J?edig a lakáson 
töltött készenlét. A pihenőnapon, ílletőleg a 
munkaszüneti napon elrendelt munkahelyi 
készenlétet az eddigi 50% helyért a személyi 
alapbér 65%-val kel] "' 

A KSZ módosí' 
értelmében február 
tot ellátók, valamint 
munkarendűek részére a 
a1kalornmal a pihenőidőt biztosíta
ni, hogy annak tartama szombat.O órától hét
fő reggel a munkJtválJaló takhelyéről az első 

tömegközle�ed��i eszközzel a jelentkezési 
helyre való érkezésig terjedjen, de ez nem 
lehet hétfőn reggel 4 óránál (június l -jétől 
hétfőn reggel 6 óránál) korábban. 

Az infláció növekedése miatt az építő
ipari különélési pótlék 80 Ft-ról 100 Ft-ra, 
a napidíj 145 Ft-ról 160 Ft-ra változott. A 
rendes szabadság idején járó távolléti díj 
megállapításánál a folytonos munkarendben 
foglalkoztatottak műszak.pótlékát, az eddi
gi 25% helyett, a teljes 30%-os mértékben 
figyelembe k venni. 

A felüg cít,él( mé.rtéke az eddigi 
10%-ról 15 elkedett. 

Az ún. fix gű pótlékok (pl. vállalati 
gépjárművek ren<lszeres vezetésének pótléka) 
az infláció mértékével megemelésre került. 
Ugyancsak az inflációs hátrányok kiküszöbö
lése érdekében emelkedtek a vállalati üdülte
tés és a munkásszállások tép:tési díjai, ugyan
ezen okból kerültek megemelésre -a lakáscé
lú támogatás kivételével-az 1999-ben jóléti 
és szociális célra fordítható összegek. 

Az egyéb szopiális .célra fordítható össze/il 
ezzel sze eddi · i 5 milli6 Ft-róY' 25 
-•111·•0· Ft- ,h 

' 

.u.u . t: J ,, Áll· y:zati, MÁV Rt. \ágy 
egyéb t donl;>an lévő bérlaká�ok-
nak a bentlakó.reszére történő kedvezményes 
értékesítés · tőleg bérlakás bővíté-
séhez , kor séhez adható kamatmen-
tes kölcsön abszolút felső határa az eddigi 50 
ezer Ft-ról l 00 ezer Ft-ra változott. , 

A KSZ 84/A § l .  c. pontjában megjelölt 
10-40 nap folya:i:µ:atos baleseti eredet(í kere
sőképtelenség eietén fizetendő térítésrev!ló ' 
jogosultságn ntúl az is feltétele, hogy a 
baleseti er képtelen betegség�t a 
MÁV Rt. is i'gazötja: .t.;,. . . . . .  

A,:rt;:� �· új 7. pontja arróLl;éh-'"' 
delkezik;'hó ,82. § 1. e. pontja kivéte-
lével anyagi yál jár<S hátrányos jogk:ö-
vetkezmenye beleértve a külön megál-
lapodásban meghatárowtt, jövedelemnek mi
nősülő juttatásokat is (mint pl. a K-6808/10/ 
1999 .. sz. megállapO'dás alapján járó teljésít
mény�' és baleséqnentességi jutalom) egy intez;
kedés keretén belül csak.egy alkalmazható. 

, A i:endkí µ,dásonkívüli mu�-
tatóí i . a mUJl!<:avállalói kái;t� n 
rítési felelóss érvényesítésének ren<ljét 
talmazó 3 ll)JÍlQPSításai köz'· 
kell emel 2. pontj' 
megliatározo eljárási szal§áL 
lyokat éi:intő módosításokat. 

Ezek szerint�ennyibetu1 szolgálati vét
ség alapos gyanúját bizonyí'4 iratokat olyan 
záradék.kel látják el, hogy a dolgozó az abban 
foglalt megállapításokat elfogadja, a záradék 
szövegének tartalmazni kell az arra történő ha
tározott utalást, hogy a munkavállaló a nyilat
kozatát annak tudatában teszi meg, miszerint 
a záradékolt al�pján a munkáltató vele 
szemben · ogJ..<övetkezrnényt és/vagy 
kártérí g alkalmazni. Az eJ;.é 
járás me zott határozatot a jegy� 
zőköpyv ető 15 napon belUl kézit 

besítenikel nt\yk akadálya esetén aján· 
lott külde postára kell adni. 

Dr. Bír6 Tibor 

a VSZ alelnöke 

K-6806/18/1999 

Megállapodás XVIII. 
az 1999. évi személyi alapbérek -

megállapításáról 
A Magyar Állam vasutat Rt. és a reprezenta

tív szakszervezetek a MAV Rt. munkavállalói 
1999. évi személyi alapbérének megállapítása 
tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:-

1.) Az 1999. janilár l -től hatályos bértarifa
értékeket ezen Megállapodás melléklete tartal
mazza, melynek értékei jelentik a bérrendszer 
hatálya alá tartozó munkavállalók -az ezen 
megállapodásban foglaltakat is figyelembe 
vevő -személyi alapbérének alsó határát. 

A bértarifa tábla szorzószáma 16743. 
2.) A tarifatáblázat szorzószáma felemelésé

-nek megfelelő arányú bérfejlesztés -az eset
leges soros előrelépéshez kapcsolódó 4 %-os 
alapbéremelésen túlmenően - valamennyi tel
jes munkaidóoen foglalkoztatott munkaválla
lót alanyi jogon megillet. 

3.) Az 1-2. ponttól eltérően 
• segédmunkás állománycsoportba tartozó 

munkavállalók 1998. december 31-én ér
vényes személyi alapbérét egységesen 
19,5 %-kal kell felemelni, mely magába 
foglalja a soros előlépést is, 

• a nem utazó betanított munkás állománycso
portba tartozók közül azoknál;-aidk 

- sorosan nem lépnek előre, illetve 
- nem tartoznak a K-6806/10/1999, 

K-6806/11/1999. és a K-6806112/1999. 
számú megállapodások hatálya alá 
az 1998. december 31-én érvényes szemé
lyi alapbéreket egységesen 17 ,96 %akai 
kell megemrjni, � 

• ·a soros előlépésben nem részesülő mozdonyve
zetők (vontatási utazók) 1999 évi bérfejleszté
sének mértéke az 1998. december 31-én érvé
nyes személyi alapbér 17,96 %-a. 

4.) Megállapodó felek a 107018/1996/7. sz. 
Megállapodás, yalamint a 106646/1995.,szá
mú Megállapódás 2. fejezetének teljesülését 
1999. május 31-ig megvizsgálják. 

K-6806/19/1999 

Megállapodás XIX . 
. az EU csatlakozás 

MAV Rt-t érintő kérdésköreiben 
való 8QVÜttmüködésröl 

1.) Magyar Allamvasutak Rt. és alulírott 
reprezentatív szakszervezetek ezen megálla
podás aláírásával kinyilvánítják azon szándéku
kat, IJogy az EU csatlakozási tárgyalások során 
a MA V Rt. munkavállalóit érintő gazdasági- és 
szociális kérdéskörökben az·ezen megállapodás0 

ban foglaltak szerint együttműködnek. 
2.) Felek az együttműködés főbb területeit 

az alábbiakbai:i patározzák meg: 
', a munkavállalók foglalkoztatása, 

· • a munkavállalók munkaideje és pihenőuieje, 
• a munkavállalók jövedelmi helyzete, 
• a munkavállalók szociális- és kulturális körülményei, 
• a munkavállalók munkakörülményei és munkafeltételei 
• a szabad pályahasználattal kapcsolatos foglal" 

koztatási kérdések, 
• a munkavállalókat érintő jogi szabályozás. 

3.) Munkáltató a 2.) pontban felsorolt, a 
munkavállalókat érintő kérdéskörökkel kapcso
latos dokumentumokat véleményezésre.átadja 
a reprezentatív szakszervezetek részére, felté
ve, hogy az átadást valamely jogszabály vagy 
külön rendelkezés nem zárja ki, vagy ezek a 
dokumentumok nem minősülnek titkosaknak. 

4.) Felek kinyilvánítják azon szándékukat, 
hogy a 2.) pontban körülírt kérdéskörökben 
-figyelembe véve a 3.) pontban foglaltakat is 
-álláspontjuk kialakítását megelőzően előze-
tes egyeztetést folytatnak. 

7 

j _  



A· MÁV Rt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak alapbér táblázata (Fl/hól 
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Vasúti Dolgozók' Szabad Szakszervezete 

·�.v, 
Mozdonyvezetők Szakszervezete 

A Vasúti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete csak 
az első hét "Megállapodás"-t írta alá. 

Tőlük a "Nyilatkozat"-ot sem látta el senki kézjegyével. 
Ki tudja miért? (A szerk.) 
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A tartalomból: 
Tanú'99 2 

Semmi sem úgy lesz, 
ahogyan volt 3 

Kaméleonok 3 

Mi van az aláírások mögött? 4 

Gyermekmesék 
feln4tteknek is 5 

Ahol a családi otthont 
pótolják 6 

A váltókezelő balladája AKTUÁLIS 

Fergeteges viharral vált zorddá az idő. 
Az ország útjait betemette a hó. Települé
seket vágott el egymástól. Volt, ahová nem 
jutott el a mindennapi kenyér, a tej. az éle
lem. Az emberek reménykedve vártak: 
valakik tegyenek valamit. Az utakon be-

temetett gépkocsik. keresztbefordult kami
onok. A vonatok még mentek ... Aztán már 
csak mendegéltek: ahol tehették. 

Először a váltók temetkeztek hó alá. 
A csúcssínek és a tősinek közét lebénítot
ta a hó és a fagy. Az átállítás lehetetlenné 

Huszár Károly váltótisztító a Nyugati pályaudvaron. Már a tél februári nagy 
rohama után kaptuk lencsevégre. Forn: BERTA 

vált. És akkor a váltókezelő, a váltótisztí
tó, a pályamunkás, az állomási dolgozó 
egy emberként állt elő. Százötvenéves 
szerszámaival: az ágseprűvel, a jégvaka
róval. a lapáttal. cirokseprű-csutakkal, 
hogy átengedjen egy-egy vonatot. De a hó 
ismét és ismét betakart mindent. Metszett 
a szél. Arcára ráfagyott a lehelete. Keze 
ráfagyott a súlykörtére. a csavarkapocs
ra, de a vasúti szegénység seprőjével, ola
jos ronggyal tisztította és olvasztotta a vál
tót. Nála ne álljanak meg a vonatok! 

A váltókezelő tudja. hogy ismeretlen 
az utasok előtt. Arcát csak munkatársai is
merik. De nem is ez a fontos! Hanem az 
eltökélt�ég. Noha kíméletlen éllel hasított 
belé a vihar, hitét nem vesztette el. Meg
állt szusszanásnyi időre, majd félve, hogy 
elvész munkája értelme, új lendülettel szór
ta a havat. Dolgozott. Olykor egyedül. 
Nappal és éjszaka nem különült el egymás
tól. Nem érzett magányt. Csontkarmú ág
seprűje elkopott. Újat vett elő. Közben a 
jelzőfényeket kioltotta a szél. Újra kellett 
világolni. Ola_üal kente a sínszékeket, hogy 
a csúcssín elmozduljon. Próbaállitás a to
ronyból. Kaotikus állapot. Az emeltyűt 
nem tudta kimozdítani. Vissza a váltók
hoz! Kezdődött minden elölró1. Heroikus 
a küzdelem. Szüntelenül hordta a havat az 
orkán. Aztán mégis. Elóbb egy, aztán egy
re több vonat jutott át az ő váltóin. 

Szabó Béla 

Az 1999. évre megkötött érvényes 
és hatályos megállapodások szoros ha
táridőkkel, kemény munkát róttak a 
munkáltatóra és a szakszervezetekre. 
Az ütemezésnek megfelelően elkezdő
dött a munka az új ruházati ellátást elő
készítő szakbizottságban. 

A VÉT tárgyalások is megkezdőd
tek az új bérrendszerről. A legnagyobb 
kihívást a MÁV Rt. bérrendszerének 
struktúrális felépítése jelenti a tárgya
lófelek számára. A minél kisebb hiba
lehetőség érdekeben kezdeményezte a 
VSZ. hogy a Szakági Érdekegyeztető 
Tanácsok is folyjanak be a szakági 
munkaköri hierarchia kialakításába. 

Álláspontunk szerint csak szakági 
szinten állítható fel az a munkakör-össz
hang, amely megfelelő díjazás mellett 
biztosítani képes a szakágra háruló fela
datok maradéktalan ellátását. (Ez per
sze nem azt jelenti, hogy szakági bér
rendszer lesz a MÁV Rt-nél!) A VSZ 
azt is indítványozta - a MÁV Rt. sze
mélyügyi vezetése pedig elfogadta-, 
hogy a munkáltatói oldal a szakigaz
gatósági tárgyalódelegációba vonja be 
a végrehajtásban dolgozó szolgálati 
főnököket is. Egy életszagú, új bér
rendszerben helyet kell adni a végre
hajtó-szolgálati tapasztalatoknak, hi
szen a változások ott segíthetik, illetve 
hátráltathatják a munkavégzést, az ér
demi munkaerő megtartását, a végzett 
munka rangján történő elismerését. 

te! döntött arról, hogy az intéző bízott- ' 
ságoknak haladéktalanul létre kell hoz
niuk egy bérbizottságot. A három fős 
szakértői csapat feladata a VSZ adott 
intéző bizottsága tárgyalódelegációjá
nak felkészítése a SZET tárgyalásokra. 

A szaká� �gyeztet�sel párhuzamo
san folyik a VET és a VET-szakértői tár
gyalás is. Teljes szakmai alaposságot kö
vetel a VÉT résztvevőitó1 a szakágak ál
tal elkészített struktúra egyesítése. A 
VSZ szándéka szerint az új bérrendszer 
alapbérbesorolá�ának egyenlő mércével 
kell mérnie a munkakör munkatartan1át, 
a szükséges iskolai végzettséget, a szak
képesítést, a szolgálati idő hosszát és a, 
munkaköri felelősséget is. Nem lehetnek 
kivételezett és elhanyagolt pozíciók, 
munkakörök. 

A VSZ a jelenlegi bérrendszer há
rom eleművé tételében érdekelt. A na
pirenden lévő új alapbérbesorolási 
rendszer, - amely egy viszonylag sta
bil eleme kell, hogy Jegyen az új rend
szernek - elkészítése után vagy vele 
párhuzamban ki kell alakítani a pótlék
rendszert és a teljesítményrendszert is. 

Egy időtállóbb, de a változó körül
ményekhez igazodni képes bérrendszer 
megalkotásának minden esélye megvan 
a MÁV Rt-nél. Ebbe az irányba mutat 
az is. hogy az 1998. végén folytatott tár
gyalásokon elvi megállapodás született 
arról, hogy az új bérrendszerre való 
1 00%-os ráálláshoz előre láthatóan több 
évre lesz szükség. 

Tisztelt Kollégák! 

Az ISO 9002 a Szolnoki MÁV Kórházban 

A feladat tehát nem a munkaköri 
tükrök újra tárgyalá�a A-tól Z-ig- per
sze a célszerű kiegészítéseknek helyet 
kell adni! -, hanem a munkakörök 
munkatartarna, a munkaköri feladatok 
maradéktalan ellátásához szükséges ál
lami iskolai, és egyéb szakképesítések 
alapján egy rangsor felállítása a segéd
munkásoktól a szakági igazgatóig. E 
munka elvégzéséhez objektivitás és 
főleg szaktudás kell. A VSZ elnöksé
ge ( 1998. február 10-én) erre tekintet-

A Magyar Vasutas "Postaládánk" 
olvasói rovatába várja leveleiket, segí
tő javaslataikat. 

Az idő sürget mindannyiunkat. A 
tagság, vasutasság joggal várja az évek 
óta ígért új bérrendszert. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MÁR NEM ÁBRÁND 

A Szolnoki MÁV Kórház az olyan 
városi jellegű kórházak közé tartozik, 
ahol a teljesítményfinanszírozás beve
zetése óta egyfolytában megőrizte 
anyagi egyensúlyát. Tehát nem kellett 
folyamatosan a válságkezeléssel fog
lalkoznia. Ennek az állapotnak a meg
őrzése reális szakmai célkitűzések 
alapján a tulajdonosi jogokat gya-

korló KHVM szakmai és anyagi támo
gatásával volt lehetséges. Hogyan? 

Az elmúlt évtizedben egy stabil veze
tőgárda alakult ki, amely alkalmas volt 
úgy a távoli, mint a mindennapi gondok 
vezénylésére. Kórházunk hosszú terve a 
kormányprogrammal egybeesik. Neve
zetesen a hozzánk panaszaikkal forduló 
betegeken kívül a leggyakoribb megbe-

tegedések korai felismerése és gyógyítá
sa, rövid úton a legmodernebb diag
nosztikus és terápiás módszerek alkal
mazása, a higiéniás környezet biztosítá
sa az, amit elvállaltunk. Vagyis a bete
gek maximális megelégedésének kivívá
sa szerepel a tervben. 

Mit tettünk mi az elmúlt évben? 

( Folytatás a 2. oldalon ... ) 

�Á-
Jobb, de nem tökéletes 

az új KSZI 

A könvvtár zsákba kötve. A pianínó a papoké? 

Közvetlen hangulatú fórumot tar
tottak február 15-én délelőtt a budapesti 
Keleti pályaudvar kultúrtermében. Az 
eseményt a VSZ helyi alapszervezete szer
vezte, annak okán, hogy a budapesti és 
a főváros környéki szakszervezeti tiszt
ségviseló1< első kézbó1, azaz a VSZ elnö
két.ól tájékozódhassanak a megváltozott 
kollektív szerződésró1 és az egyéb meg
állapodásokkal kapcsolatban. 

- akár már az idei évtől! - a közlekedési 
tárca! Félő, hogy ennek a lépésnek követ
kezményeként további létszámleépítésekre 
kerülhet sor a MÁV Rt-nél! 

Egy kérdésre válaszolva a VSZ első 
embere kijelentette: a legnagyobb felelőt
lenség lett volna a részükró1 a tagságot 
belerángatni egy kilátástalan 1999. janu
ári, általános munkabeszüntető akcióba. 
Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy 
a 3 reprezentatív vasutas-szakszervezet 
( VSZ, MOSZ, VDSZSZ) külön-külön is 
tud sztrájkolni. 

Nem kétséges, hogy törvényesen 
vette. birtokába Szegeden az Alsóvárosi 
Plébánia azt az épületet, amelyben a 
Vasutas Művelődési Ház évtizedeken át 
szolgálta, gyarapította a közművelődést, 
és nyugdíjasainak is kényelmes otthont 
adott. A birtokba vétel jogi indoklását 
tehát nem hánytorgatjuk. Ám, több me
netben volt kénytelen a tárgyalásokon 
megküzdeni a MÁV Rt. képviselője, a 
VOKE, de maga a Vasutasok Szakszer
vezete is, hogy a széthullástól megmene
küljön az európai hírű fúvószenekar, s az 
énekkar a 20-25 ezer kötetes könyvtár
ral egyetemben. Utánajártunk hát, hogy 
mi a sorsuk ma, 1999. februárjában. 

A békéscsabai Vasutas Művelődési 
Ház igazgatója, Maczkó István (február 
15-én délután) megnyugodva adott han
got annak a ténynek, hogy a jól katalogi
zált, s egyébként bármely nagy középis-

TÜV 

@@;C;fi}' s 
ISO 9002 

kolának is díszére váló közkönyvtár vé
gül a " Vasút a Gyermekekért Alapít- ! 
vány" szegedi diákotthonába költözött, 1 

habár a kötetek zsákba kötve, a pincében 1 
várják szellemi feltámadásukat. 

A fúvószenekar is Szegeden, a MÁV ! 
Gépállomás épületében talált helyet, az 
énekkarral közösen. Habár- mily furcsa 1 
fintora a sorsnak-ezért busás bérleti dí- 1 
jat kell majd fizetniük, ugyancsak a MÁV ! 
Rt. egyik kft-jének. 

Ami fölött nagyon sokan csóválják 
a fejüket ma Szegeden, az a jónéhány 
VOKE ingóság (fénymásoló-, villanyíró
gép, hangfal, mikrofon, vitrines szek
rény, szőnyeg, pianínó, stb.), ami ott 
maradt a Rákóczi utcában. 

Utolsó felvételünk a gazdag, helyi s 
egykori vasutas szakszervezeti könyvtár
ról még 1998. novemberében készült. 

Szalai Csaba 

Dr. Márkus Imre VSZ-elnök kifej
tette: bizonyos tekintetben jobb KSZ-t 
sikerült kötni, mint azt remélték. Bár az 
új KSZ jobb és bonyolultabb, mint a régi, 
ám közel sem tökéletes. Tóbb szakszol
gálati javaslat ugyanis kimaradt a VSZ 
tárgyalási csomagjából, a kompro
misszum érdekében. 

Az elnök értékelésében azt is megem
lítette, hogy a VDSZSZ 108 órás "sztrájk
jának" eddigi egyedüli hozadéka, hogy a 
hatalom a sztrájktörvény "megreformálá
sára" készül, a változások azonban minden 
bizonnyal kedvezőtlenek lesznek a mun
kavállalókra nézve. Módosítják a Munka 
Tórvénykönyvét is. Illúziói tehát senkinek 
se legyenek! - Már csak annak okán sem 
-mondta az elnök-, mivel körülbelül 1800 
kilométer hosszúságú "gazdaságtalan" 
vasúti mellékvonal felszámolására készül 

Róza Attilának, a budapesti területi 
igazgatóság szb-titkárhelyettesének véle
ménye szerint a VSZ-nek már 1997-ben 
rá kellett volna döbbennie, hogy nem ké
pes egyedül, egymaga a vasutasság érde
keinek képviseletére és védelmére! Hoz
zászólásában inkább kijelentette, mint 
megkérdezte, hogy szerinte nem mind
egyik segéd- és betanított munkás kap 
kézhez 16%-kal megemelt fizetést. 

A válasz világos volt, az együttsztráj
koláshoz mind a három szakszervezet kö
zös akar�ta szükségeltetik. A tanácskozás 
minden esetre haszonnal zárult, mert ismét 
közösen vitatták meg ( elkendőzések nélkül) 
az 1998. több nagyobb VSZ eseményét. 

Berta Sándor 

_, _, _,_, 

�J' �VA,�JG .,. .,. Kft armuJav1.to es yarto 
DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 
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6 MAGYARM 
Ahol a családi onhont pótolják 

19'JJ.FEBRUÁR 

A pipacs lett a befutó! 
A háború után több helyen, rész

ben az elveszettek pótlására, új neve
lömtézetek létesültek. Békéscsabán, a 
MÁV által megváltott Alföldi Első 
Gazdasági Vasutat az ottani vonalfő
nökség felügyeletére ruházták, amely
nek humánus vonalfőnöke, Csíkhelyi 
Béla az igazgatóság épületébe javasol
ta elhelyezni a nevelömtézetet. Így lett 
a hajdani Tagányi-villából MÁV neve
lömtézet és árvaház. Működését 1948. 
szeptember l-én kezdte meg 39 általá
nos iskolai és egy gimnazista diákJral, 
valamint kilenc felnőtt dolgozcfval. 
1956-ban az intézet jellege megválto
zott, az általános iskolások helyét Ka
posvárról idehelyezett középiskolás 
lányok vették át. 1979-ben új épülettel 
bővült a létesítmény, majd két évvel ké
sőbb a villa épületét is felújították, az
óta 120 diák fogadására alkalmas. Öt 
éve pedig "A Vasút a Gyermekekért" 
alapítvány diákotthonaként üzemel. 

A diákotthon fél évszázados fennál
lását a közelmúltban ünnepelte. Az inté
zet igazgatójával, Buczkó Zoltánnéval e 
jeles évfordulóról, valamint a diákotthon
ban folyó nevelőmunkáról beszélgettünk. 

- Rendezvényünket két éves előkészí
tő munka előzte meg. E munkánk része 
volt a jubileumi évkönyv megírása, a volt 
növendékek felkutatása és maga az ünnep
ség megszervezése. Mintegy nyolcszáz 
régi diákból több, mint ötszázan eljöttek, 
nemcsak itthonról, de külföldről is. Még 
Amerikából is volt vendégünk. Rendez
vényünk programja önmagáért beszél: 
emlékoszlopot avattunk, amelyen társin
tézményeink réztáblákat helyeztek el, fel
avattuk alapítónk, Csík.helyi Béla mell
szobrát, a diákotthon életéből kiállítást 
nyitottunk, megható ünnepségünket diák
csoport találkozók követték, majd az estét 
díszvacsora, bál és tűzijáték zárta. 

Az igazgatónő leveleket tesz elém, 
melyből az ünnepségen résztvevők kö
szönő sorait olvassuk�Egy 1967-es diák, 

ma pedagógus így ír: -" ... a szombati nap 
méltó volt az intézet szelleméhez, amely 
mindenkor, mindenben a minőséget he
lyezte előtérbe." 

-Mit tud nyújtani az intézet? 
- Amiért annak idején a vasút létre-

hozta intézetünket, az funkciójában ma is 
így működik: Elsőrendű feladatuni; a 
vasutas szülők gyermekeinek nevelése, 
tanítása, a középiskola elvégzésének, az 
érettségi megszerzésének és a továbbta
nulás segítése. Segíteni abban, hogy a 
vasutas gyerek lehessen orvos, tanár, 
jogász, vasutas, vagy amilyen szakmát 
választ. Számukra kényelmes, minden 
igényt kielégítő elhelyezést és ellátást 
biztosítunk. Az itt töltött évek alatt pró
báljuk a családi otthont pótolni. 

- Hány diákról gondoskodnak? 
- Jelenleg 120 diákunk van, ebből 

ötven fiú, a többi leány. 
- Honnan érkeztek? 
- Az ország minden részéről. Leg-

többen Békés megyéből, de Záhony, 
Miskolc és Szolnok környékéről is sok 
lakónk van. Főleg vasutas gyermekek, de 
a szabad kapacitás lehetőséget ad nem 
vasutas gyermekek elhelyezésére is. Al
kalmazkodunk a szülők igényeihez, ezért 
az iskolarendszer változásából adódóan 
kisebbeket is felveszünk, - jelenleg a 11 
évesektől a 19-20 évesig. Az életkor nem 
okoz nehézséget, a1egkisebbekre pedig 
külön odafigyelünk. 

-Hogyan élnek itt a gyerekek? 
-Teljesen önellátóak vagyunk, saját 

konyhával és mosodával rendelkezünk, 
napi ötszöri étkezést és egy sor szociális 
juttatást adunk. Naponta terített asztallal 
várjuk az iskolából hazatérőket. Ebéd után 
tanulás, korrepetálás következik. 1982 óta 
vagyok az intézet igazgatója, így nekem 
megadatott, hogy munkatársaimatmegvá
lasszam. Jól döntöttem, kollegáim magas 
szintű nevelő munkát végeznek, minden
ben tudnak segíteni a gyerekeknek. Csa
ládias ünnepségeinket (születésnapokat, a 
karácsonyt, húsvétot) a legnagyobb gon
dossággal úgy rendezzük meg, hogy 
azokból a diákok tanulhassanak és azt 
később otthon is alkalmazni tudják. 

-Tanulás mellett marad-e szahadid/f? 
-Igen. A szabadidő hasznos eltölté-

sét teniszpálya, bitumenes kézi- és kosár
labdapálya segíti, télen tornatermet bére
lünk. Színház, mozi, hangversenyek ren
dezvényei között válogathatnak gyerme
keink. Itt az épületben többezer-kötetes 
könyvtár, szakkörök állnak rendelkezé
sükre. Majorette csoportunk idén tízéves, 
szép sikereket értek el itthon és külföl
dön egyaránt. 

Az étteremben lassan véget ér az ebé
deltetés, a diákok szobáikba indulnak. Az 
egyik fiút megállítjuk. 

A Vasutas Kulturális Alapítvány 

pályázati felhívása 
A Vasutasok Szakszervezete által 
alapított Vasutas Kulturális Alapít-

� vány közmúvellidési célú pályázatot 
hirdet 1999. évre 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA: 
A magyar vasutasok (aktív dolgozók, 
családtagok és nyugdÍ]asok) művelő
dési, kulturált szabadidő eltöltési le
hetőségeinek segítése. 

2. A PÁLYÁZAT BAN RÉS ZT VEHETNEK: 
A vasúthoz kötődő kulturális és művé
szeti egyesületek, művelődő közössé
gek, körök, klubok, társaságok, magán
személyek, akik tevékenységükkel a 
vasutas kulturális hagyományok ápo-

6 lását, terjesztését felvállalják, prog
ramjaikkal a pályázati cél megvalósu
lását szolgálják. 

3. A PÁLYÁZAT MÓDJA ÉS FELTÉTELE: 
3.1. A pályázati adatlap beszerezhe

tő az Alapítvány elnökénél: 
SimonDezs6 

Budapest, Benczúr u. 41. 
Telefon: 01 21-52 (üzemi), 
vagy 061 351-7746 (MATÁV) 

3.2. A pályázat benyújtási határideje: 
1999. március 31. 

'3.3. A pályázati támogatások odaíté
léséről az Alapítvány Kuratóriu
ma dönt 1999. április 20-lg 

3.4. Egy pályázó csak egy pályáza
tot nyújthat be. 

3.5. Magánszemélyeknek pénzügyi 
lebonyolítót kell felkérni. A le
bonyolító kizárólag jogi személy 
lehet. 

4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 
4.1. Az. adatlapot írógéppel vagy 

nyomtatott nagybetűvel kérjük 
kitölteni. 

4.2. A pályázatot és a csatolt mel
lékleteket egy példányban kell 
benyújtani. 

5. EGYÉB KIKÖTÉSEK: 
5.1. Érvénytelen az a pályázat, 

- amelyet nem az adatlapon nyúj
tanak be, 

- hiányos a megvalósítandó 
program leírása 

- határidőn túl érkezik be. 
5.2. Nem lehat pályázni 

- beruházásra, karbantartásra, mű
ködési költségek kiegészítésére, 

- folyamatos bérjellegű kiadásra, 
- reprezentációnak minősülő 

költségek fedezésére, 
- 1999. január 01-e előtt lezaj-

18tt programokra. 

-Lucza Attila vagyok, Fényeslitkéről 
jöttem - mutatkozik be a fiatalember. -
Szüleim Záhonyban dolgoznak a vasútnál. 
Én hat éve lakom itt, a műszaki szakkö
zépiskola elvégzése után most az európai 
üzleti szakközépbe járok. 

-Hogyan élek itt?-Nagyon jól. Jó 
a közösség, ez itt olyan, mint egy nagy 
család. Hetente járok haza szüleimhez, 
így tulajdonképpen a családdal is van 
rendszeres kapcsolatom. A karácsonyi 
ünnepekre a "Nyomorultak" -at adtuk elő. 

A diákok között Papp Lajos a legfi
atalabb, mégcsak 11 éves. Gyoma
Endrődön lakik. Itt Csabán az evangéli
kus gimnázium első osztályába jár. - Én 
is szeretek itt lenni - mondja-, de azért 
jó, ha szombaton jön értem édesanyám. 
Az ősszel jöttem ide, mindent megkap
tam, amit kellett: ruhát, zoknit, pulóvert, 
pizsamát, tornafelszerelést. 

- Nem mindenki kap ennyi ruhát- sza
badkozik az igazgatónő. - Most kevesebb 
ruhával látjuk el a diákokat, mint korábban, 
de akinek szükséges, megkapja. 

Beszélgetésünkbe két leány is bekapcso
lóclik. KoÚ>Z$iÉva (balról) Budapestről, míg 
Pás'dor AniJa Törökszentmiklósról érkezett. 

-Családias a légkör, ez a második 
otthonom - mondja Éva. -Itt mindenki 
ismeri egymást, szoros barátságok ala
kulnak ki. Szerintem ez a kollégium sok
kal többet nyújt, mint a többi a városban. 
Itt otthonosabb a környezet, sok a virág. 
Nevelőinkhez bármi problémával fordul
hatunk, mindenben segítenek. 

-Én is úgy érzem, jó közösségbe 
kerültem- veszi át a szót Anita. -Itt min
denki figyel egymásra, segít, s ami szin
tén fontos: az életre nevelnek. Otthon 
mindig elmesélem az itteni születésnapo
kat, ami örök élményt jelent számomra. 

Szinte egymás szavába vágva mond
ják itteni életük eseményeit. Délután mind
ketten könyvtárosok, hetente egyszer a 
majorette csoportban táncolnak, s ami szin
tén jó, este fél 10-ig van kimenőjük. 

Gellért József 
FOró: "AGY JÓZSEF 

A vasút, a sínek világa, a mozdo
nyok füstje sokakat megigézett már. 
A ködbevesző fém.kígyók újabb rab
ja Hambalgó Mihály székesfehérvári 
felvigyázó, aki az idén megnyerte a 
Fotósok Világszövetsége (FIAP) 
,4.ranyplakettjét. Ám a sikerig igen
csak göcsörtös út vezetett. 

A székesfehérvári vasútállomás épü
letének körvonalait lassan elnyeli a ko
rán jött sötétség. Szolgálatba érkezik 
Hambalgó Mihály felvigyázó. A férfit 
negyedikes iimnazista korában igézték 
meg egy MÁV-tól érkezett úriember sza
vai. Előbb mozdonyvezető-gyakornok 
lett, majd masiniszta, 1983 óta felvigyá
zó. Gyermekkora óta fotózik. Kedvence 
a természet- és tájfotózás és a tájfelvétel. 
Szereti a makrofotózást, amikor például 
egy falevél részletével mutathatja be a 
falevél egészét. 

-Ha jól tudom, tagja a székesfehér
vári Vörösmarty Mihály Vasutas Műve
lődési Ház fotószakkörének is? Mióta? 

- 1980 óta, ötödik éve pedig én ve
zetem a társulatot. 

- Miként Lett a FIAP-Aranyplakett 
büszke tulajdonosa? 

- 1990 óta meghívókat és tájékoztató
kat kapok az olaszországi Arezzo városka 
vasutas fotóklubjától. Az idén immár 6. al
kalommal a klub nemzetközi diapályázatot 
hirdetett meg, amire én is neveztem. A 6. 
Arezzoi Nemzetközi Diapályázat kikötése 
volt, hogy maximwn 4 diafelvételt küldhet
tek a résztvevők. Elküldtem hát a diáimat 
és vártam az értesítőt. Kis idő múlva jött is 
egy értesítő, igaz nem az, amire számítot
tam. � levélben megköszönték a részvé
telemet és tájékoztattak arról, hogy nyertem 
egy különdíjat. Úgy gondoltam, ez megér 
egy kiutazást, s végül igen kalandos körül
mények között időben meg is érkeztem a 
középkori városkába, ahol szívélyesen fo
gadtak. Amikor a díjkiosztó ünnepségen 
meghallottam a nevemet, azt sem tudtam, 
mit mondjak. Miközben a díjat a kezembe 
adták, elmondták: "Medaglia d' Ora FIAP: 
Hambalgó Mihály, Hungarian State 
Railways, Székesfehérvár-Ungheria" -
azaz a "FIAP, a Fotósok Világszövetsége 
Aranyylakettjét Hambalgó Mihály, a Ma
gyar Allamvasutak székesfehérvári mun-

katársa nyerte". Ekkor kitört a vastaps. Én 
pedig csak álltam meghatódva a színpadon, 
s belérnhasított a gondolat: "Te jó ég, én 
most nemcsak Magyarországot és a MÁV 
Rt-t, hanem a magyar vasutasságot is kép
viselem!". Óriási, felemelő érzés volt ott 
állni. 

-Milyen képekkel pályáwtt, s melyik 
lett a "befutó"? 

- Négy diaképpel pályáztam. Az első 
egy spanyol bikaviadalt ábrázolt, a má
sodik egy dubrovniki udvarbelsőt a há
ború kitörésének küszöbén, míg a harma
dik a spanyol AVE expresszvonat fotója 
volt a sevillai Santa junta-i pályaudvaron. 
A negyedik felvételen a lemenő nap fé
nyében egy elkanyarodó sínpár látszott, 
az előtérben lévő töltésen pedig, egy gyö
nyörű pipacs pompázott. A dia címe is 
"Poppy", azaz Pii,acs volt, s ez lett ké
sőbb a "befutó" is. Az már csak hab volt 
a tortán, hogy -külön megtiszteltetés
ként- az esemény után kiadott fénykép
katalógus - amélyben csak a díjazott 
művek szerepelnek! -címoldali borító
ján is az én pipacsom látható, azon egy
szerű oknál fogva, mert maga a felvétel 
vasúti témájú! 

-Mennyire b(zott a szemében, dzaz 
a diáiban? 

- Egyáltalán nem számítottam rá, 
hogy nyerek, hiszen 32 országból 244 
fotós 967 diával pályázott, közülük 103 
fotósnak 159 művét díjazták. Öt állandó 
témakör van egyébként: vasút, természet
fotó, sport, humor és sajtófotó. Azt még 
azért végül hozzá szeretném tenni, hogy 
mind a 967 dia friss, új fotó volt. Hiszen 
a másik fontos kitétel, hogy a rendezvény
re csak, a pályázaton eddig még be nem 
mutatott felvételekkel lehetett pályázni. 
Hogy mi lesz két év múlva? Természete
sen pályázom mondja őszinte mosollyal 
Hambalgó Mihály. -Ám addig is igyek
szem munkámat a kollégáim és főnökeim 
megelégedésére végezni. Nagyon nehéz 
ugyanis - minden szabály, szakmai köve
telmény figyelembe vételével - az adott pil
lanatban megtalálni a legoptimális meg
oldást. Ez legalább olyan nehéz, mint a 
fotózásban megérezni és megörökíteni a 
megfelelő pillanatot. 

Berta Sándor 

VSZ-lagság, 
mint biztos háttér 

Záhony. Tengelyátszerelő csarnok. 
Első pillanatban Legó építőjáték mini 
birodalmára emlékeztet, óriás kivitelben. 
Monumentális daru játszi könnyedség
gel siklik pályáján. Pedig több tonnás 
tengelyeket cipel óvatos méltósággal. 

Máté József záhonyi, egyébként be
regi származású szakszervezeti vezető 
kalauzol. 

-AMÁV Záhonyi Vontatási Főnök
ségén 1984 óta dolgozom. Dunakesziben 
végeztem a jármajavítóban a szakmun
kásképző iskolát. Azóta aktív dolgozója 
vagyok a tengelyátszerelő részlegnek. -
vallja magáról. 

- Azonnal beléptem a szakszervezet
be, majd 1994-ben kaptam bizalmat a 
szakszervezeti tagságtól. Alapszerveze
tünk 57 fős. Helyesebben 56+2-magya
rázza az elnök - mert a két tag más ága
zatból tartozik közénk. 

Súlyos problémánk volt, hogy a mind 
kevesebb munka miatt 1998. május egy
től bevezették számunkra az A-B mun
karendet, ami lényegében azt jelentette, 
hogy a dolgozó csak minden második nap 
jár be a munkahelyére. Ez a "rend" no
vember elsejéig élt, majd a tengelyátsze
relésben jött egy úgynevezett "felfutás". 

Most már nem visszatérő téma ná
lunk a teljes műszakos rend visszaállítá
sa. Dolgozóinkat teljes mértékben meg
értettük, mert bizony akkoriban bizony
talanná vált életvitelük, mivel csak haza
menetelükkor tudták meg, hogy kinek 
mikor kell újból dolgozni jönnie. Érthe
tő, hogy ez a "rend" akkoriban felrúgta 
családi életüket. 

Épp ezért követtünk el a főnökség
gel együtt mindent ezügyben. Szeren:csé
re, a mostani létszámunk stabil, így a 
vezetőségünk bízik abban, hogy aktív 
tagjainkat elkerüli a létszámleépítés réme, 
hiszen többen "elérkeztek" a nyugdíjkor
határig, vagy éppen egészségük megóvá
sára való tekintettel vonulnak nyugdíjba. 
Sőt, haladásként értékelhető, hogy már 
régebben négy új dolgozót fel is tudtak 
venni a vontatási létszámba. 

Íme tehát, a dolgozók tudatát megha
tározza a VSZ tagság, van egy biztos 
háttér mögöttük. Mi nem ülünk fel az 
ígéreteknek, amely egyéb szakszerveze
tek irányából érkezik, csalogatási szán
dékkal. Megértő, egymást segítő kollek
tívánk van. - mondja végezetül az elnök, 
Máté József 

Húri Valéria 

MÁV A�ranz � Kft. 

2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

Különböző nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javítása a fő profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPÍTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 
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1999. MAROUS --
ŐK HETEN A VSZ GYŐZTES JELÖLT JEi A KÜT-BEN 

Darabos Katalin 
1951. június 27-én születtem Celldömölkön. 

KéJ villámkérdés 
a KUT új elnökéhez 

Családi állapotom nős. Két g_yennek neveléséről, ta
níttatásáról gondoskodom. Allandó lakhelyem: Bu
dapest. Legmagasabb iskolai végzettségem: főisko
la Vasúti pályafutásomat - a gimnázium elvégi.ése 
után - 1 %9-ben kezdtem kocsifelíróként. Az 
össi.akvizsga illetve az önállósító vi7.sga megszerzé. 
sével pedig forgalmi szolgálattevőként folytattam a 
Tapolcai Vonalfőnökségen. A MÁV Tisztképző For
galmi-Kereskedelmi Tagozatának elvégzése után 
1974-ben Budapest-Ferencváros rendező pályaud
varra kértem áthelyei.ésemet. A pályaudvaron a for
galmi szolgálattevőkre megszabott szakmai követel
ményeknek megfelelően kezdetben külső forgalmi 
szolgálattevőként, majd Keleti-, Gubacs-, Nyugati
rendezőn illetve Személy�pályaudvaron teljesítettem 
szolgálatot. A Körzeti U zemfőnökség mílködése 
alatt mint túrvezető térfőnök dolgoztam. 1986-ban 
Bp. Soroksári úti állomáson teljesítettem szolgála
tot, mint megbízott állomásfőnök. 1987-től rendel
kező forgalmi szolgálattevőként illetve állomásirá
nyítóként dolgozom Budapest Ferencváros állomá
son. Az állomás Üzemi Tanácsának illetve a Köz
ponti Üzemi Tanácsnak 1993-óta vagyok a tagja 

1954. jűnius 10-én Budapesten születtem. El
vált vagyok, egy gyermekem van. A Vasutasok 
Szakszervezetének 1971. óta vagyok a tagja 1971. 
október 11-én a Magyar Államvasutak Budapest· 
Ferencvárosi Pályafenntartási Főnökségnél, mint 
gép-gyorsíró helyezkedtem el. Munka mellett el
végeztem a gimnáziumot, később a MÁV Általá
nos Tiszti tanfolyamot. Ezt követően munkaügyi 
előadóként, majd személyzeti vezetőként, s jelen
leg munkaügyi vezetőként dolgozom a Ferencvá
rosi Pályagazdálkodási Főnökségen. Munkatársa
im 1987-ben szakszervezeti titkárnak választottak 
meg, mely tisztséget 1994-ig töltöttem be. 1998-
ban harmadszorra is bizalmat szavaztak munkatár
saim Üzemi Tanács elnöki tisztség ellátására a Bu
dapest-Ferencvárosi Pályagazdálkodási Főnöksé
gen. Azt az utat szeretném követni, amelyet eddig 
is vallottam, a döntéseknél azok érdekeit, igényeit 
kell figyelembe vennem, akik megválasztottak, 
akiket képviselek. Aktivitásom szeretném a mun
ka jobbítására fordítani. 

Horváth István a Vasutasok Szak
u.ervezetének régi tisztségviselője. La
punkban ismerősként köszön vissza, 
úgy is, mint a Ferencváros Állomásfő
nökségének szb-titkára. Fáradhatatlan 
munkabírása közismert, s talán szak
survezeti pályája csúcsára érkezett. 

Nemrég, 1998. októberében azt írtuk 
róla, hogy markáns képviselője a Vasuta
sok Szakszervezetének. Közel három 
évtizedes tagságával a nagyöregek közé 
tartozik. Ám olyan kitartó, makacs és fi
atalos még mindig, hogy azt bizony ne
megyszer i fjabb kollégái is megirigylik. 
Körzetében, a Budapest Ferencváros-i 
Vasútállomáson visszafogottan, ám cél
tudatosan készül a november végi meg
mérettetésre. Hát megmérették. KÜT el
nök lett belőle. Ez bizony olyan tisztség, 
amivel egyenrangú partnere lehet a jövő
ben társaival együtt a munkáltatónak. 
Harcosságát, szókimondását ismerve te
hát föltesszük a kérdést: 

- Mire kötelezi máris ez a feltétlen 
bizalom? Hogyan mutatja meg mint el
nök, hogy valóban nem csak asszisztál
ni fognak a MÁV Rt. mellett, amolyan kis
inasként? Vagyis, egyáltalán Ön szerint 

. ,érdeke a MÁV Rt. -nek a sztrájkok soro
zata után az egyenrangú partnerség? A 
KÜT tudtommal feladatszerűen elbírál
ja az üdültetéseket, a segélyek elosztását, 
a vállalati hitellehetőségek (hozzájáru
lások) kiadható összegét. 

- Köszönöm az elismerő szavakat, 
de szeretném azt annyiban ki igazítani, 
hogy az elért eredmény nemcsak az én 
személyemhez köthető. Ferencvárosi 
kollégáim, munkatársaim és a Vasutasok 
Szakszervezete tagsága és tisztségvise
lőinek támogatása nélkül nem részesül
hettem volna ebben a megtisztelésben. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mon
dani minden vasutas kollégámnak, aki 
bizalmával megtisztelt. Természetesen a 
bizalom számomra egyben kötelességet, 
vasutas nyelven szolgálatot jelent. 

A kérdésben szereplő asszisztál ki
fejezésre történő utalásnak több jelenté
se is van, ennek megfelelően én úgy for
dítanám: "feladattal mellette van". Ami 
számomra annyit jelent: érdekeket kell 
megjeleníteni, információt közvetíteni, 
konfliktus helyzetet feloldani. 

A MÁV Rt. vezetésével a tartalmas 
munkakapcsolat kialakítása a fő célom. 
Azt a tényt azonban tudomásul kell ven
ni, igaz a részvételi képviseletén keresz
tül része vagyunk a vezetésnek, de a vál-

MAv 

lalatot nem mi vezetjük. A vezetői fele
lősséget nem vállalhatjuk át. 

Az ÜT, mint részvételi képviselet 
azonban -ez természetesen a MÁV Rt. 
Központi Üzemi Tanácsára is vonatkozik 
-a véleménynyilvánítási jogánál fogva a 
tervezésnek, a tájékoztatási kötelezettsé
gén keresztül az információ közvetítés
nek, a betekintési jogosultságán keresztül 
pedig az ellenőrzésnek lehet tevékeny ré
szese. Ezzel segítve a vállalat vezetését az 
eredményes gazdálkodásban. 

Ezt a tevékenységét a KÜT mint tes
tület gyakorolja és ennek a munkának a 
megszervezése az én feladatom és felelő
ségem. Tartalommal történő kitöltése pe
dig valamennyi KÜT-taggá megválasztott 
kollégám kötelessége. Alapos, körültekin
tő szakmai indoklással alátámasztott 
véleménnynyilvánitással tekintélyt vívhat 
k i  a vállalat vezetése előtt a KÜT. 

- Ha már a segélyeknél járunk, s 
mivel gyors interjúról van szó, sajnos 
szembe kell néznünk Magyarország leg
újabb katasztrófájával, a belv(z,károkkal, 
amely több helyütt tönkretette a Kelet-
1nagyarországi kisvasutasok ingatlanja
it, otthonait. Azaz, terveznek-e valami
lyen gyorssegély akciót? 

-A második kérdésben felvetettek 
azt tükrözik számomra, hogy a jóléti 
pénzeszközök felosztása nem is olyan 
könnyű feladat, mint ahogy azt az előző 
kérdésben történő utalás jelzi. 

Az eddigi gyakorlat szerint létszám
arány alapján történt a segély és kamat
mentes kölcsönkeret leosztása. A szolgá
lati helyek a részükre ilyen módon kép
zett keretből gazdálkodhatnak. 

Jelenleg az ország keleti felében ki
alakult helyzet viszont azt követeli tő
lünk, hogy a lehetőségekhez mérten se
gít sünk bajbajutott vasutas kollégáinkon. 

A rendelkezésre álló keretből megíté
lésem szerint képezni kellene egy rend
kívüli alapot, amelyet az ilyen méretű tra
gikus esemény esetén -ami egyre több 
vasutast is érint - a vállalat vezetése a 
KÜT-el együtt döntve kezelne. Ennek a 
szabályozásnak a kidolgozásában remé
lem, a reprezentatív szakszervezetek i s  
partnerek lesznek. 

A hagyományos vasutas szolidaritásra 
alapuló segítséget, amely lehet különböző 
adományokgy1ljtése is, megoldás lehet ezek
re az esetekre. Ennek a módját és fonnáját 
az adó és egyéb szabályozásokat figyelem
be véve szabad kidolgozni és alkalmazni. 

Szalai Csaba 

Bodnár József 
1957. július 10-én születtem a Borsod megyei 

Taktaszadán. Az általános iskolát szülőfalumban 
végeztem el, majd a miskolci 2.sz. Ipari Szakkö
zépiskolában finommechanikai műszerészként 
érettségiztem. Ezt követően 1975. július 28-án lép
tem a MÁV szolgálatába. A szerencsi blokkmeste
ri szakaszon műszerészként dolgoztam, innen 
1976. novemberében Felsőzsolcára kerültem. Két 
év sorkatonai szolgálat után ide tértem vissza. Az 
első vasúti tanfolyamot 1979-ben Budapesten vé
geztem el, melyet több speciális követett még. A 
Mechwart András Szakközépiskolában biztosító
berendezési technikus képesítést szereztem, majd 
elvégeztem ezen a szakon a MÁV Tisztképzőt is. 
Munkatársaim támogatásával szakszervezeti bizal
mi, főbizalmi helyettes lettem. Különböző szak
szervezeti tanfolyamokon vettem részt 1980-tól, 
legutóbb 1998-ban. A Vasutasok Szakszervezete 
TBF SZB titkárává választottak 1994-ben, majd 
1997-ben másodszor is. 1998. januárjától a miskol
ci Területi Bizottság titkár helyettese, a KOB tag
ja lettem. A VSZ TEB 1B tagjaként a szakág terü
leti képviselőjeként is tevékenykedem. Alapító
ként vettem részt a TB tagozat létrehozásában. Je
lenleg a miskolci TBF-en diszpécserként dolgo
zom. Az első Üzemi Tanács választás során meg
választottak az ÜT elnöknek. 1993-tól már harma
dik alkalommal töltöm be ezt a tisztséget. A szak
ágon belül mílködő szociális- és jóléti munkabi
zottság keleti területi képviselője vagyok. Sokszor 
szabadidőmet is feláldozom a hatékonyabb képvi
selet érdekében. Családommal Miskolcon élek, két 
gyennekem van. A lányom a miskolci egyetemen 
joghallgató, a fiam pedig szakközépiskolában szá
mítástechnikai szakon tanul. Felsorolt társadalmi 
tisztségeimből adódó feladatoknak igyekszem 
megfelelni, melyhez elengedhetetlen a családi hát
tér, a megértő támogatás. Szeretnék a TEB szakma 
képviselőjeként a Központi Üzemi Tanács munká
jában részt venni, annak érdekében, hogy dolgozó.. 
ink képviselete ezen a szinten is hatékony legyen. 

Kozári Margit 
1957. augusztus 13-án születtem Nagyradán, 

azóta is állandó lakhelyem. Tanulmányaimat 
Nagykanizsán Szakmunkásképző Intézetben, majd 
szakközépiskolában végeztem. Jelenleg közleke
dés-szervezést tanulok a BME-n. Vasúti pályafutá
somat 1976-ban kezdtem jegyvizsgáló munkakör
ben. majd tartalékos utánfizetési ügyintéző, mun
kabérfizetőként dolgoztam. A szakszervezetnek 
1971-től vagyok tagja. 1994-től Nagykanizsa állo
más szb-titkára. Az ÜT létrehozásától tagja és el
nöke vagyok Nagykanizsa állomás Üzemi Tanácsá
nak. A KÜT-nek 1995-től vagyok a tagja. 

Izsák Csaba 
1952. december 2-án születtem Nagykani

zsán, ahol azóta is lakom. Iskolai tanulmányaimat 
Nagykanizsán, majd Budapesten végeztem. 
Dízelmotorszerelő lakatos szakmunkásvizsgát 
tettem és a helyi Vonatási Főnökségen lettem la
katos. 1975-ben mozdonyvezetői szakvizsga után 
mozdonyvezetői, majd 1978-tól mozdonyfelvi
gyázói munkakörbe kerültem. 1977-ben nősül
tem, két kislányom van, akik még iskolába jár
nak. Szakszervezeti tag 1970-től vagyok, 1990-
től szb-titkár. Mióta a törvény életbe léptette az 
Üzemi Tanácsokat, tagja és elnöke vagyok a Gé
pészeti Főnökség Üzemi Tanácsának. Az első vá
lasztásnál tiszta VSZ-es, a másodiknál megálla
podás jött létre 7-4 arányban a MOSZ-szal, a har
madiknál 8-1 arányú VSZ-es Üzemi Tanács állt 
fel. Az először választott Központi Üzemi Tanács 
tagja, annak helyettesítő elnöke lettem. 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

Jászkisér, Jászladányi űt 10. Tel./Fax: (57) 450-945, Vasűti telefon: (02) 14-62 
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Nyúl László 
1966. augusztus 1-jén a Vasútépítő Technikum 

elvégzése után léptem a MÁV szolgálatába, a Kecs
keméti Pályafenntartási Főnökségen. Mllszaki gya
kornok, később előmunkás lettem az akkor kiképzé
si rendnek megfelelően. Az előírt si.akvizsgák leté
tele után beiskoláztak a MÁV Tisztképző Inté1.et 
Felépítményi és Hídtagozatára, amit 1971n2 tanév
ben elvégeztem. 1972. őszétől szakaszkezelő pálya
mester voltam a Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas, vo
nalon, a főpályamesteri szakaszok kialakításáig. 
1975. október l-től 18 évig voltam főpályamester 
Kiskunfélegyházán. Munka mellett elvégeztem a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola vasút
építő sz.akát A főpályamesteri munkakör után szak
mérnöki munkakörbe helyeztek át, s e tevékenysé
get végzem jelenleg is. Szílkebb munkaterületem 
Kiskunfélegyháza-Szeged vonalszakasz felügyelete. 
A VSZ-nek 1966. augusztus l-jétől vagyok tagja. 
1975-től lettem választott tisztségviselő, előbb szb.. 
tag, majd 1987-től a Főnökség Szakszervezeti Bi
zottságának titkárává választottak. Az Üzemi Taná
csok megalakulása óta munkatársaim bizalmából a 
főnökség Üzemi Tanácsának.elnöke vagyok. Ezidáig 
a két választott tisztségből adódó feladatoknak úgy 
érzem, sikerült megfelelnem. A pályás ÜT-e1!Jökök 
harmadik ciklusban választottak meg a MAY Rt. 
KÜT pályás képviselőjének. Meggyőződésem, hogy 
a PHM Szakigazgatóság vezetésével kialakított kor
rekt kapcsolat további mélyítése a pályás mun\<3-
vállalók javát fogja szolgálni, nemkülönben a KUT
ben végzett tevékenységem is. 

Nauvzoltán 
46 éves vagyok, 1971. augusztusában első mun

kahelyem a Szeged Vontatási Főnökség. Rövid moz
donyvezető-gyakornoki kitérő után a munka
ügyi területre kerültem, és hosszú évekig Szeged 
Vontatás, illetve a Körzeti Üzemfőnökség volt a 
munkahelyem. Eközben a Közgazdasági Szakközép
iskolai érettségi mellé elvégeztem a Felsőfokú Mun
kaügyi Tanfolyamot is. 1988. augusztusában helyez
tek át Szeged Igazgatóság Személyügyi Osztályára. 
Azóta a Gépészeti Osztály rövid közbeiktatásával itt 
dolgozom. Időközben eredményes vizsgát tettem a 
Felsőfokú Személyügyi Kiegészítő tanfolyamon. A 
Vasutasok Szakszervezetének 1971. óta vagyok a 
tagja, az Igazgatóság alapszervezete'ben lettem SZB 
tag, majd SZB titkár. Már az első üzemi tanács vá
lasztáson ÜT elnöknek lettem megválasztva, és az. 
óta is élvezem munkatársaim bizalmát A Jóléti és 
Szociális Munkabizottságnak is megalakulása óta 
elnöke vagyok. A KÜT-be történő beválasztásom 
nagy kihívásnak tartom, mindenképpen meg kívá
nok felelni annak, amit az általam képviselt terület 
elvár. Ehhez nagymértékben igénybe fogom venni a 
delegálók segítségé� javaslatait. 
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Me1bénulólöváros 
Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság elutasí
totta a környezetvédelmi engedély kiadását az 
MO-s körgyilnl északi, az M0-s autóút hídját is 
tartaimaz6 szakaszára. Ezzel csaknem egy idő
ben az újpesti önkormányzat elvetette az észa
ki összekötő vasúti híd mellett létesítendő át
kel6 tervét. Ha az illetékesek nem bírálják felül 
döntésüket, néhány év múlva, a Margit híd fel
áj{tásának időszakában összeomolhat a főváros 
közlekedése. (Magyar Hírlap) 

N,itott tárca 
A kormány rövid időn belül egyeztetéseket 
kezdeményez a Munka Törvénykönyve mó
dosításáról az Érdekegyeztető Tanács résztve
vőinél, így a szakszervezeteknél is. A szociá
lis és családügyi tárca nem zárkózik el attól, 
hogy bővüljön az a kör, amelyben az érdek
képviseleti szervek és a kormány együtt dön
tenek, ám ehhez olyan partnerek kellenek, 
akiknek van felhatalmazásuk a munkavállalók 
nevében tárgyalni. Az üzemi tanácsok hatás
kör-bővítésével kapcsolatos álláspontján a tár
ca hajlandó változtatni. (Magyar Hírlap) 

A kicsik védelmében 
A gyermekek biztonságos közúti közlekedés
re nevelését és ezzel a gyermekbalesetek meg
előzését, a közlekedési kultúra javítását céloz
za az az együttműködési megállapodás, ame
lyet a Belügyminisztérium. a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi 1'.1inisztérium és az Ok
tatási Minisztérium közigazgatási államtitká
ra írt alá. A jövőben közös vizsgálatokat foly
tatnak az óvodások és a tanulók biztonságával 
összefüggő tények feltárására. (MTI/ 

Eszköztelen dolgozók 
A múlt évben több mint 4500 esetben intézked
tek. s 387 szabálysértési határozatot hoztak a 
Komárom-Esztergom \1egyei �unkaügyi és 
Munkabiztonsági Felügyelőség szakemberei. A 
felügyelőség három esetben kezdeményezett 
büntetőeljárást. gondatlan veszélyeztetés miatt. 
A megyében tavaly fokozatosan nőtt az egyéni 
védőeszközök hiánya. s ahol van, ott a minősé
gük kifogásolható. Hasonló a helyzet a gépek 
műszaki állapotát illetően. A veszélyt növeli, 
hogy az ellenőrzött helyeken a dolgozók nagy 
része nem vett részt a kötelező orvosi vizsgála
ton. (Napi Magyarors�ág) 

Híddal Európába 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési \1inisz
térium stratégiai terveiben a Dunán tíz, a gabo
na vízi szállítását lehetővé tevő kikötő megépí
tése szerepel. Magyarország legnagyobb folyó
ján jelenleg három. nemzetközi mércével mér
ve is elfogadható közforgalmi kikötő van. Az 
Európai Unió előírja tagjainak. hogy a folyami 
hajózásnak mind nagyobb teret kell kapnia az 
áruszállításban. Egy minden szempontnak 
megfelelő kikötő felépítése több mint tízmil
liárd forintba kerülne. A megrendelők igényei 
alapján már most kétszer annyi áruszállító ha
jóra lenne szükség, mint amennyi jelenleg a 
Dunán közlekedik. (Magyar Nemzet) 

Menza zűrök 
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség néhány 
hónappal ezelőtti vizsgálata során megállapí
totta: a gyermek- és diákétkeztetéssel foglal
kozó cégek és konyhák 40 százaléka megsérti 
az előírásokat. A legtöbb problémát a műkö
dési engedélyek hiánya. a lejárt szavatosságú 
alapanyagok fölhasználása és az élelmiszerek 
szabálytalan tárolása okozza. (Népszabadság) 

Túlmunka semmiért 
Sztrájkolni fognak a köztisztviselők és a köz
alkalmazottak, ha a kormányzati-önkormány
zati szinten folyó bértárgyalásoknak nem lesz 
eredménye. A Magyar Köztisztviselők és Köz
alkalmazottak Szakszervezetének választmánya 
ágy döntött, Alkotmánybírósághoz fordulnak, 
mert a köztisztviseló1mek többek között nem 
fizetnek túlórapénzt. (Magyar Hírlap) 

Bankosok és textilesek 
A reálkeresetek 3, 6 százalékkal emelkedtek ta
valy. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 
1998-ban 2.52 millióan álltak alkalmazásban. 
A bruttó átlagkeresetek 18, 3 százalékkal nőt
tek. Az átlagon belül a szellemi foglalkozású
aknál 4, 8, míg a fizikaiaknál 2, 5 százalékos 
volt a reálkeresetek emelkedése. A teljes mun
kaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkere
sete tavaly 67 ezer 760 forint volt. A legtöb
bet továbbra is a pénzügyi szférában keresik 
(85 ezer 50 forint), a legkevesebbet pedig a 
textiliparban és a szociális ellátás területén 
(3kzer 470 forint). (Magyar Nemzet) 
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Az alagút vége 
Akár még március végén megkezdődhet az 
építkezés a magyar-szlovén vasútvonalon. 
Zalalövő és Bajánsenye között 19 kilométer 
hosszú, teljesen új vonalvezetésű vasúti pá
lyát építenek ki, a szlovén oldalon pedig 25 
kilométeres szakaszon kezdik meg a munká
latokat. A magyar vonal építésére 22,4 milli
árd forintot hagyott jóvá a költségvetés, ebből 
a pénzből egyvágányú vonalon, alagúttal és 
völgyhíddal, közlekedhetnek a szerelvények 
2000 végétől. (Napi Magyarország) 

Elutasított szakszervezet 
A Fővárosi Munkaügyi Bíróság elutasította a 
VDSZSZ kérelmét annak megállapítására, 
hogy a MÁV Rt. megszegte a sztrájktörvény! 
a munkabeszüntetők leváltásával. A bíróság 
az indoklásban kiemelte: a sztrájkban részt 
vevő dolgozó nem teljesít szolgálatot. ezért 
nem döntheti el önkényesen. átadja-e azt a 
munkáltató által kijelölt dolgozónak. A sztráj
kolóknak ahhoz sincs joguk, hogy a munka
eszközök birtokbavételével akadályozzák má
sok tevékenységét. (Magyar Nemzet) 

Premier utoljára? 
Lapértesülés szerint a Pénztárfelügyelet fel
függesztette az egyik legnagyobb önkéntes 
nyugdíjpénztár, a Premier működését. A fel
ügyelet a számviteli törvény sorozatos meg
sértésével indokolta a felfüggesztést. és azon
nali tagfelvételi zárlatot rendelt el. A felfüg
gesztés időtartama alatt semmilyen ki- és be
fizetés nem történhet, ki véve azok esetét. akik 
más pénztárba akarnak átlépni. A Premier to
vábbi sorsáról a vizsgálat lezárását követően 
döntenek. ( Néps:.abadság) 

Végső esetben: sztrájk 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 
ügyvivő testülete a tagszervezetek részvételé
vel akcióbizottságot alakított, hogy a kor
mánnyal tervezett bértárgyalások sikertelen
sége esetén rövid időn belül országos de
monstrációt szervezzen. Szabó Endre elnök 
szerint ha a demonstráció nem lesz elegendő 
eszköz, az akcióbizottság sztrájkbizottsággá 
is alakulhat. Az ügyvivő testület felhívást in
tézett más tömörülésekhez. többek között az 
MSZOSZ-hez is. csatlakozzanak a demonst
rációhoz. (Magyar Hírlap) 

Szétrombolt romboló 
Nyolc\'an dekagramm trotillal a helyszínen 
robbantották fel azt a második világháborús 
robbanószerkezetet. amelyet építkezés közben 
találtak a Déli pályaudvarnál. A tűzszerészek 
azért döntöttek az orosz gyártmányú repesz
romboló helyszíni megsemmisítése mellet, 
mert lehetetlen volt az elszállítása. A több 
mint 22 kilós szerkezet nyolc kilogrammnyi 
robbanóanyagot tartalmazott. (MTI) 

A Közlekedési Múzeum 
programiaiböl 

Március 20. szombat 111• 

21. vasárnap 1111 

F1LMVET11ts: Dunától a tengerekig 
EdlAOÁS: A magyar hajógyártás 

1945-1962 között 
aOAOó: Szeibert János 

KÖZLEKEDÉSI KLUB 
Március 25. csittörtlk 1681 

Beszélgetés Mitter Imre aranykoszorús vitorlá
zórepülővel, a magyar vitorlázó és sportrepü
lés múltjáról. 

Március 27. szombat 111• 
28. vaúmap 1111 

F1LMVETí1ts: Találkozás a tengerrel 

A Pécsi Vasutas 
Művelődési Ház 
proaramjaiHI 

Mirclus 25. altld 2P 
�RTELMISÉGI KLUB: pécsi egyetemi integráció 

Doszpot Péter 
rendőralezredes  
bünügyl fóruma 

MűSORVEZETO: Nagy Bandó András 
(a fórum szervezés alatt) 

Szociálpolitika 
a MOL RI. magasából 

1999. február 17-19. között Bala
tonbogláron rendezték meg a MÁV 
Rt. II. Vasúti Humánpolitikai Tudo
mányos Konferenciát, amelyre szak
szervezetünk is meghívót kapott. 

Mi mindenről hallhattunk? Az érdek
egyeztetés munkaadói és szakszervezeti 
szemszögből; Ösztönző-e a MÁV Rt. 
jelenlegi bérezési rendszere? A PR és a 
humánpolitikai tevékenység kapcsolata; 
A Munka Törvénykönyvének várható 
módosítása: Az Európai Unióba tartó 
MÁV Rt. humánpolitikája: Reflektor
fényben a MÁV Rt. szociálpolitikája. 

A MÁV Rt. vezérigazgatója előadásá
ból sugárzott, hogy a társaság humánpo
litikája az eddigieknél jobban is szolgál
hatja a vállalat piacon maradását. A vasút 
jelenlegi lét.�záma többé-kevésbé stabilnak 
tekinthető. a meglévő munkaerő foglalkoz
tatás hatékonyabbá tehető. Továbbá tájé
koztatta a konferencia résztvevőit a MÁV 
átfogó reformja érdekében folyó munká
latokról, amelyek elsődleges célja, hogy 
vasút versenyképes maradjon a közúti 
árufuvarozással szemben. A társaság ne 
veszítsen teret sem a személy. sem pedig 
áruszállításban. Ez csak olyan korszerű 
szervezettel valósítható meg, amelyben a 

következmények pontosan megfogalma
zottak. és a feladatok finanszírozá�a terv
szerű gazdálkodást tesz lehetővé. Az a 
cél, hogy olyan vasút működjön Magya
rországon. amely az EU csatlakozás ide
jére képes felvenni a versenyt az európai 
vasutakkal. 

A konferencia egyik munkanapját a 
szociális és jóléti témáknak szánta. Külső 
meghívott előadója volt a Mol Rt. sze
mélyügyi vezérigazgató helyettes. aki be
mutatta a Mol-nál működő, a társaság 
humánpolitikai tevékenységét, bérrend
szerét. a béren kívüli juttatási rendszert. és 
az érdekképviseleti szervezettekkel törté
nő együttműködés mára kialakult gyakor
latát. Az előadá, gondolatébresztő volt. de 
érződött. hogy a valóban jól működő szo
ciálpolitikai rendszer csak egy prosperáló 
vállalatnál valósítható meg, és a MOL Rt. 
egy rendkívül eredményes társaság. 

Ezután a munkáltató bemutatta a 
MÁV Rt.-nél a szociális és jóléti rend
szer múlcödését. a rendszer elemeit és ha
tékonyságát. A munkáltatói előadását kö
vetően a résztvevők szakszervezetek el
képzeléseit ismerhették meg a rendszer 
átalakításáról. 

A Va,utasok Szakszervezetének elnö
ke előadásában hangsúlyozta. hogy a kor-

szerű szociális és jóléti juttatási rendszer 
kidolgozá�a érdekében a jelenlegi vállala
ti szociálpolitika további elemzésre és át
világításra szorul. Ez az előkészítő mun
ka fontos része az új rendszer kidolgozá
sának. bevezetésének és a jól működteté
sének. Kiemelt követelmény, hogy az új 
rendszerben egyértelműen keruljön elkü
lönítésre, hogy melyek azok az elemek, 
amelyek a vasutas munkavállalókat alanyi 
jogon illetik meg, és melyek azok, ame
lyek juttatásaiból a rászorult.�ág elvén ré
szesülnek a MÁV Rt. alkalmazottai. 

Továbbá az elnök előadásában fel
hívta a figyelmet arra. hogy a jövőben 
több lehetőséget kell teremteni a MÁV 
humánpolitikájának reformját szolgáló 
együttgondolkodásra a szakszervezetek 
bevonásával. 

Tóbbek között szakszervezetünk elnö
ke is hangsúlyozta, hogy a munkaügyi 
kapcsolatok javítása érdekében fontos és 
nélkülözhetetlen a jól működő érdemi pár
beszéd és a megfelelő információáramlás. 

A három konferencia munkáját a részt
vevők ha�znosnak minősítették, és remé
nyüket fejezték ki. hogy a MÁV Rt. hwnán
politikai munkájában minél előbb megva
lósulnak a hasznosítható gondolatok. 

GM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 1999. évben is pályázatot ír ki 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE DICSÉRŐ OKLEVÉL KITÜNTETÉSRE 

PÁLYÁZATI SZEMPONTOK 
I. 
1. Az alapszervezet YSZ-en belüli elhelyezke

dése, szervezeti jellemzői 
• Az alapszervezet neve 
• Működési területe (ezen belül azt is kérjük 

felsorolni. ha több szolgálati hely tag,ágát 
tömöríti) 

• Szervezeti felépítésének bemutatása 
• Az alapszervezetnél működő szakmai, il

letve rétegszerveződések felsorolása, beil
leszkedésük az alapszervezet szervezetébe, 
munkájába 

2. Szervezettségük alakulása 
• A pályázat elkészítését megelőző egy év. 

Uúnius 30-i. december 31-i.) valamint a 
pályázat elkészítését megelőző tárgyhó 
adatai: állományi létszám, taglétszám 

• A létszám alakulás okainak rövid elemzé
se. Tagnyilvántartási rendszerük bemuta
tása. A tagszervező. tagmegtartó munkájuk 
főbb módszereinek bemutatása. 

• Csatolt nyugdíjas alapszervezet létszáma. 
• Az alapszervezet működési körében szer

veződött más vasutas szakszervezet(ek) 
felsorolása. becsült taglétszámuk 

3. Az alapszervezet pénzügyi gazdálkodásá
nak rövid bemutatása 

4. A szakszervezeti élet tervszerűsége, rendsze
ressége (testületi ülések, szakszervezeti cso
portértekezletek, stb. ) 
• Döntéshozatali munka 

határozatok. 
állásfoglalások, 
ezek végrehajtásának ellenőrzése, érté
kelése. 

S. Kapcsolattartásuk módja, főbb jellemzői 
a TAGSÁGGAL 
(Kimutathatóan hány taggyűlést, bizalmi 
testületi ülést, szb ülést. fórumot szervez
tek: lásd még: 4.pontot is.) 
a partner gazdasági vezetéssel, 
a VSZ területi. illetve szakmai szervezeteivel, 
a nyugdíjas alapszervezettel. 
a VSZ rétegszervezeteivel. 
a helyi üzemi tanáccsal. KÜT-tel. a Köz
ponti Munkavédelmi Bizottsággal. 
a helyi egyéb vasutas szervezet( ek) veze
tésével. 
az MSZOSZ helyi szervezeteivel, 
a helyi önkormányzattal ( képviseletük a 
fenti szervezetekben) 
egyéb ( külső kapcsolatok ) . 

6. Az információs tájékoztató munkájuk be
mutatása, szervezeti, tartalmi kérdések 
• Tisztségviselők felkészítésének, képzésé

nek módszerei, tapasztalatai. 
• Magyar Vasutas e. lap előfizetőinek száma. 

n. 

Az alapszervezet érdekvédelmí, érdekképvise
leti munkájának főbb jellemzői: 
• Hogyan élnek a VSZ Alapszabálya, SzMSz-e, 

illetve az Mt.-ben mbályomtt jogosítványa
ikkal. Van-e az szb birtokában KSz. KSz be-

lyi függelék. Munkatörvénykönyv, VSz 
Alapszabály. SzMSz. Választási Szabályzat, 
Kitüntetési Szabályzat, saját Sz�Sz. 

A helyi - VSZ XIV. Kongresszusát követően 
módosított -SzMSz hiánya kizáró tényező! 

Kollektív érdekképviselet. érdehédelem 
• Javaslataik a VSz 1999. éne vonatkozó tár

gyalási csomagjába. azok beépülése a megál
lapodá,okba (KSz módosítás. foglalkoztatás. 
bér, szociális. jóléti./ 

Egyéni érdekképviselet, érdekvédelem 
(néhány konkrét példa bemutatásával) 
• Értékeljék az alapszervezet sztrájkképességét, az 

alapszervezet tagságának részvételét az 1998. 
december 22-ei 2 órás figyelmeztető sztrájkban. 

• Hogyan foglalkoznak az úJfelvételes. illetve 
a nyugállományba kerülő dolgozókkal. 

III. 

• Az 1998. évi üzemi (közalkalmazotti) ta
nács, valamint munkavédelmi képviselő vá
lasztások részletes értékelése: 

• Eló'készítő munka 
• Jelöltállítás 
• A választás számszerű eredményei 

(Leadott szavazatok száma. VSZ jelöltekre 
leadott szavazatok száma. az ÚT létszáma. eb
ből VSZ megválasztott jelöltjeinek a száma.) 

• Az eredményesség (eredménytelenség) okai. 

Az 1997. hi '.\lÁV Rt., illetve Gt.-k Felügyelő 
Bizottság munkavállalói tagjainak választá
sán való résnétel, a YSZ jelöltjeire leadott sza
vazatok száma, és 9é-os megoszlása. 

IV. 
• Közösségformáló munkájuk bemutatása: 

Hb szervezésű renden·ények. azok rövid 
értékelése, 
akciók. 
kulturális. sport tevékenység, 
területi. központi szintű rendezvényeken, 
akciókban való részvéteL 
(tartalmi. számsze:ű jellemzők) 

A pályázatokat a hatáskörileg illetékes terüle
ti képviselet, és szakmai középszervezet részé
re kell ben� új tani, a középszervezet által meg
határozott ideig. 
Tol'ábbi információkat kaphatnak a: illetékes Te
nileti Képriselemél. ragy a VS: S:me:ési Os�tá
lyán Pauer Olirémé .1:akértőtoi. ( 16-86-os rasút
ii:emi, mgy 351-7743 postai telefonszámon.) 
Ezúton is arra biztatjuk alapszervezeteinket, 
hogy készítsék el önértékelésüket, és minél na
gyobb számban pályázzanak a kitüntetésre! 
A Pályázat elbírálásánál a VSz Kitüntetési Sza
bályzata és az Elnökség e tárgyban hozott 03/01. 
számú 1999. március 3-ai határozata az irányadó. 

fosutasok Szakszervezete Elnöksége 

E 
ftl 

Emlékedet 
megőrizzük! 
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A Vasutasok Szakszervezete tagsága, volt munkatársai, 
és mindazok, akik ismerték, mély megrendüléssel érte
sültek KAJCSA JÓZSEF 1999. február 3-án, 
életének 79. évében váratlanul bekövetkezett haláláról. 

Személyében olyan kollégát. munkatársat vesztett a vasutas társadalom, és a VSZ • 
tagsága, aki 1940-től több mint négy évtizeden át töretlen hittel, elkötelezetten szol
gálta a vasút és a szakszervezeti mozgalom ügyét Kajcsa József vasúti pályafutását 
20 éves korában pályamunkásként kezdte, majd folytonos tanulással egyre feljebb 
került a vasúti ranglétrán. miközben 1945-től bekapcsolódott a szakszervezeti moz
galomba. A szakszervezeti tisztség -bizalmi -legalsó fokától a múló évtizedek so
rán eljutott a központi vezetőség titkári funkcióig. Mindez szociális érzékenysége, ki
tartó szorgalma. a közösség, a vasút, a vasutasság és a mozgalom iránti töretlen tenni 
akarása eredménye volt. Munkássága során nagy figyelmet szentelt a fiatalabb kor
osztály felkészítésére. és a mozgalom Iránti elkötelezettségük kialakítására. erősíté
sére. Kajcsa Józsefet a családtagok mellett, volt munkatársai. a barátok és ismerősök 
sokassága kísérte utolsó útjára február 19-én a Rákospalotai temetőben. A Vasuta
sok Szakszervezete elnöksége és dolgozói nevében dr. Szabó Miklós és Szelel Fe
renc volt munkatársak mondtak utolsó Istenhozzádot. 

Kajcsa József emlékét, -a család fájdalmáoan osztozva -kegyelettel megőrizzük. 
H.K. 





Ahol a bánva 
bezár, 011 a vasút 

is megáll! 

Mintahogy azt az országos sajtó beharangozta, március 26-án Kazincbarcikára figyelt az ország közvéleménye. A 
totális bányalikvidálások ellen megmozdultak a munkanélküli, vagy még éppen dolgozó bányászokon kívül a Vas
utasok Szakszervezetének tagjai is. Helyszíni riportunkat lásd a 2. oldalon. rnm: oRosz TAMAs 

Az évszázad teherkocsi üzlete 
Debrecenben 

Több száz család megélhetését és 
közel ezer dolgozó továbbfoglalkoztatá
sát biztosítja az a közel 2,5 milliárd fo
rint értékű megrendelés, amelyró11999. 
március 25.-�n, munkásgyú1és keretében 
írt alá megállapodást Kerékgyártó Imre, 

a MÁV Debreceni Járműjavító Kft. ügy
vezető igazgatója és Thomas Müller, a 
német ADtranz siegeni gyáregységének 
kereskedelmi igazgatója. 

Az eseményen megjelent Kukely 

Márton, a MÁV Rt. megbízott vezér
igazgatója is. A Deutsche Bahn AG DB 
Cargo fogja üzemeltetni azt az 550 da
rab kétten�elyű, eltolható alumínium ol
dalfalú vasúti teherkocsit, melynek au
gusztusra készül el a prototípusa, soro
zatgyártása pedig novemberben kezdő
dik a debreceni üzemben. A teherkocsi
kat az ADtranz tervei alapján készítik 
majd el a cívisvárosi szakemberek, kö
zösen az aradi ASTRA vagongyárral. 

r 

Thomas Müller, a német ADtranz siegeni gyáregységének kereskedelmi igaz
gatója és Kerékgyártó Imre, a MÁV Debreceni Járműjavító Kft. ügyvezető igaz
gatója aláírja a cég eddígi legnagyobb teherkocsi megrendelését. R>ro: PIIT/. 

"Húsvét másodnapján, 
mi jutott eszembe, 

csuprot, vízipuskát fogtam 
a kezembe. 

Elindultam véle, 
piros tojást szedni, 

adjátok hát �ványok, 
ha nem sajnáljátok, 
mert ha sajnáljáto 

összeázto�I' 

AKTUÁLIS 

Nem kérünk 1

1
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11

-ol 
Megalakult 6 VSZ, 3 VDSZSZ és 

2 MOSZ-taggal a MÁV Rt. Központi 
Munkavédelmi Bizottsága 1999. febru
ár 25-én. Első ülésén elfogadta ügy
rendjét, majd megválasztotta elnökének 
Molnár Józsefet. A régi-új elnök meg
köszönte a bizalmat, röviden értékelte az 
elmúlt három év munkáját, s elmondta, 
hogy a bizottság elkövetkezendő legfon
tosabb feladatai - a hálózati tevékeny
ség mellett-a szolgálati helyeken meg
választott munkavédelmi képviselőkkel 
való kapcsolatfelvétel, az információk 
oda-vissza áramoltatása és a munkavé
delmi képviseló1c oktatásának megszer
vezése. A feladatokat- területi és szak
ági alapon - a bizottság tagjai maguk 
között szétosztották. A területek gazdái 
a jövőben félévenként összehívják a 
munkavédelmi képviselőket, ahol infor
mációt adnak az aktuális feladatokról, a 
központi munkavédelmi bizottság tevé
kenységéró1, valamint tájékozódnak az 
alulról visszajövő információk által a te
rületek gondjairól, problémáiról. Mind
erró1 konkrétan s nem általánosságban, 
ezentúl a Magyar Vasutas hasábjain is 
beszámolunk majd. 

Molnár József 
a MÁV Rt. Központi Munkavédelmi 

Bizottságának elnöke 

*** 
Március l -jén tartotta alakuló ülé-

sét a MÁV Rt. Központi Üzemi Taná
csa (KÜT), miután a szakági választó
értekezleteken megtörtént a KÜT-tagok 
megválasztása. Az alakuló ülésen a tes
tület megválasztotta elnökét, elnökhe
lyettesét, majd a választás után a tagok 
nem hagyva maguknak "száz nap" "tü
relmi időt", azonnal munkához láttak. 
Az elmúlt választási ciklusban kialakí
tott területi és szakmai kapcsolattartás
nak megfelelően megválasztották a te
rületekkel kapcsolatot tartó szakmai és 
területi koordinátorokat. A KÜT két 
alapvető dokumentumának, az ügy
rendnek, illetve az üzemi megállapo
dásnak módosítására bizottságot hozott 

létre a testület és kimondta, hogy min
den második héten, szerdán tartja ren
des ülését. Ennek ellenére, már az első 
héten - a munkáltató kezdeményezésé
re -rendkívüli ülést kellett tartani, ame
lyen a KÜT gyakorolta együttdöntési 
jogkörét az 1999. évi vállalati külföldi 
csereüdültetéssel kapcsolatban. 

Március 17-én, az első soros ülé
sen megtárgyalták az 1999. évi fősze
zoni családos- és gyermek, valamint az 
utószezoni üdülőjegyek sorsát az Mt. 
65§ 1. pontja szerint. Az ülésen részt 
vett a MÁV Rt. személyügyi vezérigaz
gató-helyettese is olyan aktuális témák 
előterjesztőjeként, mint az 1999. évi 
MÁV Rt. KSZ-ben meghatározott jó
léti és szociális pénzeszközök felosz
tásának elvei. A lakáscélú pénzeszkö
zöket létszámarányosan osztanák el, de 
50 millió forintot elkülönítene a válla
lat a rendkívüli esetekre, mint például 
a jelenlegi ár- és belvízkárt szenvedett 
vasutas munkavállalók megsegítése. A 
KÜT tagjai kezdeményezték, hogy az 
ár- és belvízkárosultak részére indul
jon meg ai adományok gyűjtése. A ve
zérigazgató-helyettes a helyzet felmé
résére és a technikai részletek tisztá
zására türelmet kért. 

A KÜT következő soros ülését 
egyébként március 31-én tartja, ahol a 
fentiekben megfogalmazott elvek alap
ján történne meg a jóléti és szociális 
eszközök felosztása. Április hónapban 
a területeken a munkáltató partnereként 
együttdöntési jogkört gyakorló t�rüle
ti, jóléti és szociális munkabizottságok 
megválasztását tervezi a KÜT. Ez az 
első alkalom arra, hogy a KÜT vezetői 
és tagjai találkozzanak a szolgálati he
lyek üzemi tanácsainak képviselőivel, 
valamint az üzemi megbízottakkal. 
Munkájukhoz segítséget nyújtva és 
néhány, az üzemi tanácsok működését 
érintő aktuális probléma megtárgyalá
sára ad majd lehetőséget ez a fórum. 

Horváth István 
KÜTelnök 

Megszépült a forgalmi 
Sipos István, a MÁV közelmúltban tragi

kus hirtelenséggel elhunyt vezérigazgatója kü
lön emléke marad a szombathelyi vasutasok
nak. Segítségével sikerült pénzt kapni a forgal
mi iroda teljes felújításához. 

- Életemben három alkalommal találkoz
tam vele - emlékezik vissza Papp Zoltán, a 
VSZ területi képviseletének titkára. - Egy alka
lommal kértem is tőle. Biztató választ adott fel
vetésemre, ezzel megerősítette, hogy tud a kéré
sünkről és foglalkozik vele. Igaz szakszerveze
tünk alap-, közép- és felsőszinten is lobbizott az 
állomási munkafeltételek javításáért, a szociális 
körülmények jobbításáért. 

- Miről is volt itt sz6? - kérdezzük már 
Karádi Lászl6 állomásfőnököt, aki a maga 
módján, a területi igazgatóság szintjén "ügykö
dött" beosztottjai, munkatársai érdekében. 

- Az elmúlt évben Szab6 Andrásnak, a for
galmi szakigazgatóság vezetőjének irányításá
val munkavédelmi szemle volt a csomópontun
kon. A fel vételi épület elhanyagoltságának fel• 
számolására, a szociális feltételek javítására a 
szemle után és annak hatására központi forrás
ból 5 millió forintot kaptunk. 

Sajnos a forgalmi irodára és az ottani kö
rülmények javítására már nem futotta. 

Talán a szerencse is a vasi megyeszékhely 
vasutasainak a segítségére sietett. Szeptember 
17-én, a délelőtti IC-vonattal ide érkezett tanács
kozni a Magyar Államvasutak Rt. Felügyelő Bi
zottsága. A küldöttséggel együtt érkező dr. Már
kus Imre VSZ-elnök - a helyi vezetőkkel együtt 
- bemutatta a mostoha körülményeket. Az or
szág egyik legnagyobb vasúti pályaudvarának 
forgalomirányítói többet érdemelnének a nyuga
ti határ közelében. 

Lett többletpénz! Ebből növelték a forgal
mi belső térfogatát, kimeszelték és új padozatot 
raktak le. Új helyiségben. "ideális körülmények 
közé került a távírda. Külön női és férfi öltöző
ket, valamint egy új vizesblokkot alakítottak ki. 
Ezáltal több mint 20 ember munkakörülményei 
jelentősen változtak meg. 

- Köztudott, hogy a szombathelyi forgalmi 
iroda és környéke a VDSZSZ egyik fontos bá�i
sa. Mindezeket tudva cselekedtek. Miért? - kér
deztük végezetül Papp Zoltánt. 

- A körülmények megalázóan rosszak voltak! 
Mi - mint mindig - minden dolgozó vasutas érde
kében igyekszünk tevékenykedni. Ez történt most is. 
Örülök, hogy így sikerült! Köszönet érte Sipos Ist
vánnak és mindazoknak, akik vele együtt segítettek. 

Sz. Jak.ah István 

, , ,, 

TÜV 

@8mu' 

ISO 9002 

MAVVASJ 
Jármííjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

Vasúti járműjavítás • fémmegmunkálás • acélszerkezet gyártás és szerelés 







4 --
VASÚTNÉZŐBEN 

Küszöbön 
230 kilométert ingázik 

az állomáslelúiítás 
tanfolyam és a tisztképző mellé, 1997-
ben, a kor kívánalmainak megfelelően, 
elvégezte a Győri Míiszaki Főiskola 
Míiszaki Menedzser Szakát. 

Óriási terület tartozik hozzá, ideért
ve a Budapest-Soroksári úti személy- és 
rendezőpályaudvart, valamint Pesterzsé
bet megállóhelyet, de a 103 vasutas szol
gálja ki a környék iparvágányait is. 

Gudmann Bálinttól tudom meg, 
hogy tavaly, az állomás 1998. évi, 167 
millió forintos keretéből, az előirányzott 
99 ezer forinttal szemben, kénytelenek 
voltak mintegy 570 ezer forintot költeni 
a négy, több mint száz éves épület (Bu
dapest-Soroksári út személy- és rende
ző pályaudvar, a raktár és Pesterzsébet 
megállóhely) felújítására. Főnökei per
sze nem örültek lépésének, de tudomá
sul vették, hogy a tolatásvezetőnek, 
vagy a kocsivizsgálónak is mosdani, 
fürdeni, vécézni kell. 

Földvári István, a Ferencvárosi 
Vontatási F6nökség közel 30 éves fő. 

mozdonyvezetője magas, szemüveges, 
kopaszodó férfi. 1970-ben született 
Budapesten, ám nem sokáig szívhat
ta a pesti levegőt: édesanyjával Szeg
halomra költözött. Itt végezte el isko
láit is. 1978 augusztusától októberéig 
géplakatosként dolgozott a Csepel 
Autó helyi alvázgyártó üzemében, ám 
a szeme nem bírta az ívhegesztést, 
váltania kellett. Egyik ismerőse taná
csára helyezkedett el a vasútnál. Vész
tőn, az akkori vontatási főnökségen 
kezdett el dolgozni dízelmotor-szere
lőként. Miután a míihelyben eltöltött 
egy évet, az akkori vontatási főnök 
megkérdezte tőle, hogy nem lenne-e 
kedve "utazni". Miskolcon végezte el 
a két dízelmozdonyvezető tanfolya
mot, 1990. augusztus 9-én vizsgázott. 
Ám egy percet sem vezetett, bevonult 
katonának ... 

-Miért döntött úgy, hogy otthagyja 
a m{Jhelyt? 

-Valami könnyebb és tisztább mun
kára vágytam. 

naponta! 
halom és Budapest között. 

-Jobb a fővárosban dolgozni, mint 

vidéken? 

- Az biztos, hogy nincs akkora létbi
zonytalanság és jobbak a munkakörülmé
nyek is. Megértőbbek velünk szemben 
mind a vezényló1c, mind a főnökeink. 

-Megéri a napi 230 kilométernyi uta

zás, a három és fél órányi zötykölődés? 
-Szeretek dolgozni, örülök, hogy van 

munkahelyem, meg hát ott a családom is, 
őket is el kell tartanom valamiből ... 

- Aprop6 család? Mennyi a sokak 

által irigyelt mozdonyvezetői fizetés, s 

mindez mire elég? 

- Tavaly 57 ezer 300 volt a bruttó 
Most, az emeléssel együtt 67 ezer 
forint. Tavaly közel 50 ezer forintot vi 
tem haza, míg ez az összeg az idén 
eléri az 54 ezer forintot. De hát, ahogy 
mondás is tartja: aki a kicsit nem becs 
a nagyot sem érdemli. Persze tudom jó 
hogy többezer vasutas társamnak csup 
álom egy ilyen fizetés ... Felesége 
egyébként gyesen van, a fiam, Kristóf 
éves. Húszezer a rezsink és törleszten·· 
kell a 295 ezer forintnyi lakásépítési 
telünket is. Az ok egyszeru: nem 
tovább albérletezni. 

Budapest-Soroksári út igazi külvá
rosi vasútállomás, külön rendező pá
lyaudvarral és egy többszáz kilométer 
hosszú iparvágány-hálózattal. A kör
nyező gyárak füstjétől és a koromtól 
már vöröses barnák a felvételi épüle
tek. Az állomáshoz tartom terület oly 
hatalmas, hogy pillanatokon belül el
téved az, aki a járást itt nem ismeri. 
Hosszú évtizedek huzavonája után 
most úgy tűnik: felújítják az állomás
hoz tartozó szolgálati helyeket. 

Az idén palacserére szorul Budapest
Soroksári út személypályaudvari épüle
tének teteje, de a rendező pályaudvaron 
is rendbe kell tenni a tetőt és a vizesblok
kot. Ki kell cserélni a vizesblokk ajtaját 
is, s PVC-vel kell kiváltani a meglévő 
olajos padlót, mert különben a por vég
képp tönkre teheti a számítógépeket és a 
nyomtatókat. Mindezen munkákra idén 
2,5 millió forintot különített el a csomó
ponti főnökség. 

-Mekkora volt akkoriban Vésztőn a 

Gudmann Bálint 1966 óta vasutas. 
Dolgozott a Déliben, a Nyugatiban és 
Kelenföldön is. Volt igazgatósági tarta
lék és intézte a különleges utazási ügye
ket a MÁV Budapesti Igazgatóságának 
Személyszállítási és Menetrendi Csoport
jában, ám a jobb anyagi lehetőségek 
visszacsábították a forgalomba. Négy 
évig állomásfőnök-helyettesként foglal
kozott Budapest-Soroksári út ügyeivel, 
két éve pedig ő látja el az állomásfőnöki 
teendőket. Ehhez azonban a segédtiszti 

-Sajnos, komoly feszültséget szül az 
emberek között a bérezés. Bár az állomás 
1994 óta II. csoportú, a régebb ideje itt 
dolgozók mégis 1. csoportú bért kapnak, 
míg a nemrég jöttek csupán II. csopor
tút! Ezen szeretnék még mindenképpen 
változtatni - mondja búcsúzóul. 

Kép, szöveg: Berta Sándor 

létbizonytalanság? 

- Tudtuk, hogy készítik a "feketelis
tákat"! Aki felkerült valamelyikre, az új 
elfoglaltságot kereshetett magának. Én 
nem vártam meg, míg kiebrudalnak. Mi
után leszereltem, beadtam az áthelyezési 
kérelmemet Budapest-Ferencvárosba, 
ugyanis a fővárosban szerettem volna 
megalapozni a családi életemet. Az már 
a sors fintora, hogy később mégis Szeg-· 
halomra nősültem. Azóta, immár 9 éve 
ingázom -több társammal együtt- Szeg-
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Tevékenységi körünk: 
• Sínbusz "Inter Picy" gyártása 
• Bz motorkocsi korszerűsítése 

remotorizációval, komfortosítása 
• Bzx mellékkocsi átalakítása Bz motorkocsivá 
• M47 típusú, dízelmozdony remotorizációs korszerűsítése 
• DHM2 típusú dízelmozdony remotorizációs korszerűsítése 
• 4 tengelyes személykocsi fővizsgája 
• 2 és 4 tengelyes teherkocsik fővizsgája 
• Eams magas oldalfalú teherkocsi gyártása 
• Eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi gyártása 
• Vasúti nosztalgiajármű javítása, gyártása 
• Speciális vasúti pályaépítő gépek javítása (UDJ, TVG) 
• Vasúti járműfődarabok javítása 

Tervezés és gyártás: 
• vasúti járművek 
• alumínium -és acélszerkezetek 
• faipari termékek 
• kovácsolt munkadarabok 
„ forgácsolt munkadarabok 
• mtiszaki gumiáruk 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú 

fémmegmunkálás_ 
• szemcseszórás 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

Megtaláltam a helveme 

Hengerpersely-minősítés közben 
FOTO: NAGY JÓl-'ffr 

Tavaly április 1-3-a között Kis
kunhalason rendezték meg a Szakma 
Kiváló Tanulója országos ve.senyt. A 
dízelmozdony-szerelők versenyéből a 
szentesi Csala Nagy László került ki 
győztesen, akit az elmúlt napokban 
munkahelyén, a Szentesi Vontatási 
Főnökségen kerestünk fel, hogy érdek
lődjünk: mi lett vele, hogyan alakult 
élete az országos döntőt követően? 

Makra 'Zoltán vontatási főnök érdek
lődésünket örömmel fogadta. Mint mon
dotta: - Főnökségükön kiemelten foglal
koznak a szakmunkásképzéssel, s az utób
bi tíz év gyakorlatát követve a végzősök 
közül a legjobbakra dízelmozdony-veze
tőként, Vllgy mesterszakmunkásként szá
mítanak. Csala Nagy Lászl6t és társát, 
Tőkés Milánt, aki 9. lett a vetélked6n szin
tén sikerült szakmunkásként alkalmazni. 

Lacit a míihelyben álló egyik MD
motor mellől szólítottuk el. 

- Az általános iskola után honvéd 
szakközépiskolába jelentkeztem, de nem 
sikerült oda bejutnom, s mivel érdekelt a 
gépszerelés, eljöttem a vasűtra - emlék
szik vissza pályafutása kezdetére. -
Valkai Attila tanulója voltam. Ó és fele
sége, aki a Zsoldos Ferenc M(Iszaki 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző
ben osztályf6nököm volt, biztatott, hogy 
induljak a versenyen. Kislomhalasmi a dí
zel.mozdony-szerelők országos dönt6jé
ben 13-án indultunk. amely számomra 

volt könnyű a verseny. Igen komplikál 
nehéz kérdésekkel kellett megküzden ·· 
az elméleti és gyakorlati vizsgán. Eze 
szinte végig maximális pontszámot gy11;· 
töttem. Mindjárt szakmunkás-bizonyít 
ványt szereztem, három hónappal hama 
rább szabadultam fel, és elmaradtak 
iskolai vizsgák. 

-Mit szóltak a győzelemhez? 
- Otthon szüleim nagyon megle 

tek. Igaz, számítottak rá, hogy jól szer 
pelek, de hogy ennyire jól, arra nem. Itt 
munkahelyemen is mindenki gratulál 
Makra 'Zoltán vontatási főnök úr lehet 
séget adott számomra, hogy válassz 
hol szeretnék dolgozni, a kocsilakatosok 
nál vagy a motorszerelőknél. Én az álta 
János motorszerelő brigádot választot 
tam, amelynek Sinoros Szabó János a v 
zetője. Ők sokat segítettek nekem a fel 
készülésben, munkaidő után itt marad 
és gyakorolták velem a különböző felada 
tokat. Ezért nagyon hálás vagyok ne · 
ők is hozzájárultak a jó eredményemhe 

- Lassan fél éve dolgozik szakmun 
kásként, hogy érzi magát? 

- Nagyon jól. Nem bántam me 
hogy így döntöttem. A tizenöt fős brig 
befogadott. Segítenek a szakmai fogáso 
elsajátításában, a különféle motortípuso 
minél jobb megismerésében. Odafigyel 
nek rám, s ha valamiben megakado 
azonnal megmutatják, mit hogyan ke 
megmérni vagy megjavítani. Jelenle 
részmunkaidőben foglalkoztatnak, 
tésem ennek megfelelően alakul, amive 
elégedett vagyok. Úgy érzem, itt megta 
láltam a helyemet, van lehetőségem a j  
vőt illetően is. 

-Terv ei? 

-Tanulni szeretnék. Ezért beiratkoz 
tam a Zsoldos Ferenc Míiszaki szakk·· 
zépiskolába és munkám mellett szeret 

ném meiszerezni az érettségit esti tanu 
lással. U gy tapasztaltam, hogy az a ha 
tal, aki itt marad, tanul, megbecsüli ma 
gát, annak van jövője. Szeretném bi 
nyítani, hogy nem véletlenül nyerte 
meg a versenyt. A vasótnál akarok ma 
radni, s majd eldől, hogy mire vis1.Cm. 

- Marad-e ideje szórakozásra? 
-Természetesen. Legkedveltebb i 

töltésem a makettek összes7.Cl"Clése, 
sportolás és az olvasás. B mellett o 
Szegváron segítek szüleimnek a bú 
rüli munk&ban. 
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Rendhagyó 
vezetésismerel óra 
A BAROSS GÁBOR OKTATÁSI KÖZPONTBAN 

A globalizálódó világ az ismeretet 
és tudást az emberi haladás és a mű
szaki fejlesztés motorjaként tartja 
számon. A korábbi évekkel szemben 
nem hét, hanem három és félévenként 
újulnak meg az ismeretek. Az életen 
át való tanulás, a menedzser szemlé
let a világ alappillére lett. 

Április 21-én a Baross Gábor Okta
tási Központban -mintegy-250 forgal
mi, kereskedelmi, pályaépítési, gépészeti 
és személyügyi tanfolyamhallgató találko
zott dr. Márkus Imrével, a Vasutasok 
Szakszervezete elnökével. Kíséretében 
voltak: Kis Tamás és d1: Bíró Tibor alel
nökök, Varga Gy11ld11é, a közgazda,ági és 
jogi osztály vezetője, dr. lmrédy Gyuláné, 
a KHI 1B titkára, valamint a személyügyi 
főosztály személyfejlesztési és oktatási 
osztályáról Fenyl'esi László. 

Mindjárt elöljáróban Bartos Géza 
igazgató méltatta a rendhagyó találkozó je
lentőségét. Az intézmény 112 éves múltja 
a vasutas tisztképzés elévülhetetlen szere
pét igazolja. A va,úti szakember-utánpót
lás felsőfokú "feltöltése" ennek az intéz
ménynek köszönhető. 1999. első félév
ében 79 tanfolyamon 2230, míg a máso
dik félévben 69 tanfolyamon 2640 hall
gató szerzi itt meg a felsőfokú képesítést. 
Mindannyian megismerkedhetnek a kor
szerű szakági tananyaggal, a számítógép 
használatával. s közben az angol és a né
met nyelvet is elsajátíthatják. A húsz tan
mffhely 1500 fiatal �zakembert fogad. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke sza
vait élénk érdeklődés előzte meg. A hu
szonévesek első alkalommal találkoztak 
az érdekvédelem első emberével. 6 a 
többi között elmondta, hogy a vezetési is
meretek nem nélkülözhetik a munkaügyi 
ismeretek elsajátítását. -Én a Győri Szé
chenyi István Főiskolán e tárgyat taní
tom. Alelnök kollégáim színvonalas tar
talommal a szakszervezeh oktatás jegy
zetét állították össze. Mi a célunk? Hogy 
a vasutasság és tisztségviselőink eliga
zodjanak a munkaügyi kérdésekben. A 
partnerekkel "tolmács nélkül" legyenek 
képesek magukat megértetni. Az elmúlt 
héten Belgiumban, Brüsszelben jártunk. 
Találkoztunk a főváros állomásfőnöké
vel. Nos, a 38 éves kolléga négy nyel
ven beszél. A nagy teljesítményű számí
tógépet üzemszerűen ha,ználja. A jó pél
da okáért említem fel mindezeket. Noha 

a belga vasutastörvény 1926-os keltezé
sű, nincs sztrájk, de van figyelmet keltő 
érdekvédelem, van kompromisszum, 
egyeztetés, csúcstechnológia. S mindezt 
mozgásban tartja'a munkakultúra. Erre
felé kell hát vennünk az irányt. 

A VSZ elnöke több időszerű kérdés
re is válaszolt. A továbbtanulás támoga
tásának lehetőségéről így: 

- Erre a célra a MAV Rt. 150 millió 
forintot különített el 1998-ban. Az összeg 
emelkedik. 

- Meglesz-e a vasutasnapi 2%-os 
jutalom? 

-A VSZ figyelemmel kíséri a MÁV 
Rt.-vel kötött megállapodásainak teljesü
lését. A vasút más időpontban tervezi a 
kifizetést a mííszakban, és más időpont
ban a nappali szolgálatban dolgozók ré
szére. Mi azon vagyunk, hogy az év első 
felében fizessen a MÁV Rt. 

Nem maradt el a sztrájkkérdés sem. 
- A januári sztájk már ártott. Mi a 

december végén megtartottal felkészül
tünk. Mire? Az elégséges szolgáltatások
ra, s magunk is menetrendi időket, vo
natokat jelöltünk ki, de egyeztettünk a 
munkáltatóval. Az áruszállításban nem 
keletkeztek jelentősebb vesztességek. 

Egy kérdező arra volt kíváncsi, hogy 
a pályavasút és a kereskedővasút szétvá
lása mit jelent majd a valóságban? A vá
lasz a célszerűséget taglalta, világosan, 
érthetően. Más meg arra volt kíváncsi, 
hogy a bérezésben miért nem érvénye
sül jobban a vezetői elismerés? Mondjuk, 
az állomásfőnök és az oktató és vezény
lőtiszt bértétel e miért nem haladja meg a 
forgalmi szolgálattevőét? 

Dr. Márkus Imre azt hangoztatta. 
hogy a teljesítmény legyen a döntő. Az 
érvényesüljön. Persze az új bérezés ki
alakításánál először a szakági hierarchi
ának kell elkészíteni a belső részarányo
kat. Majd azt követően kell összevetni 
egymás között a különféle szakágakéval. 
Az igazságos, feszültségmentes bérmeg
oldásokra kell törekedni! 

Dr. Bfró Tibor alelnök a szakszerve
zetek szerepét mutatta be összegzően. A 
teendőket sem hagyta szó nélkül. 

Fenyvesi László pedig úgy vélte, 
hogy a VSZ-től a szakmai oktatás érde
mi segítséget kapott. A találkozó kölcsö
nös bizalommal zárult. 

Szabó Béla 

A központi könVVelés kiállta 
a próbál 

SZOMBATHELYI TÜKÖR PAPP ZOLTÁN KEZÉBEN 

A tavasz nem csupán a rügyfakadás, 
a természet éledésének ideje. hanem a 
számadásé is. Ilyentájt bevallások, érté
kelések szólnak az elmúlt esztendőről. A 
Szombathelyi Területi Képviseleten Papp 
Zoltán titkár minősítette a kollektíva és 
saját munkáját az eltelt periódus történé
seinek tükrében. 

Elődje érdemeit ecsetelve elmondta, 
hogy Hon·áth Csaba a szervezeti újítá
sokban kiemelkedő szerepet vállalt. Kez
deményezéseiből a központi könyvelés 
gyakorlata megállta az idő próbáját, s bár 
az elnökség által is támogatott ötlet or
szágosan nem terjedt el, a nyugati terüle
ten továbbra is fennmarad. A csomóponti 
irodák megalakításának gondolata ugyan 
tetszetős, Papp Z:Oltán szerint azonban az 
eredeti elképzelés megvalósíthatatlan. A 
titkár azt is kifejtette, hogy a testületek az 
állomásfőnöki tagozat kivételével rend
szeresen és határozatképesen műlcödnek. 
Jelentős eredménynek számít az alapszer
vezeti SZMSZ-ek pótlása illetve a meg
lévők felfrissítése. A beszámoló részle
tesen taglalta a személyes kapcsolatok 
erősödésének vonalait. Az információs 
hálózatot taglalva elhangzott, hogy az első 
ciklusbeli fejlesztése nehéz anyagi hely
zetbe hozta a TK-t. Az értékelés az infor
mációáramoltatást a lehetőségekhez ké
pest megoldottnak tartotta: - hangsúlyoz
va, hogy az alapszervezetek és a tagság 
közötti infócsere személyfüggő. 

Szó esett arról is, hogy a tisztségvise
lők tudatos kiválasztásában, képzésében 
komoly szerepet játszott a Papp Zoltán 
vezette VSZ bizottság. A területró1 az alap
szervezeti oktatásokon a 28 titkár közül 25 
vett részt. A gazdasági felelősöket pedig 
helyi szinten évente a pénzügyi instruktor 
irányítása mellett képzik. Már napvilágot 
látott az idei képzési terv. A titkár úr be
számolójában kiemelte, hogy az oktatáso-

kon történő részvétel mindenkinek egyé
ni érdeke, hisz ismeretek nélkül a vállalt 
feladatokat képtelenség eredményesen el
látni. A jogsegélyszolgálati iroda tevé
kenységére áttérve a családjogi és mun
kaügyi perek elburjánzása sem maradt 
szó nélkül. Papp Z:Oltán nem rejtette véka 
alá, hogy van véleménye a a német min
tára kivülró1 beemelt UT magyar törté
netiségét illetően. Sajp.álkozva ismertet
te. hogy a Központi Uzemi Tanácsban a 
VSZ-nek szombathelyi területi képvise
lője nincs. Elhangzott még, hogy a TK 

titkár-helyettese, Nagy Sándor rendsze
resen kivette a részét az irányítói munká
ból. A női választmány munkáját a köte
lességtudat, az ifjúsági tagozat ténykedé
sét a rendszeresség és a rendezvény-cent
rikusság jellemzi. A nyugdíjas alapszer
vezettel pedig élő a kapcsolat. "Az ismer
tetett tények alapján a szélesebben nem 
tálalt körülmények között véve (politikai 
helyzet, potyautas szindróma) a TK-nfo
lyó munkát összességében jónak ítéljük, 
az emUtett hibák javítása mellett jelentős 
változást nem tartunk célszerűnek" -
összegezte mondanivalóját a titkár. 

Márkus Imre felszólalásában a kép
viselet működésének problémamentessé
gét emelte ki. Kitért a VSZ elnöke a tag
létszám gyarapítása körüli tennivalókra, 
a munkaidő-kedvezmény optimális fel
használására és a sztrájkra. 

A felszólalók az ÜT választásra dele
gálás mikéntjéről, továbbá a nyugdíjazás 
körül kialakult helyzetről érdeklődtek. 
Bírálat érte az állomásfőnöki tagozat tény
kedését. Kívánalornként felvetődött a tiszt
ségviselői munkaidő-kedvezmény kérésé
nek rendszeressé tétele. Igény jelentkezett 
a folyamatos képzés folytatása iránt. Ez az 
óhaj mindenképp a fejlődés záloga lehet a 
szombathelyi térségben. 

- 6dri-
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Ez van!
11 

- de meddig? 
"Vegyék tudomásul, ez van!" -vágta 

a munkavállalók képviselőinek arcába 
nyíltan, hatalmi arroganciája teljében Or
bán Viktor miniszterelnök a "nagy igaz
ságot" a Gazda�ági Tanácsnak kinevezett 
fórum április 9-ei, pénteki ülésén. Ezzel a 
diktátori tömörségű, a mai magyar politi
kai kultúra minősíthetetlenül alacsony 
szintjét jól bemutató kijelentéssel zárva le 
a konnánynak a szociális partnerekkel -
látszat szerint -megegyezésre törekvő. va
lódi megállapodá\okat azonban alig hozó 
nyolc hónapjának történetét. 

A korábbi tárgyalási csomaghoz 
(Munka Tórvénykönyve, Társadalmi pár
beszéd rendszere) hirtelen hozzácsapott, 
számítások nélküli kormányzati bérfej
lesztési diktátumot - amely szerint eztán 
a mindenkori GDP növekedésének fele 
lenne a bérek emelésének mértéke -
ugyanis egységesen utasították el a mun
kavállalói és munkáltatói képviseletek. 
Így Orbán Viktor, megállapodás hiányá
ra hivatkozva közölhette: az országgyű
lési többség azt a kormány által beterjesz
tett MT-módosítást fogadja majd el, 
amely a munkavállalókat még kiszolgál
tatottabbá teszi, szakszervezeteiktó1 pe
dig - nemzetközi egyezményekkel ellen
tétesen - gyakorlatilag elvonja a kollek
tív szerződési jogot. Úgy. hogy a mun
kahelyi üzemi tanácsokat és közalkalma
zotti tanácsokat is felruházza azzal. (Mit 
sem törődve a közismert ténnyel: e tes
tületek nem jogi személyek, nem függet
lenek a munkáltatóktól, ezért nem köthet
nek jogérvényes megállapodásokat. tehát 
azokat később nem is érvényesíthetik, 
bíróságok előtt meg sem védhetik.) 

Ám a munkavállalók (és velük együtt 
a munkaadók) képviselőinek nyilvános 
megaláztatása ezzel még nem ért véget. Ezt 
a magát "Gazda�ági Tanács"-nak (GD ki
nevező traccs-partit ugyanis a kormányfő 
úgy tekintette immár megalapítottnak-s 
ezzel lezártnak az elmúlt tíz év érdekegyez
tetési rendszerét -, hogy a társadalmi pár
beszéd egyetlen ÚJ fórumáról, így a GT
ról sem állapodott meg a szociális partne
rekkel. Úgy "semmisítette meg" a két ed
digi makroszintíí érdekegyeztető fórumot: 
az Érdekegyeztető Tanácsot (ÉT) és a 
Költségvetési Intézmények Érdekegyez
tető Tanácsát (KIÉT), mintha azokat sza-

vakkal, a kormányfő kénye-kedve szerint 
kinyilatkoztatásokkal meg lehetne szüntet
ni. Csakhogy a Munka Tórvénykönyve 
ÉT-re és a Közalkal.mazottak jogállásáról 
szóló törvény KIÉT-re vonatkozó rendel
kezései hatályosak. Jogállamban, no plá
né - az új kormány által oly gyakran emle
getett - polgári demokráciákban ilyen ki
jelentés (a stílusról már nem is beszélve) 
nem hagyhatja el miniszterelnök száját! A 
múltat nem lehet "végképp eltörölni", kü
lönösen akkor nem, ha ez a rendszerváltó 
tíz év során létrejött, Európa sok országá
ban példaként emlegetett magyar érdek
egyeztető rendszer megsemmisítését je
lentené. Mert, bár az EU tagországaiban 
valóban nincs egységes, hivatkozási alap
ként felmutatható szociális párbeszéd
modell, de ott azt minden kormány jól tud
ja, hogy a munkavállalókat képviselő szak
szervezetekkel és a munkaadó reprezenta
tív szerveződéseivel az érdekegyeztetésről 
tárgyaló asztal mellett kell megállapodni. 
Helyette nem lehet sem egyoldalú elnöki 
(kancellári), sem miniszterelnöki rendelet
tel "kihirdetni" az új intézmények létrejöt
tét. llietve lehet, hogyne lehetne! Csakhogy 
akkor nem modem polgári demokráciáról, 
nem jogállamról, nem EU-tagállamról, ha
nem az ötvenes évek magyarországi dikta
túrájának reinkarnációjáról lenne szó ... 

Abban az esetben azonban, ha Ma
gyarország továbbra is demokratikus 
jogállamként kívánja minősíttetni magát, 
akkor a jogi és a társadalmi tény az, hogy 
nincs sem GT, sem Országos Munka
ügyi Tanács, sem egyéb "új" érdekegyez
tető fórum. Tovább kell működtetni az 
ÉT-t és a KIÉT-et, s azokban kell megál
lapodni arról, hogy milyenek legyenek az 
érdekegyeztetés korábbinál korszerűbb, 
több joggal, garanciával rendelkező új 
intézményei. 

Ha valóban demokratikus jogállam
ról van szó, akkor az sem megengedhe
tő, hogy a miniszterelnök 800 ezer mun
kavállaló (közalkalmazott és köztisztvi
selő, szolgálati jogviszonyban dolgozó) 
jogos bérkövetelését figyelmen kívül 
hagyja. Sőt, azt állítsa, hogy igényeik 
megalapozatlanok, mert az 1999. évi bér
fejlesztést már megkapták! A nettó 31-
32 ezer forintos fizetésíí embereket, akik
től az adó, a tb-járulék növekedése, az 

alkalmazotti kedvezmény felének az el
vesztése 2-3 ezer forintot vett el, nem lehet 
büntetlenül, hosszabb távon becsapni. Ők 
ugyanis még az inflációt sem kilenc, ha
nem inkább húsz %-asnak érzékelik 
1999 első hónapjaiban a boltokban, a 
gáz- és villanyszámla, a közüzemi díjak 
kifizetésekor. Ezért joggal elégedetlenek. 

Az "ez van!" politikája, s az ehhez 
kapcsolt magabiztos, a társadalom üze
netei által nem zavartatott hatalomgyakor
lás rövid távú, bukásra ítélt politika egy 
valóban demokratikus berendezkedés1I 
jogállamban. Mert mi történik akkor, ha 
a meghazudtolt, megalázott munkaválla
lók százezrei elkezdik beküldeni fizetési 
jegyzékeiket Orbán Viktornak a Minisz
terelnöki Hivatalba, s azok a kormányfő 
állításait kézzel fogható módon cáfolják? 
Mi történik akkor, ha a rossz állami költ
ségvetéssel csaknem fizetésképtelenné 
tett önkormányzatok többsége szembe 
fordul a kormánnyal? Mi történik akkor, 
ha a kedvezőtlen gazdálkodási feltételek 
közé szóratott munkáltatók nem hozzák 
a kormány által elvárt adóbevételeket? Mi 
történik akkor, ha a működésképtelenné 
tett egészségügyi, szociális, oktatási, kul
turális, igazgatási intézmények közszol
gálatai nélkül maradó állampolgárok 
megelégelik az általuk löttyös indulattal, 
nem valamiért, hanem az előző kormány 
ellenében választott kormánykoalíciót 
alkotó pártok hatalmaskodását? 

Mindannyiunk számára megnyugta
tóbb és hasznosabb lenne ezért, ha Or
bán Viktor és kormányának meghatáro
zó személyiségei J. V.Sztálin: A bolseviz
mus rövid története cím.fi "klasszikus" 
míívének - a megvalósíthatóság szem
pontjából történő - tanulmányozása he
lyett inkább Bibó István: A szabadságsze
rető ember tízparancsolatá-t olvasnák újra, 
vagy emlékezetükbe idéznék és komo
lyan vennék Petőfi egy, ma is aktuális 
figyelmeztetését: "Habár fölül a gályaj s 
alul a víznek árja,/ azért a víz az úr!" 

K,� 
Vadász János 

a Közgyűjteményi 
és Közmíívelődési Dolgozók 

Szakszervezete (KKDSZ) elnöke 

Polgárok! Ez nem az európai út! 

1998. május l-jén a Városligetben. 
RJlO: PILTZGYULA 

A munkavállalók nem maradhatnak 
közömbösek alapvető jogaik súlyos csor
bítása esetén -hangsúlyozta az MSZOSZ 
elnöksége, értékelve a kormány és a szak-

szervezetek között eredménytelenül zárult 
tárgyalásokat. Hiába alakítottak ki kon
szenzust munkáltatók és munkavállalók 
a társadalmi párbeszéd új intézményeiről, 
valamint a Munka Törvénykönyvének 
módosításáról, a tárgyalások a kormány 
rugalmatlansága miatt végződtek ku
darccal. A szakszervezetek nem fogad
hatták el azt a javaslatot, hogy a reálke
resetek a következő három évben csak 
kizárólag a GDP 50%-ának arányában 
növekedhetnek. 

Nem fogadhatták el, mert ezzel há
rom évre előre önmagukat fegyverzik le, 
függetlenül a gazdaság mííködését befo
lyásoló hazai és külföldi tényezőktől. 

Nem fogadhatták el, mert ezzel ve
szítenek intézményes beleszólási lehető
ségeikből a gazdaságpolitika alakításába. 

Nem fogadhatták el, mert a javaslat 
egyoldalú diktátumként fogalmazódott 
meg. Az pedig, hogy a kormányprogram 
egy elemét mindenféle érdemi mérlegelés, 
szakmai egyeztetés, hatásvizsgálatok és 
számítások híján kitöltetlen csekként írják 
alá a szociális partnerek, kicsit messze áll 
az európai gyakorlattól, sokkal inkább a 
párthatározatokkal való direkt irányítás 
visszacsempészésének látszatát kelti. 

Az MSZOSZ aggodalmát fejezi ki a 
kormány és a szakszervezetek közötti 

párbeszéd sikertelensége miatt s úgy lát
ja, hogy ha a szociális partnerek maga
tartását a továbbiakban is üzengetés, ul
timátumok, egymás álláspontjának teljes 
figyelmen kívül hagyása jellemzi, akkor 
nem az ország előtt álló közösen megol
dandó célokról lehet megállapodást for
málni, hanem az együtt nem működés, a 
kontliktuskeresés három éve köveücezik. 
Ez utóbbi olyan zsákutca, mely idegen a 
modem Európa gyakorlatától s csak ká-. 
rára válhat kormánynak, munkáltatónak, 
munkavállalónak. 

Az MSZOSZ elnöksége a kor
mánnyal folytatott tárgyalások kudarcát 
követően, ha lehet, az eddigieknél is fon
tosabbnak ítéli a szakmai-ágazati megál
lapodások minél szélesebb körű elterjesz
tését. Ennek érdekében tagszervezetei 
érdemi javaslatokat tesznek munkáltatói 
partnereiknek. 

A legnagyobb szakszervezeti szövet
ség érdeklődéssel figyeli a többi szakszer
vezeti konföderáció válaszlépéseit a ki
alakult helyzetre és ismét hangsúlyozza, 
csupán egységes szakszervezeti fellépés 
alkalmas arra, hogy meg lehessen előzni 

· a munkavállalók jogainak semmibevéte
lét, érdekszervezeteik megalázó lejáratá
sát és szétverését. 

Budapest, 1999. április 13. 
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(Ön)bizalom és (ön)képzés 

MINT A HATÉKONY SZAKSZERVEZETI MUNKA FELTÉTELE 

Szedlámé Gáll Ibolyával, az Embe
ri Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók 
Szövetségének elnökével beszélgetett 
Németh Szilárd, a VSZ Szervezési Osz
tály vezetője. 

Szedlárné Gáll Ibolya az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetemen szerzett szoci
ológusi diplomát, majd nagyvállalati ok
tatásban és személyügyi munkában hasz
nosította tapasztalatait, 1992-ben saját vál
lcJkozást szervezett. Jelenleg a saját tulaj
donú SHIV A Szoftverfejlesztő Szolgáltató 
Mened,7-ser Kft. ügyvezető igazgatója. 
Önálló tréningmódszereket dolgoztak ki 
és ott vezető trénerként dolgozik. 

Az Országos Személyügyi Kollégium 
tagjaként alakítója az emberi erőforrás fej
lesztéssel foglalkozó szakmai közösségnek 

1992-óta korszerű világbanki okta
tási anyagok magyarországi adaptációi
ban és gyakorlati bevezetésében vesz 
részt. Világbanki team vezetó'ként szer
zett nemzetközi tapasztalatokat. 1996-óta 
a Hungary Rapid Response szakmai ko
ordinátora, a térségfejlesztő szakértői 
munkacsoport csoportvezetője. 

Az ÉT által létrehozott Munkaügyi 
Közvetítői és Döntóbírói Szolgálat kép
zésben részt vett. Az IAESTE Mérnök
hallgatók Egyesülete Tudományos Ta
nácsadó Testületének tagja, Állásbörze 
szervezési tanácsadó. Tóbb szakmai szer
vezet regisztrált, egyéni szakértője. 

Minőségügyi rendszerek kidolgozá
sában felkészítő tanácsadó, az Ö VQ Mi
nőségügyi rendszermenedzsere és audi
tora. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara Minőségügyi Bizottságának tag
ja, szakmai anyagok kidolgozója. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba a 
Vasutasok Szakszervezetével? 

-A foglalkoztatás-politikában kicsit 
is jártas polgárként látni kell azt az érdek
érvényesítési folyamatot, amelyet a mér
tékadó nagy szervezetek, -mint amilyen 
a Vasutasok Szakszervezete is -folytat. 
Alakítója a makrofolyarnatoknak és mind
ezt hozzáértéssel és nagyon nagy elköte
lezettséggel teszi. Szervezetfejlesztó'ként 
azt tapasztaltam. hogy az elkötelezettséget 
csak a hiteles vezetó1c képesek megterem
teni, elóbívni az emberekbó1. Számomra 
példaadó az a következetes magatartás, fel
készültség és közvetlen emberi viselkedés, 
amelyet dr. Márkus Imrének, a VSZ elnö
kének munkájában tapasztaltam. Keres
tem a vele való kapcsolatot, és ma már el
mondhatjuk, hogy stratégiai szövetsége
sek vagyunk. Tóbb szakmai programot 
tervezünk és sikerrel végrehajtottuk. 

A Vasutasok Szakszervezete igényes 
szervezet, kiemelt feladatának tartja a ve
zetői csapat felkészültségét és forrásokat 
is teremt erre, akár külföldi tapasztalat
szerzésró1, akár a balatonszéplaki közös 
éves felkészítő workshopokról van szó. 

- Munkaerő-piaci, humán mene
dzseri, csapatépítő és kommunikációs 
tréningjeidnek igen széles megrendelői 
bázisa van: multinacionális cégek, Ma
gyar Televízió Rt., Budapesti Munkaerő
piaci Intervenciós Központ, települési és 
megyei önkormányzatok. Ezek után ki
hívást jelentett-e számodra a Vasutasok 
Szakszervezete elnökének az a kérése, 
hogy tisztségviselőink számára is tartsál 
hasonló tematikájú tréning-sorozatot? 

Szakmailag természetesen nem, mivel 

közös konzultáción alakítottuk ki a témakö
röket és terveztük meg a csoportösszetételt. 
Kreatív együttgondolkodás során határoz
tuk meg a súlyponti kérdéseket. 

Azonban örömmel tettem eleget az el
nök úr kérésének, mert emberileg ez nagy 
kihívás volt számomra. Többgenerációs 
vasutas családból származom, és a gyerek
kori élmények összevetése a mai hangulat
tal sok tanulságot hozott. Különleges és 
számos érdekességet rejtő szakmai világ a 
vasutasok/vasutas szakszervezetisek vilá
ga, minden más csoporttól eltérő a hűség, 
a pontosság és a segítségadás értéke. Akit 
befogadnak, az elmondhatja, hogy igazi 
közösségre talált. Úgy látom, hogy nagyon 
nagy empátiával és megértéssel kezelik az 
emberi problémákat. 

-A széplaki tréningen többször han
goztaJtad, hogy a mai szakszervezeti, tiszt
ségviselő valójában nem más, mint embe
ri erőforrás tanácsadó. Mit értettél ezen 
pontosan? Egyáltalánmitjelenthet a VSZ
ben az emberi erőforrás-gazdálkodás? 

- A szakszervezeti munka belső 
struktúrájának átalakításával megválto
zott a képviseleti munka tartalma is. Fel
nőtt egy új nemzedék, akik más szociali
zációs mintán nevelkedtek és eltérő ér
tékrendet vallanak. Pragmatikusabbak, 
speciális szaktudással rendelkeznek és 
racionálisan ítélnek meg kritikus helyze
teket, nem az érzelmek dominálnak. A tra

dicionális képviseleti munka elmozdult a 
professzionális tanácsadói munkatarta
lom felé. Sokkal integráltabb ismeretek
kel és ezek gyakorlati-alkalmazási tech
nikáival, új képességekkel és készségek
kel keII megfelelni a követelményeknek. 
A munkaadói partnerség egyben a szak
mai érveléseknek ad prioritást, erre fel 
kell készülni és magabiztos fellépéssel 
kell menedzselni a csoport érdekeket. 

A szakszervezeti munka tartalma az 
érdek- és értékközvetítő funkció köré szer
veződik. A tisztségviseló1c által képviselt 
közösségi-mikroközösségi csoportok 
érdeke sokkal polarizáltabb, mint koráb
ban. Ehhez másfajta érdekösszehangoló 
technikákat kell alkalmazni. Amíg a ko
rábban kialakított vezetési technikák nagy 
eredményeket hoztak, mert a zárt szerve
zetek erőt képviseltek, addig jelenleg, a 
transzformatív vezetés ad esélyt a siker
re. Nyitott szervezeteket kell létrehozni 
és meg kell változtatni a korábbi döntési 
gyakorlatot, koncentrált döntésekkel fel 
kell mérni a döntések következményeit és 
a partnerre gyakorolt hatását is. 

- Milyen természetes vagy megszer
zett tulajdonságokkal kell rendelkeznie 
egy emberi e rőf orr ás tanácsadó szerepet 
betöltő szakszervezeti tisztségviselőnek? 

-Az emberi erőforrás tanácsadó sze
repet betöltő szakszervezeti tisztségvise
lőnek elsőrendű "feladata", hogy őrizze 
meg a megértő szívét, szeresse ezt a 
munkát és legyen bizalma a csapatában. 
Nagyon sok tudományos okosságot le
hetne felsorolni arra a kérdésre, hogy mi-
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lyen természetes vagy megszerzett tulaj
donságokkal kell rendelkeznie az erőfor
rás fejlesztő tisztségviselőnek. Azt gon
dolom, hogy a legfontosabb tulajdonsá
ga a bátorsága, ezt sokszor próbára kell 
tennie. Legfontosabb követelmény vele 
szemben a professzionális szakmai tu
dás, a tanácsadói szakma ismerete. 

Érdemes néhány tulajdonságra és 
képességre kitérni. A szakszervezeti tiszt
ségviselő elsősorban szakértői munkát 
végzett eddig és ezt célszerű tanácsadó 
szintre emelni, kiemelve az alkalmazko
dás és a gyors reagálás képességét. 

- Úgy tudom, hogy minőségbiztosí
tási rendszerek kiépítésével is f oglalko
zoL látsz-e lehetőséget arra, 1negvannak
e a személyi feltételei annak, hogy a Vas
utasok Szakszervezete ilyen tanúsítványt 
szerezhessen a közeljövőben? 

-A Vasutasok Szakszervezetének veze
tésében magas szintű elkötelezettség és fe
lelősségvállalási kés<$ég van a minőségi 
munka iránt. Mindennapjait meghatározza 
a tervezett munkaritmus, a folyamatszabá
lyozás és a szervezet szolgáltatásai iránti igé
nyek növekedése. Jelenleg rendelkezésre áll 
a vezetői akarat, a vezetői elkötelezettség, a 
felkészült menedzsment és a szervezeti struk
túraváltás szükségszerusége. Jól tervezett és 
végrehajtott felkészítő tanácsadói munka 
alapján elnyerhető a Vasutasok Szakszerve
zete számára az MSZ EN ISO 9002:96. 
szabvány szerinti tanúsítás. 

Fontosnak tartom a gondolat megfogal
mazását is, egy év óta tervezzük a minőség
biztosítási rendszer kiépítését Magyarorszá
gon elsó1cént, referencia modellként. Min
den felkészítő tréningprogramban, szerve
zetfejlesztési prezentációban jelen van a mi
nőségtudatosság kérdése és nagy lépést tett 
a szervezet a minőségképesség terén is. 

-Az általad tartott széplaki tréning
nek igen pozitív visszhangja volt a részt
vevó1c körében. Te milyen benyomások
kal távoztál? 

- Köszönöm a jó visszajelzést, na
gyon sok erőt és sikerélményt jelent egy 
ilyen mondat. Amikor elnök úrral előké
szítettük ezt a tréninget, arra figyeltünk, 
hogy az új követelményeket is teljesíteni 
tudó szervezetfejlesztési modellt vázol
junk fel. Ennek a továbbgondolása tör
tént meg a tréningen, amely sok élményt 
hozott számomra és a visszajelzésekből 
tudom, hogy a csapat számára is. Rend
kívül nyitott és együttműködő volt min
den résztvevő és magas motivációs szin
ten fejeztük be a csoportmunkát, kijelöl
ve a legfontosabb szervezeti erős és gyen
ge pontokat, rögzítettük a veszélyeket és 
kiemeltük a lehetőségeket. 

-Szívesen jössz-e legközelebb? 
-Köszönöm a lehetőséget, hogy együtt 

dolgozhattunk, mindig szívesen dolgozom 
együtt a csoporttal, mert tehetségesek, ki
tartásuk van és őszintén elkötelezettek. 

- Köszönöm a beszélgetést, szep
temberben folytatjuk. 

Németh Szilárd 

Már a gyülekezéskor is az óriás csólufi volt a dédelgetett kedvenc 1998. május l-jén. 
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ISMÉT SZÓT KÉR A KÜT 

ötvenmillió az elárasztott 
vasutasoknak! 

Március elsején tartotta alakuló 
ülését a MÁV Rt. Közp.onti Üzemi 
Tanácsa (KÜT), amely azóta folya
matosan végzi munkáját. S hogy 
van miről tárgyalni és dönteni, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
március 31-én a testület már negyed
szer ült össze. 

- Mir61 határozott eddig a KÜT? -
kérdeztük Izsák Csaba sajtóreferenstó1. 

- Március 17-én területenként és 
szakáganként elosztottuk az 1999. évi fő
szezoni családos- és gyermek, valamint 
az utószezoni üdülőjegyeket. 

Március 31 -én a testület elfogadta az 
1999. évi lakáscélú kölcsön- és segélye-

zési keret felosztását és ami lényeges, 
hogy a KÜT határozatban mondta ki: el
fogadja a VÉT ajánlását. Tehát a fenti 
keretbó1 50 millió forintot költhet a MÁV 
Rt. a jelenlegi ár- és belvízkárosult vas
utasok megsegítésére. A beérkező igé
nyeket a szolgálati főnökség vezetője, a 
helyi üzemi tanács, üzemi megbízott 
együttes döntése alapján a MÁV Rt. az 
elkülönített keretbó1 elégíti ki. Az igény
léshez szükséges a helyi önkormányza
tok igazolása is. A lényeg az, hogy a szük
séges pénz -kikerülve a bürokrácia szo
kásos, mindennapi útvesztőjét- azonnal 
a károsultak rendelkezésére álljon. 

Berta Sándor 

Szünetel a komáromi üzemi 
fogorvosi ellátás 

FOGAS KÉRDÉSEK, FOGFÁJÓS ÜGYEK 
Paprikás a hangulat mostanában a 

múlt századi szabadságharcos, Klapka 
György tábornok városában, Komárom
ban. A "bál" amiatt áll, mert április elseje 
óta szünetel az üzemi fogorvosi ellátás a 
Duna-parti határvárosban. A vasutasok, 
a nyugdíjasok és a környékbeliek mind
egyike felháborítónak tartja a kialakult 
helyzetet. Hogy ki a b(ínös? Nos, a vá
lasz igen furcsa: a piacgazdaság, jobban 
mondva, ahogy a helyiek nevezik, a "nye
reség-orientáltság"! 

Alig toppanok be a komáromi vasút
állomás forgalmi irodájába, Mészárosné 
Kovács Mária szb-titkár máris sorolja a 
rendelő melletti érveket. Például: 1998-
ban 1 millió 210 ezer 224 forintot termelt 
nettóban - azaz bér- és egyéb költségek 
nélkül! S hogy el ne felejtsük: a közüzemi 
költségeket (víz, gáz, villany, telefon) a 
tulajdonos, azaz a vasútállomás állta! 
Maga az épület egyébként az állomástól 
mindössze 5 percre van gyalog, talán ezért 
is jártak ide Komárom környékéró1 oly' 
sokan. A számok is ezt támasztják alá: 
Komáromból, valamint a Komárom-Esz
tergom és a Komárom-Székesfehérvár 
vasútvonalról 1 154 vasutas, 300 civil és 
260 nyugdíjas kereste fel a rendelőt. 

Ülősztráik és aláírások 
a rendelőérl 

A betegek kálváriája akkor kezdődött, 
amikor családi okokból Székesfehérvár
ra költözött az üzemi fogorvos, azóta 
sincs helyette senki. Jelentkezett ugyan 
egy hölgy Bakonycsernyéró1, ám ő nem 
tudta vállalni, hogy Jietente minden nap 
3 órát rendeljen Komáromban. Így tehát, 
egyik napról a másikra bezárt a rendelő. 

Az szb-titkárasszony azt is elmondta, 
hogy az állomás dolgozói nem fogják 
hagyni, hogy bárki is elvigye a sokszor a 
vasutasok adakozásaiból megvásárolt be
rendezéseket. Ha kell ülősztráJ1cot tartanak 
az épület körül, tavaly óta pedig már mint
egy 1000-1200 aláírást gyűjtöttek össze a 
rendelőért! Felkérték dr. Márkus Imrét, a 
VSZ elnökét, hogy segítsen, aki erre ígé
retet is tett. Minden követ megmozgatnak 
tehát hőn szeretett rendelőjük ügyében. 
Még kompromisszumra is hajlandók: 
azzal is megelégednének, ha a városban 
praktizáló bakonycsernyei doktornő he
tente csak két délutánon rendelne a jelen
leg zárva tartó rendel6'ben. 

Czakó Zsolt VSZ-bizalmi, forgalmi 
szolgálattevő szerint, ha minden - egész
ségügyi, szakmai, gazdaságossági - szem
pontot megvizsgálnak, akkor kiderül: 
mindegyik a rendelő bezárása ellen szól! 
Az emberséges bánásmódon túl, az sem 
mindegy, hogy a rendelő 5 -10 %-kal ol
csóbb volt "SZTK"-beli társainál és nem 

kellett annyit sorban állni a betegeknek. 
Kovács Mihály mozdonyfelvigyáz(S 

elsősorban azért sérelmezi a rendelő be
zárását, mert úgy véli: a vasutasok egy már 
korábban megszerzett jogukat veszítik el 
a "nyereség-orientáltság" miatt. A rende
lő bezárásával ugyanis arra kényszerítik 
őket, hogy ugyanannyit, vagy esetleg még 
többet fizessenek egy színvonaltalanabb 
ellátásért! Az SZTK-ba nem mehetnek el, 
mert egyszerűen nem fogadják ó1cet, mi
vel nem körzeti lakosok. 

Tóth Béla mozdony lakatos szerint a 
rendelő már csak azért is "l;iasmos" volt, 
mert két vonat között, akár ebédidőben, 
munkásruhában is "betérhetett" az ember 
és senki sem szólt semmit! Bezzeg az 
SZTK-ban! Szavait hallva, társa, Rauch 
Árpád csoportvezető is bólogat. 

"Ma a piac diktál!" 
"Hallgattassék meg a másik fél is" -

tartja a mondás. Éppen ezért kerestem fel 
Sipos Attilát, a MAY Rt. Budapesti Te
rületi Egészségügyi Központ megbízott 
igazgató-főorvosát, aki kérdésemre el
mondta: március 17-én beszélt a korábbi 
doktornővel, aki ekkor említette, hogy 
március 31-i hatállyal kéri szerződése 
megszüntetését. Mivel a helyére jelent
kező bakonycsernyei doktornő nem tud
ta vállalni a napi 3 órás rendelést és azt, 
hogy nyereséges lesz a rendelő, így áp
rilis elsejétó1, a személyi feltételek hiánya 
miatt határozatlan ideig szünetel Komá
romban a MÁV fogszakorvosi ellátás. 

Sipos Attila egyébként együttérez a 
komáromiak kesergésével, mint mondja: 
aki ragaszkodik a MÁV fogszakorvosi 
ellátáshoz, azt Győrben, Budapest-Kelen
földön, Székesfehérváron készségesen 
fogadják, vagy Komáromban több fog
orvos közül is választhat. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy 

Komáromban meg fog szűnni az üzemi fog
orvosi ellátás. Bár amint mondta: ma a piac 
diktál és eléggé nehéz lesz szerinte fiatal fog
orvost találni a komáromi rendelóbe, ugyan
is a fiatalok többsége - anyagi okból - in
kább a magánpraxist választja. A komáromi 
üzemi rendelő sorsáról egyébként a közel
jövóben megalakuló Vasútegészségügyi 
Közhasmú Társaság (KH1) dönt majd. 

- Sajnos az 1997. évi 181 ezer forint
ról 1999. évre O forintra csökkent a praxi
sonkénti OEP-bázisfinanszírozás, s ez 
sem elhanyagolható szempont-jelentette 
ki végül Sipos Attila, majd megjegyezte: 
- Úgy gondolom, a szakszervezet helyi 
képviselőjének inkább segítenie kellene 
fogorvost találni, mintsem azzal érvelni, 
hogy ülősztrájkot szervez a helyi és kör
nyékbeli nyugdíjasok körében. 

-Berta Sándor 

MÁVFKG 
' 

Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 
Jászkisér, Jászladányi út 10. Tel./Fax: (57) 450-945, Vasúti telefon: (02) 14-62 
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•VASÚTI JÁRMŰVEK JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZ 
Bárcakeringő. Az a 41-es! : MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI TÁRSASÁG : 

A "41. sz. sérülési bárca" közismert 
a vasút üzemvitelében. Célja, hogy a 
kocsi meghibásodása esetén az ok meg
jelölésével tájékoztassa a műszaki kocsi
szolgálatot. A javításra "feladott" hibá
kat a bárca alapján korábban rendre 
megszüntették. A személykocsi megjavít
va állt az utasok rendelkezésére. 

Nem nehéz a hiányosságot felfedni: 
tűzoltókészülékek, hamutartók, tükrök, kap-

csolók leszerelése és eltulajdonítása min- 1 1898• 1998 
Vállalkozik 1 

dennapossá vált! Javasolnám, hogy a I az ISO 9002 szerinti TÜV 
1 t(ízoltókészüléketljelentősértékeindokol-

I 
... ------·llllllti. tanúsítással a német EBA 

I ja) megbízhatóbb zár alá helyezzék. A !e-

e J 
járműjavítási és D801 

zeló1culcs legyen a jegyvizsgálónál, hogy I gyártási engedélyével, 1 
avatatlan kezekhozzáneférjenek.Asérü-

I 
I �= ...... ======:.,..� valamint német és osztrák 

1 lési bárca pedig ne "dísz" legyen a kocsin, hegesztési engedéllyel 
hanem késztessen a javításra és pótlásra. 1

1 
nyito tt és különleges kia l a kílású 1

1 P. Szab6 Béla 
11A, V .PEBDEPENI_ 

teherkocsik (ka m ion-, és 
Pusztaszabolcs 1 •r• •J " szemé lygépkocsi illetve 1 

1 I JARMUJAVITO KFT. á
k

t
o
a
n

l

t
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ra
ll11ó kocsik) gyártására , 

I Levélírónk jószándékú észrevételét illetékesek figyelmébe ajánljuk. Nem tartha-
tó állapot együttélrú a hiányosságokkal hosszú időn át. Elöregült bárcák bizonyítják, 1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. • vasúti ta rtá ly- és teherkocsik 1 
hogy nem mindig követi tetterős intézkedés. Ezáltal a hibafeltárási kényszer is fella- 1 

4002 Debrecen, Pf. 213 gyártásá ra , á ta la k ításá ra 1 , Telefon: (52) 450-240 zul. U gy véljük, hogy a rongálások leleplezésébe magukat az utasokat is be lehetne 
I 

Telefax: (52) 314_725 • vasúti tartá lykocsija ina k bérb e adására 
I vonrú: értékarányosan jutalmazva utazási kedvezménnyel, netán egysegy útra szóló 

I 
E-mail dbjarmo@mail.elender.hu • vasúti tartá ly-és teherkocsik ja vílására 

I díJ. mentes J0 eggyel. Erre már volt példa. Bankszámlaszám· ABN AMRO BANK 

1 
· · • m uzeá lis, noszta lgia és vasútüzem i I - a sze rke s ztős ég - 102003)4-34016426-00000000 

Adóigazgatásiszám: c é lú kocsik, felújílására 

ln memoriam 
Kilencvenötödik életévében március 23-án elhunyt Te/fér János nyugalmazott 
müszaki felügyelő. Hatvani vasutas családból származott. Hosszú élete során 
forgalmi és kereskedelmi munkakörben dolgozott. Teljesített szolgálatot a Ve
zérigazgatóság Távközlési és Biztosítóberendezési Szakosztályán is. 

Emlékét családtagjai és ismer4sei meg4rzik. 
Lánya: özv. Ölbei Józsefné Tellér Magdolna 

Béla bácsi 
Van annak már húsz éve is, hogy 

örökre elment G6ra Béla bácsi tanítómes
terem, az egykori MÁV műszaki főtaná
csos, a műszaki egyetem tanára, aki anno 
elszegődött ötszázforintos nyugdíjasnak a 
szakszervezet munkavédelmi osztályához. 

Gyakran eszembe jut, arrúnt a töré
keny, görnyedt tartású, de életvidám 
öregúr csillogó szemmel újságolta ki uta
zásáról haza érvén "Fiacskáim, ajándé
kot hoztam a pályáról". Tőle megszokott 
fürgeséggel csippentette ki elkopott, ré
gen fontos szerepet játszó aktatáskájából 
a papírcsomagot, amelybe 3-4 darab rozs
dás tyrefond síncsavart "ágyazott" be. 

Kollégáimmal érdeklődőn vettük körül 
Béla bácsit, aki kissé vékony hangon je
gyezte meg: "Jól nézzétek meg, mert eze
ket a tyrefondokat (és itt pontosan meg
határozta, a fővonali szelvény hányadik 

1 sín&iálából) saját két ujjammal emeltem 
ki. Hát nem borzasztó?"-kérdezte, nyo
matékosan elvárva, hogy ez jusson el 
ide, és ide és megnevezte azt a vezetőt, 
akitől azonnali intézkedést követel. "Mert 
hiszen ott, ahonnan ezek valók"- mond
ta,-"a nagysebességű gyorsvonatok jár
nak, sok-sok utassal. De küldjétek el fel
tétlen ezeket a tyrefondokat is." 

HegedűsK. 

1 11144009200 
• daruk, és egyéb na gyméretű 1 , 

1 
[ 

a c élszerkezetek gyártására I 
1 

[ TÜV Felvil'' r- �e;: 
1 

1 
Vállalkozási Osztály 

1 EN ISO 9002 Tel.: (52) 315-792 1 Fax: (52) 314-725 
1 T�� ",,,) vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 1 
·---------------------� 
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Lakáscsere 
90 m1-es. 2 szoba -; komfortos, Keleti pá

lyaudvar mellett lévő MAY szolgálati lakásomat 
elcserélném aktív MÁV alkalmazott, kisebb 
nem szolgálati lakására. Érdeklődni lehet a 314: 
1123-as telefonszámon, az esti órákban. 

Évszám-kiigazítás 
Lapunk legutóbbi márciusi számában - a 

szerző hibájából - elcsúszott egy évszám. Ezúton 
is elnézést kérünk Földl'ári István fömozdonyve
zetőtől. hogy munkába állásának idejét lO évvel 
korábbra tettük. Valójában nem 1978., hanem 
1988. augusztusától dolgozott géplakatosként a 
Csepel Autó alvázgyártó üzemében. Az viszont 
igaz, hogy hihetetlenül alacsony a bruttó fizetése 
a MÁV Rt.-nél e kvalifikált szakmában. Ám ezt 
az összeget még egyszer nemJözöljük. 

- s�erkesztőség-

Szindbád tavaszi közmondásai 

• Dadogni emberi dolog. de sokszor a hallgatás 
sokkal intelligensebben hangzik. 

• A róka az egy olyan farkas. aki virágot is visz 
Piroskának. 

• A nőnek virágot csak dátumokra. emlékezetes na
pokra vigyél. mert különben azt fogja hinni, 
hogy titkolsz előtte valamit. bánt a lelkiismeret. 

apagyi 

-
-

< ;s1g/J 
/Mi-

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jármüvek és részegységeinek gyártása 
és javításo 

• Villamos forgógépek, transzformátorok 
javíláso, tekercselése, vákuumimpregnáláso 

• Acékzerkezetek gyártáso, szerelése 
• Alkatrészek megmunkáláso, fogaskerékgyá 
• Forgattyústenge�-köszörülés 
• Keménykrómózás, ónozás, fémszórás 

,,-TOV
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Keresztrejtvény 
A Vasutasok Szakszervezete és a VSZ Szolnok Állllmás Alapszervezet'!.,,.�- ·' 
egyéni horgászversenyt hirdet a szolnoki Alcsiszigeti II-es nemzetközi �rsenypályán 

199� · , · 
2-én 8.30 órától 11." 

RÉSZTVEVőK: a Vasutasok Szakszervezete tagjai 
JELENTKEZNI LEHET: 1999. május 20-ig a Vasutasok Szakszervezete Területi Képviseletein a 

kitöltött jelentkezési lap leadásával 
FELTÉTEL: érvényes horgászengedély és VSZ tagsági Igazolvány 

VERSENY CÉUA: hagyományteremtés, kirándulás Szolnokra, Ismerkedés a VSZ tagok
kal, az ország horgászvizeinek megismerése, a szabadidő hasznos el
töltése 

•VERSENY oíJAZÁSA: VSZ központ által alapítandó vándorserleg re a verseny egyéni első 
helkyezettjének névsorba való felvétele. 
1-6 helyezettek tárgyjutalomban való részesítése 
(nem horgászfelszerelés) 

További információkat ad a 02/15-21 telefonszámon 
Szekeres Sándor, a VSZ Szolnok Állomás szb-litkára 

EMLÉKLAPOT KAP MINDEN RÉSZTVEVŐ! 

Az ENSZ 1992. évi határozata szerint az 
1999. év az ... (megfejtésfüggó1eges 1.). 
Az ehhez kapcsolódó programokat ha
zánkban az ... (megfejtés vf::.s::.intes 1.) 1 
fogja rendezrú. 

VÍZSZINTES: 1) megfejtés II. rész; 2 
2) TV2 népszerű pénteki műsora; római 
öt; belyhat.; 3) rendőrségi ügyfél; Egyip-
tom napistene; 4) kőműves szerszám; .... 3 
pecc; 5) földrész; tanuló; 6) üres kas!; la-
tin és; hangosan kiált; 7) néma vonat!; 
mezőgazdasági szerszám része; Elek; 8) 4 
római szám; gázló, költöző madár; Tokaj 
kincse; 9) 45. előtti ifjúsági szervezet; 
Éra; 10) április egynemű betűi; ezeregy- 5 
száz Rómában; fapipa hazája; 11) szár
mazás eredet; újtál egynemű betűi; 12) 
kitüntető medál; szint; 13) Memphis ré- 6 sze!; Aral fele; román autómárka. 

VERSENY LEBONYOLíTAsA: Érkezés Szolnokra egyénileg, szálláskérés esetén június 11-én estig. FÜGGŐLEGES: 1) megfejtés I. rész; 7 
Június 12-én 7 .00 órakor külön busszal a nemzetközi pályára történik 2) kincséről híres; Heine keverve; 
a kiszállítás. 8.00 órakor sorsolás és helyek elfoglalása. 8.30 órakor a , helyhat.; 3) strázsa;férfi név; rózsa is van 
verseny kezdete. 1 ilyen; tagadószó; 4) csízió többsége; nagy 8 

FELSZEREL1:s: 1 bot, 2 szem horog I szoba; ez; 5) kellemesen friss; némán tip-
PONTOZÁS: kifogott hal grammja/pont ró; híres verseny lovunk volt; 6) ókori ny. 

ELVIHETŐ MENNISÉG: országos horgászrend szerint eu.-i nép; csopaki egynemű betűi; nap- 9 
A méreten aluli nemeshalat mérlegelés után vissza kell engedni! záró fohász; 7) .... Montand; Sopron fo-
Verseny (szektor) bírókat biztosítunk. lyója; tepsi része; sör régen; 8) Nóra író-
Távolabbról érkező sporttársak részére csali és etetőanyag vásárlási ja; francia algériai ellenállási szervezet; 10 
lehetőséget biztosítunk. 11.30 órakor verseny vége, mérlegelés és dij- kalap jelzője; 9) Tokaj szomszédja; Szó-
átadás. Visszaszállítás és hazautazás. Reggelit és ebédet biztosítunk, büfét fia része; terület röv.; 10) személyes név-
üzemeltetünk. más; orosz hegység; állóvíz. 11 
RÉSZVtTELI □íJ: 800 Ft, mely tartalmazza a reggeli, az ebéd 

és a területi jegy költségeit 
A Jelentkezés elfogadásáról június 5-ig mindenkit értesítünk! 

. Lapunkat rendszeresen szemlézi 
� 
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AZ ELŐZŐ RP.ITVÉNY MEGFEITÉSE: Haymar-
keti vérengzés, Pünkösd hava. 

12 
A konyvJutalmat hel:i,e� megft:jtőink kuz I! 
Egri Tiborné kedve, olva�ónk nyerte 
(I 143 Budapt>st Stefania ut 6Q. 1 13 

Készítette: Bánszegi József 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

� 
I'\ 

+ 

\ 

"'-
r-+ 

A ''asutasok Szakszcn czcténck Lapja • Főszerkesztő: SZ.\ L\ 1 CSABA • Szerkesztőség: 1068 Budapest, Benczúr u. 41. TelJFax: 342-0551, Üzemi: 19-77 • Felelős 
kiadó: dr. \l:\RKLTS 1�1RE. a ,·asutasok Szakszcr,czl'tének dnökc • Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszen·ezete, l068Rudapest. Benttúr u. 41. • Előfizetési 
díj l'l,l) é, re: 666,- Ft. félé, re 333.- Ft • N) omás: Szikra Lapn� omda Rt. Budapest, Fcldíís ,·ezctó: LENDVAI Lt\SZLÖNlt \'czérigazgat<í • ISSN 0460-6000 

. 



Alapítva: 
1904-ben 

\ra: .H.- Ft \:Lili/ 6. A \ASl'T:\SOK SZAKSZERYEZETl�:\EK LAP.JA 1999.,�JÁJUS. A lapok már megvannak 7 

Itt volt először 
május elseje 

MEGEMLÉKEZÉS 
A CENTENÁRIUMI 

EMLÉKKŐNÉL 
Sokféle május elsejére emlékezhe

tünk. Az idősebb generációk elbeszélé
seiből, a történelemkönyv lapjairól ismert 
május elsejék hangulatát idézi fel a köl
temény is: "A hatalom kiadta a parancsot, 
ne legyen ünnep május elsején, Zászló ne 
lengjen, ének ne zengjen, csak robotol
jon csöndben a remény." Voltak véres 
májusok kardlapozással, lovas rendőrök 
és szuronyok árnyékában. Börtön és bün
tetés várt arra, aki kimerészkedett,jelszót 
kiáltott, zászlót bontott. 

A múltunkra emlékezni kell! Sokan 
gondolták ezt, így, amikor 1999. április 
30-án összegyfiltek a 100. május elseje 
tiszteletére felavatott Centenáriumi Em
lékkőnél. Itt volt Rabi Ferenc, az 
MSZOSZ alelnöke, dr. Márkus Imre, a 
VSZ elnöke, Szelei Ferenc, az MSZOSZ 
budapesti és Pest megyei képviseletének 
vezetője, Pauer Olivemé, a VSZ köz
pont szb-titkára, Rubik László, a VSZ 
Központi Üzemi Tanácsának megbízott
ja, több szakszervezeti szövetség és az 
MSZOSZ tagszervezetek vezető tiszt
ségviselői, valamint sok-sok, már nyug
díjas egykori munkásasszony és férfi. 

Előbb László Mária versmondó
szövegíró szavalta el Váci Mihály: "Nem 
elég" címíí versét, majd Szelei Ferenc 
lépett az emlékkő és az egybegyfiltek elé: 

- Több éves hagyomány, hogy a 
szakszervezetek képviselői egy-egy szál 
virággal a kezükben megjelennek itt, a 
Centenáriumi Emlékkönd. 

AKTUÁLIS 

A vasutasságot széles körben fog
lalkoztatja a vasút reformációja. A té
máról az írott sajtó hasábjain már több
ször olvastunk. Az írások a munkavál
lalót közvetlenül érintő lényegről na

gyon keveset mondtak el. 
1999. május 11>-én aMagyarTudo

mányos Akadémián és a KHVM-ben 
is a vasút reformáció volt a téma. A 
dolog furcsasága annyi volt csupán, 
hogy a rendezvények mindkét helyen 
14.00 órakor kezdődtek, amelyből egy
értelmtlen következett, hogy ugyanazon 
személyek a két különböző helyszínen 
nem lehettek jelen. (A VSZ-t azAkadé
mián dr. Márkus Imre, a KHVM-ben 
dr. Bfr61íbor képviselte.) 

(Előtörténetként tudni kell, hogy az 
Akadémia Bizottság kiküldéséről a dön
tés 1998. év elején a VSZ elnöke által 
összehozott dr.Glatz Ferenc MTA elnö
ke, Sipos István vezérigazgató és Már
kus Imre bes:zélgetésen született döntés.) 

Az Akadémiai ülésen az MTA 
Közlekedéstudományi Bizottság "ad
hoc munkabizottsága" által készített "A 
MÁV Rt. mellékvonalak jövőjének 
vizsgálata" cúntI előterjesztés szerepelt 
a népes hallgatóság előtt, ahol megje
lent a MÁV Rt. elnöke, mb. vezérigaz
gató, a gazdasági vezérigazgató-helyet
tes, a pályavasúti vezérigazgató-helyet
tes, és több szakigazgató, RPC vezető 
és a "Bizottság" által meghívott más 
szaktekintélyek. 

A KHVM is képviseltette magát(?!?). 
Az alapos, széleskörff kitekintést adó 

írásos anyag, -amely megfelelően sz.em.. 
!élteti a jelen állapotokat és világosan je
löli meg a lehetséges megoldási altema-

tívákat- nem tévesztett céll A realit.ásnk 
talaján áll, egyértelmtlenjelölimeg adim
tési kompetenciákat, Iámutatvaa polilikai 
és gazdasági., illetve a regionális politikai 
előnyökre és hátrányokra is. 

Nagy értéke a munkának, hogy vi
lágosan megmondja, bizonyos - a jö
vőben eldöntendő! - mellékvonalak 
bezárása, más módon történő üzemel
tetése nem oldja meg a MÁV Rt. finan
szírozási, gazdálkodási problémáit, 
nem enyhíti a likviditási gondokat, nem 

szünteti meg az éves kb. 30-35 milli
árdnyi hiányt. 

Az ad-hoc bizottság a nemzetközi 
kitekintést az EU normák és döntvények 
figyelembevételével, a realitások szem 
előtt tartásával készítette el. 

A KH VM-ben ugyanazon idő alatt 
folyó értekezleten szereplő téma rész
ben azonos keresztmetszeteket is érin
tett. Elsősorban azonban a kormány elé 
kerülő, az MTA anyagnál operatívabb 
témakört ölelt fel. 

A mindkét fórumon szereplő előter
jesztés ugyanawn egész két lényeges, he
lyenként átfedő részét érintette. Bízom 
abban, hogy nem önmagáért folytak a fon
tos szakmai konzultációk, hanem 87.ért, 
hogy a két anyagból egy együttes építke
zés bontakozzon ki, így a munka eredmé
nyét, hasznait miel6bb látja a konnány, az 
utazóközönség és a fuvaroztatók, de nem 
utolsó sorban a vasutasság is. 

(Lásd a 4-5. oldalon "A MÁV Rt. 
mellékvonalak jövőjének vizsgálata" 
c(
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1999. május 1. Léggömböt így is lehet szakítani. Fóleg a VSZ-ét kapkodták. ( Folytatás a 2. oldalon ... ) 

Bánvászköszönet 
Két millió lorintra emelkedett 

az árvíz-, belvízsegély 
Tisztelt Márkus Imre Úr! 
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók 

Szakszervezeti Szövetsége nevében köszö
nöm, hogy kifejeztétek szolidaritásotokat és 
egyetértettetek 1999. március 26-i kazinc
barcikai demonstrációnk célkitűzéseivel. 

A bányászszakszervezet tagsága elkö
telezetten hisz abban, hogy fennmaradá
sunk garanciája az összefogás, az egymás 
iránti szolidaritás, az együttes és határo
zott fellépés. Ennek adta követendő pél
dáját demonstrációnlc, mely megerősített 
bennünket abban, hogy szorongató hely
zetünkben nem vagyunk egyedül. A VSZ legutóbbi elnökségi ülésén 

több javasolt napirendi pont között 
kitüntetett helyet foglalt el az ár- vagy 
belvíz sújtotta VSZ-tagok segélyezé
se, azaz a segélyfolyósítás nagysága és 
annak szétosztási módja. 

Mindenek előtt Szabó Lilla, a VSZ 
Pénzügyi és Ellátási Osztály volt veze
tője számolt be a 98-as év központi gaz
c!álkodásáról. A beszámolóját az elnök
ség tagjai egyhangúlag elfogadták. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke elöl
járóban javasolta, hogy az 1,5 millió fo
rintos segély küszöbét emeljék meg 2 
millió forintra, hiszen a kérelmekből csak 
több lett a segély meghirdetésétől eltelt 
időszak óta. Azt is az elnökségi tagok 
figyelmébe ajánlotta, hogy az elosztás 
keretösszegeit bízzák a területi képvise
letekre. Ott tudják ugyanis hitelesen el
bírálni, ki és mekkora segélyben része
sülhet. Vagyis ne egy főre eső összege
ket szabjanak meg egyformán, hiszen a 
károk sem egyformák. 

Bottlikné Gajda Julianna, a VSZ 
Pénzügyi és Ellátási Osztályának vezető
je friss számadattal szolgált. Május 11-ével 
bezáróan összesen 187-en nyújtották be a 
területi képviseleteken keresztül a VSZ
hez segélykérelmüket. Ebből 173 záhonyi. 

Nógrádi Sándor elnökségi tag fölve-
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A SOK KÉRELEM ÖSSZEGYŰLT 
A Kormány gazdaságpolitikai kon

cepciója nemcsak a hazai szénbányászat 
létét vonja kétségbe, hiszen hosszan le
hetne sorolni azokat a szakmákat, ipar
ágakat, amelyek hozzánk hasonló nehéz 
napokat élnek át. 

tette, hogy vajon adómentessé tehető-e 
maga a segély? Bottlikné Gajda Julian
na osztályvezető szerint a "rendkívüli 
élethelyzetre való tekintettel" igen. 

Molnár György, az ONYSZ elnöke 
( elnökségi tag) szerint abban a záhonyi 
173-ban az is tükröződik, hogy talán job
ban utána járt a helyi vezetőség tagjai érde
keinek. Persze az is igaz - hallhattuk ké
sőbb-, hogy máshol is volt akkora árvíz, 
de ott nem öntötte! annyi vasutaslakást, nem 
tett tönkre annyi vasutasingatlant. Ő sem 
javasolta, hogy egy főre egységesen osszák 
ki a jogosan megemelendő kettő millió fo
rintot, hiszen abból sorállás lenne, akár ré
gen a falusi bíróságnál. Döntsön a reális 
kárfelmérés, de a bírálatban szociális hely
zet is legyen perdöntő. 

Kiss Tibor (Debrecenből) úgy tartotta 
helyesnek, hogy ők az önkormányzatilag 
igazolt és bizonyított mértékíí kárt vették 
figyelembe segélyjavaslatuk alapjául. 
Ám, még öt segélykérelemmel kérte ki
egészíteni saját listájukat. 

Az elnökség valamennyi tagja meg
szavazta a 2 millió forintra fölemelt VSZ
segély összegét. 

Ezek után a különfélékben esett szó ar
ról, hogy a debreceni területi képviseleten 
belül megalakult a Hajdúság-körzet nevíí 
alapszervezet, dr. Biró Tibor a közelgő vas-

' 

útreformról osztotta meg frissen szerzett, ' 
belső információit az elnökség tagjaival, dr. 
Márkus Imre pedig külföldi útjának belgiu-

1 mi és franciaországi vasúti, szakszervezeti 
tapasztalatairól adott számot. Simon Dezső 
alelnök a vasárnapi, azaz május 9-i Balkáni : 
Békemenet tagjaként mondta el, hogy 12- i 
13 ezren gyfiltek össze Budapesten, s min- 1 
den háborút, minden pusztítást, minden ér- 1 
telmetlen öldöklést elítéltek, ami most a Bal- l 
kán békéjét feldúlta. ! Nem utolsósorban, de megemlíten
dő, hogy az elnökségben helyet foglalt 
Feleky Pál tiszteletbeli elnök is, aki im
már 60-ik éve a vasutas szakszervezeti 
mozgalom tagja. 

Az elnökségi ülést követően össze
ült a VSZ választmánya is. Az ár- és bel
vízsegély szétosztásának módját, a meg
emelt összeget mindenki jóvá hagyta. 

Kora délután, az 1998-ik évi üzemi 
és közalkalmazotti tanácsi választásokon 
végzett sikeres és kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként a Mikroszkóp Színpad 
kabaréját, a "Kihajolni veszélyes" cúnff, 
sokszíníí bohózatot tekinthették meg a 
meghívottak, mintegy kétszázan. 

Többen a helyszínen vehették át ok
levelüket a VSZ elnökétől, a pénzjutal
mukkal együtt. 

Szalai Csaba 

Ugyanakkor a kormányzat - a jogo
sultságok csoportosításának ötletével -
frontális támadást indított a munkaválla
lók érdekképviseletei, a szakszervezetek 
ellen. Azt a szervezett erőt kívánják elle
hetetleníteni, amely ma még jó hatásfok
kal küzd a munkavállalók érdekeiért s 
hatékony ellensúlya a kormányzati, tu
lajdonosi szándékoknak. 

Ismételten megköszönöm, hogy kö
zösséget vállaltatok iparágunk dolgozói
nak munkahelymegtartó küzdelmeivel s 
ugyanígy számíthattok harcaitokban a 
bányászok támogatására. 
: I I I ' ... 
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VISSZATÉRÜNK RÁ! 

Már átadták, de ... 
A régi Nyugatira már alig lehet ráis

merni. A pályaudvarról kihúzó vonatok 
ablakán toronydaruk által körülállt "be
tonerődítményekre" tekinthetünk. 

Nos, a VSZ elnökének kezdeménye
zésére május 14-én (pénteken) délelőtt a 
MÁV Rt. személyügyi vezérigazgató he
lyettese, dr. Bajnai Gábor vezetésével 
(még beköltözés előtt) az új szociális 
épület bejárására került sor. Ott voltak a 

VSZ vezető tisztségviselőin kívül a MÁV 
Rt. Központi Munkavédelmi Bizottságá
nak, s a MÁV Rt. KÜT-nek a képviselői, 
a helyi szakszervezeti munkavédelmi és 
a üzemi tanács képvisletének tagjai. A sok 
tanulsággal szolgáló tüzetes szemléről -
amely nemcsak egyszeríí megtekintés 
volt! - a következő számunkban részle
tekbe menően tudósítunk. 

B. 
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Vasúti járműjavítás • fémmegmunkálás • acélszerkezet gyártás és szerelés 
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tcmllcr6ben kapta a� a Magyar Tudo
llWl)'OS Akadémia a MÁV Rt-tffl, hogy a, vas
dti me™kvooalak jövffjének .kutatúi témájá
ban megoldúra hasznosítható javaslatokat te
gyen. E feladat végrehajtáma az MTA Kl>ile
l:ed6studomúyi Bizottság keretében egy "ad
boc llmllkabizottúg"-ot hozott létre. E bizott
ság vi7.splati jelent6se k6szalt el, amely - jel
leg61S fogva - nem telte ugyan lehct6vé a té
lJllkör minden elemének aprólékos, részletes 
el�t, de a sokréttI problémakört igyeke
zett ilfc,góan bemutatni és reQis javaslataival a 
tt,ötavát l:ibofltal:omeliudítúa és tem6 lé
péseinek végrehajtúát el&nozdfta'ii. 

A IIUlllkabizotts alapvet6 célkillli&le volt, 
oogy •�Tudomúyos Abd&niaamagyar 
vuddlMót.at mell&vonalainak jöv&eni sorsát 
megbatkozó döntéseket - az e tárgykörben vég-
7.etteddigi ántibtfélhas-imlva, a jelenlegi hely
zetet és a várható jövtrt, valamint a külföldi ta
pamalatobt is 57.eDI eltltt tartva - il8smsft6 dan
záael aegbe e16. Minde1.t oly m6doo ldváda el
émi, hogy a lM'JD7etgllmmgi-, a brildi-, teriilet-

� 
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VASJ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 
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�áll: ieresni.;a mai� 
�· •� st.ém el&t tartva; a � 
�� vonatkoz6 td)is.� 
.. ameÍyek 8 ValóraVÜÜJ idi'íazatAl,u y6,; 
- áa,.ed. kölcsöalls � meg
oldúokhoz � 

ID.A MFJ'lU\'ONALAK 
JÖVÓBENIKILÁTÁSAI 

A magyar vasdt jövffjével, a következff 1dff.. 
wkot tilülaival az elmdlt években a MÁV Rt
n ldvlll több kutató- és tudományos int&.et is 
fngMtomU. Ennek során elemezték a meghatá
rozó vúbató vasáti mllftúi igényeket, mind a 
nemzetközi és hazai. mind az export-import, il
letve tranzitmllft'5o vonartomhn. 

Egyöntetll vélemény volt, hogy a vas4ti köz
lekeaésben, a forgalom alatu1'shn '1talános 
stagnálú várható. Sem a mmélymllftúban és 
az m'ufuvarozúban, sem ipari és mez6gazduági 
vonátkozúban súmottevff mérvtt forgalomnö
vekedés nem várható. Egyeselc kisebb - jó eset
ben 1-2%-os - emeiledést feltételeztek. 

Ezek vonatkoznak a mellékvonalalcra is, 
amelyeknél gondot jelent, hogy a lcülönbözff 
bizonytalansági tényez& miatt a legtöbb terü
leten semmilyen prognosztiúció nem készült, 
nem ismertek a jövff ipari és egyéb beruházá
sai, (gy a vasúti szálUtási igények és a várható 
szükségletek sem határozhatók meg. 

A racionális kérdésekkel foglallcozó intézmé
nyek és tmadalmi csoportosulások az utóbbi 
idffkben egyre inlibb felismerik azt a tényt, 
hogy a vas6t jelenléte az egyes térségek társa
dalmi kohézióját, népességmegtartó potenciál
ját er6s(tff gazdasági tényezff lett 

Egyébként a hazai ipar egészének szállítás
szülcséglete 2010-ig lényegében nem változik, 
miközben a GDP közel megduplázódilc, így az 
egységnyi GDP-re jutó szállftási szükséglet 
közel a felére esik vissza, de ezzel együtt is a 
magyar ipar fajlagos szálUtási igénye az euró
pai átlagnak még mindig kétszerese lesz. 

A megmaradó mellékvonalalc mllszaki álla
potwk javítására a MÁV Rt. 10 éves mtlszalci 
rehabilitációs programot dolgozott ki. Az eb
ben foglaltak alapján kívánják, évi mintegy l 
millwd folintaGirú .... n6báy JOUlon 
a ,ayA � illetve fi>lb-1.olt m
tartúsal els&orban 02 u�i sebessége\ emtr 

lésével a személys"Y:fflítást vonzóvá tenni. 
Meg kell emUteni több lcülfüldi finanszíro

zó intézet azon állásfoglalását, miszerint részük
r6l a vas6tnalc n_y6jtandó további hitelek egyilc 
követelmén)'.e, hogy a k:ihasználatlan és gazda
ságtalan MAV�ellékvonalak közül kb. 1000 
km felszámolására, illetve forgalmánalc meg
szüntetésére az ezredfordulóig sor kerüljön. 

IV. AWIJTÁS ALTERNATIVÁJAKÉNT 
AJÁNLBATÓKOMPR�OS 

MEGOLDÁS 

V. JAVASLATOK 

Az elvégzett vizsgálat alapjú aJIIIJllbbid
ság az alábbiakat ajánlja elfogadúta: 

A) Az MTA munkibizottságwk a MÁV Ill. 
mellékvonalainak jövffje c. vizsgálati jelent6-
sében foglaltakat - a bemutatott vümatot sze
rinti javaslatokkal együtt - valamellnyi 6rdo
kelt szervezet, intézmény és önkormúyzat m
mára, a további tennivalók irányelvek6nt elfo
gadásra ajánlja. 

B) A KHVM lcezdje meg a "va&Citi � 
nalak racionalizálásának" dj programjjt kidolgoz• 
ni, ami a MÁV Rt irányítúával és az áintettet 
bevomsával miel&b induljon meg, a megmm
dó - de nem MÁV Rt 117.emeltetésG', illetve a 
forgalom sziinetelllltésre ajánlhal6 vonalüra 
Wlllllkoáll Bzlcl egidojGleg.a bl.
ni i � ...... 11ntotmá,-..,. 
konceasi'iós ffitv�� ''A1b6&a lli6ti'l
bidra vonatkcnd��lfiitolgodat. 

e) A B) pontbeli munkák sorúi az aW>bi 
irányelveket célszerll figyelembe venni: 

1) A meplll'lldómelWbollllu ndoolMd
lafflleMben: 

• normál nyomtávolságli vonalalcon, ahol a vo
nal melleU nincs ipar és nem is vflhaló, fgy áuml
lítás sincs és nem is várható, ott a jövtlben kizú6. 
lag személywllítással kell számolni, a vona1Hel-
6jításokat ennek megfelel&n kt1I elvqezni; 

• keslceny nyomtávol8'g6 vonalakon a jövG
ben m�gmaradó vo�alcon - a helyi érdeebt 
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S6rllam is 1íd111m 
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége úgy 
döntött, kezdeményezi a társadalmi párbeszéd 
ój intézményének, az Országos Munkaügyi 
Tanácsnak mielőbbi összehívását. A konfö
deráció szorgalmazza, hogy a fórumon vitas
sák meg a Munka törvénykönyve módosítá
sát, annál is inkább, mert a tárgyban koráb
ban létrejött munkáltatói-munkavállalói 
egyezség ellenére a teljes csomagot végül 
egyik szociális partner sem írta alá teljes egé
szében. Az ASZSZ szerint a kormányzati ter
vek szerinti törvénymódosítás súlyosan sérti 
a munkavállalók érdekeit. (Néps:ava) 

Biztonságos határszél 
Pintir Sándor belügyminiszter szerint semmi 
sem veszélyezteti a Jugoszláviával közvetlenül 
szomszédos térségben lakók életét, testi épsé
gét és vagyonbiztonságát. Hangsúlyozta: a ha
tán'írség és a rendőrség tudatában van feladatá
nak, képes azok teljesítésére. A NATO-táma
dás kezdetétől fokozott rendőri és határőrizetre 
volt és van szükség. Ennek köszönhetően most 
kevesebb a határsértés. a vagyon elleni bűn
cselekmény és a gépjárműcsempészés. Rend
kívüli menekülthullámra továbbra sem kell 
számítani. (Magyar Nemzet) 

A vasút fizeti 
A MÁV-nak egymilliárd forintos többletkölt
séget jelent, hogy júliustól az eddiginél jó
val magasabb áron kapja a villamos energiát 
az áramszolgáltatóktól. A pluszköltséget a cég 
saját forrásból próbálja kigazdálkodni. egy
elllre nem hárítja az utasokra. a fuvaroztatók
ra. Farkas lás:/6 főenergetikus szerint az idei 
üzleti tervben durván 13 milliárd forintos vesz
teséggel számoltak. nem kalkuláltak viszont 
az évközi tarifamódosulással. ami tovább 
ronthatja a mérleget. ( Magyar Hírlap) 

Szamétröpílés 
Országszerte ünnepségeket szerveztek április 
22-én a Föld napja alkalmából. A környezet
védll szakma kiválóságait a minisztériumban 
Pro Natura díjjal ismerték el. Közben külön
féle tüntetések is zajlottak a környezetszennye
zés ellen: a Levegő Munkacsoport a budapes
ti Irinyi utcai park be€pítése. a fák kivágása 
ellen demonstrált, a Hulladék Munkaszövet
ség pedig az eldobható csomagolások térhó
dítása ellen tiltakozott. Nyomatékul a de
monstráció résztvevői szemétből készült ru
hákba öltözve elhasznált csomagolóanyago
kat röpítettek a Környezetvédelmi Miniszté
rium bejárata felé. (Napi Magyaror szág) 

EHivárosi graffiti 
Hadat üzent a falfirkálóknak a MÁV. Mos
tantól a piacon beszerezhető legjobb védőbe
vonattal tartják távol a szórópisztolyosokat a 
szerelvényektől. A cég reményei szerint ez 
elveszi az utcai művészek kedvét az alkotás
tól, hiszen messziről megismerik. és elkerü
lik a kezelt felületeket. A graffitisek legtöbb
ször az elővárosi vagonokat díszítik színes 
motívumokkal. (Népszabadság) 

Tibb a nyugdíjas 
Az előnyugdíj tavalyi megszűnésével, illet
ve a rokkantnyugdíjazások számának csökke
nésével magyarázható, hogy tavaly 50 ezerrel 
kevesebben mehettek nyugdíjba. mint 1997-
ben. Ennek ellenére a nyugdíjban, nyugdíj-

1 •e•l·Ö· 
szerű ellátásban részesülők aránya folyama
tosan növekszik. Tavaly december végén 2 
millió 104 ezer 327 nyugdíjast tartottak nyil
ván hazánkban. Az álláshelyek tömeges meg
szűnésével a munkanélküliség is drámai mé
reteket öltött. Idén márcÍusbao több, mint 437 
ezer munkanélkülit regisztráltak. és az elmúlt 
években mind többen váltak visszatérő, tar
tós munkanéll..iilivé. /Napi Magyaror szág) 

Hldlök és elöljárók 
Óbuda-Békásmegyer képviselőtestülete sze
rint az északi M0-s és az aquincumi Duna
hídra is szükség van. Az előbbit indokolja. 
hogy az északi. dinamikusan fejlődő agglo
meráció mintegy 40 kilométeres dunai sza
kaszán a két part közötti forgalom kénytelen 
az Árpád hídig eljönni. Mivel azonban a vá
rosforgalmi szempontok és a fele annyi költ
ség is az utóbbi híd mellett szól, a lII. kerü
let szerint annak kell elsőbbséget biztosítani 
a megépítés sorrendjében. (Afagyar Nemzet) 

A lúristák ellen vagyunk? 
A német külügyminisztérium Internet-honlap
ján többek között arra figyelmezteti a Magya
rországra utazókat. hogy Budapesten a szer
vezett bandák naponta 30-40 autót lopnak el. 
és hogy a zsebtolvajok is állandó problémát 
okoznak. Ebből a szempontból a legveszé
lyesebb területnek a Hősök terét. a Deák te
ret, a budai Várat, a Keleti és Déli pályaud
vart, a Citadellát, valamint a tömegközleke
dési eszközöket említik. Ugyancsak szólnak 
a vendéglői túlszámlázásokról. az állítólagos 
álrendőrökről. (Magyar Hírlap) 

Nemzeti drogügy 
Az Ifjúsági és Sportminisztérium hónapokon 
belül szeretné kidolgozni a nemzeti drogstra
tégiát. A tárca kábítószerügyi koordinációs he
lyettes államtitkára szerint az, hogy előbb szi
gorították a droggal kapcsolatos büntető jog
szabályokat, és csak eztán dolgozzák ki a 
nemzeti stratégiát, a szervezett bűnözés elle
ni fellépést ígérő csomag mielőbbi megvaló
sítása érdekében történt. A készülő stratégiá
ban a büntetőjogi megoldásokkal egyenran
gú szerepet kap a megelőzés, a gyógyítás, az 
egészségügyi intézményrendszer fejlesztése, 
a társadalommal \'aló párbeszéd. (Néps�ava) 

Szépül Záhony 
Megkezdődött a záhonyi vasúti átrakó�örzet 
rekonstrukciója. Kukely Márton. a MAV Rt. 
megbízott vezérigazgatója szerint első ütem
ben. mintegy 3 milliárd forintért a záhonyi 
nyitott kocsis. ömlesztettáru-átrakó rekonstruk
ciójára kerül sor. A fejlesztést az Európai Unió 
a PHARE-program keretében 1.2 milliárd fo
rinttal támogatja. A munka előreláthatólag egy 
év múlva fejeződik be. (Néps:abadság) 

Együttes föllépést! 
Országszerte majálisokat. kulturális és sport
rendezvényeket szerveztek május elsején, a 
munka ünnepén. Az öt legnagyobb szakszer
vezeti szövetség közös nagygyűlést tartott, 
amelyen elsősorban a kormány munkaválla
ló-ellenes politikájával szembeni együttes 
föllépést szorgalmazták. Az MSZOSZ a ha
gyományokhoz híven felvonulással kezdte a 
rendezvénysorozatot a fővárosban. A menet 
résztvevői az Andrássy úton vonultak a Vá
rosligetbe. ( Népszabadság) 

V.E. 

SZÓT KÉR A KÜT! 

Már nem félkarú óriás 
-Miért olyan fontos a területi jóléti 

és szaciális bizattságok megalakulása a 
vasutasságnak, a VSZ-nek és a KÜT-nek? 

VálaszoltHorváJhlstván,aKÜTelnöke. 
- A bizottságok megalakítására azért 

volt szükség, mivel az Mt. nem teszi le
hetővé középszintű üzemi tanács létreho
zását. Ennek áthidalására döntött úgy a 
KÜT, hogy a MÁV Rt. szervezeti felépí
tésének megfelelően a hat területi igaz
gatóságon és "Z áhony-Port"-on az érin
tett üzemi tanácsok képviselői által meg
választott jóléti és szociális munkabizott
ságokat működtet. A bizottságok felada
ta a MÁV Rt. KSZ-ben meghatározott jó
léti és szociális juttatások biztosításában 
- a KÜT határozataiban foglaltaknak: 
megfelelően - a munkáltatóval történő 
együttdöntés. 

Az árvíz és belvíz sújtotta területek 
munkavállalóit ért kár enyhítése érdeké
ben is mielőbb létre kellett hozni a bizott
ságokat, mivel a MÁV Rt. Forgalmi Szak-

igazgatóság munkavállalói a területi igaz
gatóságok közvetítésével jutnak hozzá a 
vállalati kölcsönhöz, segélyhez és egyéb 
szociális juttatásokhoz. 

A bizottságok létszáma általában 13 
fő. E létszám lehetőséget ad arra is, hogy 
a KÜT delegálási elvét figyelembe véve 
a szakágak: képviselve legyenek. A lét
szám természetesen lehetőséget ad arra 
is, hogy a regionális vasutak, forgalmi 
csomópontok megfelelő képviseletet 
kapjanak:. Ezt, azért is tartom még fon
tosnak:, mivel a bizottságok tagjainak: az 
együttdöntés gyakorlása mellett az infor
máció-közvetítés is feladata. 

Természetesen minden vasutas-szak
szervezetnek, így a Vasutasok Szakszer
vezetének is fontos, hogy képviselői je
len legyenek a bizottságokban. Ezzel is 
elősegítve a rászorultsági elv fokozott 
érvényre jutását, melynek előnye a mind 
szélesebb körből merített tájékozódás. 

B.S. 

Miért adtuk löl? 
TANÚVALLOMÁSOK A KÁDÁR KORSZAKRÓL, KÖNYVBEMUTATÓ 

Sikergyanús interjúkötet avatójá
ra gyfiltek össze a BDSZSZ Székháza 
mellett lévi> Carbon étteremben ápri
lis 28-án, az egykori múlt, a Kádár
korszak politikusai, gyakorló ideoló
gusai, ismert történészei ... 

Kárpáti Sándor közíró vette a fe
jébe, hogy megszólaltatja a még ma 
éli>ket. Hiteles tanúként. 

Teltház. Eljöttek a sajtó munkatársai, 
fotósai, a szakszervezetek első számú em
berei, köztük dr. Márkus Imre, a VSZ el
nöke is. Mindenkit érdekel a visszaemlé
kezők utólagos véleménye, magyarázata. 

Baranyi Ferenc költő megnyitója 
előtt Pécsi Ildikó színművész mond ide
vágó harcos verseket, ugyancsak: Bara
nyitól. Közben villannak: a vakuk, mint
ha pergőtűz alá vennék Gáspdr Sándor, 
Berecz János, Nagy Richárd, Bányász 
Rezső, Nyers Rezső arcát. A költő Bara
nyi szokása szerint humorosan konferál. 
Kárpáti Sándor viszont komoly, higgadt. 

-Egy nyilatkozatban olvastam, hogy 
addig nem lehet objektív történelmet írni, 
amíg "ezek" el nem mennek. Én meg úgy 
véltem, mondjuk már el mi is "ezeknek", 
miként láttuk azt a közel negyven évet. 
33-man elemzik a maguk nézőszögéből. 

A derűs történész, Hubai László a hall
gatóság előtt számítja ki, hogy aKádár-kor
szaknak: éppen 88-ban kellett véget érnie. 

Dr. Nagy Richárd, a Magyar Televízió 
volt elnöke azt fejtegeti érdesen, hogy aző ide
jében a szerkesztőségben 0, 1 % volt az értel
metlen beleszólások száma, amely ma 100%
hoz közelít. Egyszóval nem érti a szakértel
metlenséget, ami politikailag kezelhetetlen 

Dr. Bányász Rezső azzal nyűgözi le 
hallgatóságát, hogy a kádári Magyaror
szágot Nyugaton nemcsak elfogadták, de 
a magyar népnek ekkor volt a legnagyobb 
a tekintélye, Magyarországnak: nem vol
tak ellenségei. Jugoszláviával megbont-

hatatlan barátságban élt. Ez odaveszett. 
A nagykövetek nagykövete megis

métli, hogy Szent István koronáját is a 
Kádár-rendszernek adták vissza Ameri
kából. A Kádár-korszak utáni története
iből kiválaszt egyet, a legszemélyesebbet. 
Andrew Sarlós rajta keresztül súgott, s ő 
illendően kódolva küldte meg Sarlós 
üzenetét a minisztériumi titkárságra: "Haj
landók lennének eltörölni a magyar adós
ságállományt". Az Antall-kormány ezért 
két nap múlva megfedte, mivelhogy túl
lépte a hatáskörét. Ráébresztették: "A ma
gyarok, mint eddig is, ezután is ki fogják 
fizetni adóságukat". 

Végezetül Schalkhammer Antal, a 
BDSZSZ elnöke, mint a könyv megjelené
sét támogató kiadó emelkedetten mondja: 

- Legyen hitünk, hogy van a kapita
lizmustól jobb társadalmi rendszer. 

Kárpáti Sándor kötetét Debrecenben 
1999. május 7-én aDAB székházában, a 
szociáldemokrata esték rendezvénysoro
zatának: tagjaként mutatta be az MSZP és 
az MSZDP. Sikerrel. 

(A könyv /OOO példányban jelent 
meg, 250 oldalon. Bolti ára 1.250 forint. 
A Kossuth Rt. adta ki. A Libri könyves
boltjaiban kapható.) 

Szalai Csaba 

Pécsi Ildikó színművésznő magas hőfokra izzítja előszavalatával a hangulatot. 
Középütt az író, Kárpáti Sándor,jobb szélen Baranyi Ferenc költő, mint inter
júalany is. FOTO: Sl.-\W 

A lapok már megvannak 
EGYÉBKÉNT SZABADKÁN NYOMJÁK 

Május 30-án életbe lép a vasút új 
menetrendje. A 120 ezer menetrend
könyv tájékoztat 2750 személyvonat 
közlekedéséről. A tér- és idi>dimenzió 
mintegy 700 állomásra, megállóhely
re osztja fel a nap 1440 percét. És el
dől, hogy egy éves munkájukkal mit 
alkottak a szerkeszti>k. 

-Elkészült az 1999/2000. évi menet
rendünk - mondja Simon Sándor, a for
galmi szakigazgatóság menetrendi osz
tályvezetője. - Most a finomítás, a hibák 
kiszűrése, a nyomdakész állapot megte
remtése a feladatunk. Aztán előrelépünk 
és átadjuk munkánk eredményét közhasz
nálatra, amely érinti az összes vasutast és 
150 millió utast. De nem vonható ki in
formációs hatása alól a fuvaroztató sem. 

Úgy véli, hogy a megszűnő menet
rendhez az l .  sz. pótlékot azért kellett már 
szeptember 27-én kiadni, mert a balatoni 
forgalom (26/a, 29, 30 menetrendi me
zők) téliesített változatát vezették át. Ám 
a 250 oldalas pótlékban jelentős helyet 
kapott a BKV, a HÉ V forgalmi változá
sa is. Háttértartalomként mindkét válla
latnál a takarékosság volt az alapvető 
szempont. Télen kevesebb vonat közle
kedésére van szükség. A pótlékokból 

ugyanannyi kellett, mint az alapmenetren
dekből. Ezenkívül kiadtak 8 értesítőt is, 
20-40 ezer példányban. Ám még mindig 
jobb az arány a korábbi éveknél, amikor 
25 javítási változást kellett pótlékként, ér
tesítőként megjelentetni. 

Simon Sándor úgy nyilatkozik, hogy 
munkájuk nagyfokú precizitást és gon
dosságot igényel. Osztálya 19 munkatár
sa közül 14-en menetrendszerkesztők. 
Ma már szárrútógépes szoftverek segítik 
a szerkesztést. Ebből 3 számítógép alkal
mas arra, hogy az un. "szolgálati menet
rend" adatait átvigye a hivatalos menet
rendkönyvi formára. A szolgálati menet
rendek vonalanként 2-2000 példányban 
készülnek. Azokat a MÁV Rt. Jegy
nyomda Kft. nyomja. A menetidő válto
zásait laponként kinyomtatják, és kap
csos borítóba sorolják.Apróság, de gond, 
hogy a lyukasztó és a kapocs mérete nem 
találkozik. Nincs vállalkozó, aki szink
ronba hozná a kettőt. 

- Hogyan áll össze a menetrend? 
Hol kezdődnek végül is a fenti folyama
tok? 

-Nemzetközi menetrendi értekezle
teken dől el a nemzetközi vonatok "me
netrendi fekvése". Azok belföldi megál-

lítását szaporítottuk. Vonatkínálattal ál
lunk az utasok rendelkezésére. Aztán az 
InterCity. az expressz- és gyorsvonatok 
kerülnek sorra. Természetesen meghatá
rozó a budapesti elővárosi forgalom rend
je is. Eközben figyelemmel vagyunk az 
utasok, az intézmények, az üzemek igé
nyére. Nem marad ki a vasutas munka
vállalók észrevételeinek többsége sem. 

Az osztályvezető szerint úgymond 
figyelembe veszik a KHVM rendelkezé
seit, az engedélyezett vonatszámot, a vo
natkilométert, az ülőhely-kilométert, a vo
natközlekedés gyakoriságát, az alapszol
gáltatást, de szem előtt tartják a járművek, 
a pályák állapotát, a rekonstrukciót, a 
felsővezeték-építést. Cél, hogy az utób
biak: ne okozzanak: késést. 

Egy szerkesztő már a 2000/200 l-es 
menetrend előkészítésén fáradozik, EU 
követelmények szerint. Nem hagyhatja ki 
ebből a Volán és BK V csatlakozási lehe
tőségeit sem, miközben 750 tehervonat 
menetrendjével is foglalkozik. A személy
vonatokkal egyező időfolyosóba fekteti 
menetrendjüket. 

Május 3O-án aztán minden eldől. És 
kezdődik minden elölről. 

Szabó Béla 

Az 1998-as üzemi és közalkalmazoni tanácsi választásokon 
jó munkájukért 

KIBMFLTKITÜNIETlMVEHETIFKÁT: 
Karacs úijosné (s:b.titkári Püspöldad,íny CsomóponJi Fon. 
Bodnár Jó-;,sef (d.títlJi.rJ .lfüko/c TBF 
Sándorné Kucsma Mariann (r.b.1i1Lír1H6dnit�tv PfT. 
Fekete István 's:b.tirkdr) PícsAn_,,,ggau/álkoddsi F6n. 
Juhász Tiborné fs:b.titkdrJ Ep,rj,slt 41/omásfónolsig 
Horváth úísz/6 (os:t<ílyritkdrJ Swmbarh,ty Jánnújavitá Kft. 

�� 
Asztalos László /s:b.ritkiir) Fmncváros Pg.F6nöksig 
Balla Árpád (s:b.titkdrJ Vác Pái)'Ogau/álkoddsi F6nóksig 
Balogh Györgyné fs:b.ritkár) RajkaÁ/lomásfonókslg 
Csomár Istvdn (s;b.ti/XJir/ Budap,st Távkö:I.Fónolsig 
Kovács Emő (s:b.titl,irJ Rál:osmulezóÁ/Jom4s 
Molnár Sándnr lr.b.rítwr/ K,t,ri VVF. 
Nagy Sdndnr ls;/J.rirkár/ K,/,ri Uumllátá 
Sebestyén Jánosné (s-.b.rítl:drJ Szolnok MÁV Kl!r/ut is R,ndtló 
TóthLásdó(rib/llg) FmllCl'ÓrosÁl/om4s 
Vidra István (r.b.ti/XJirJ Vasútip.Gipt/1.F. Budapw 
Hollik Miklós /r.b.ti/XJirJ Nyir,gv/uk VVF. 
Nagy Ferenc /s:b.ri1LirJ Dtbr,c,n TBF. 
Bodnár Pál /s:b.litkárJ Müwlc WF. 

Egy kitüntetés-átadás a sok közül a 
Mikroszkóp Színpadon Foro: BERTA 

K111111é Ko;:ma A1111a (.<:b.1i1Lir/ Vámosgyol)(V Állmná.s 
Ko;:ári Margit fs:b.rítwr; Sag,twiizsaÁl/omás 
Tamás Vero11ika 1s-.b.1ítliír; DombáwirBHft. 
Jfagyar Péter1,:b.riwfr1 KmthtlvA/lomás 
Simon János I ÜT ,trwJ;, S:omlxulit/v Gipi�ti F4rwkslg 
Koi-ács Sándomé fr.b.tirkárJ l.áhonv R,gwnáliJ HivaJa! 
Loms Károly ld.Uig/ l.áhoni u,,núga:garóság 
Márta Grnla fs-J,.1irLlr/ liihoni Há:gondnokság 
Szabó A Íti la ( CT ,ln/!kJ Ftnyes/irkt Állomás 
Tóth Péter 1,:b.1i1wr1 liíhon,·GRF 
Forg6Ág11e.q,:b.1irliír; UDH Budaptst 
Németh Gábomé rsw.rirliír; BEIG Budap,st 
Pálffy úísz/ó ls:b.nrhir1 TBÉSZ Kft. Budaptst 
S::.abó Jó-;;efné 1s:b.1irkárJ Baross G Tis:Jkip-..,1 Budap,st 
Vágánv Sándorné /s1b.ri1/;iirJ AKH Budap,,1 
CsékeÍné Böór Ágnes (f6btalmi) Éwili Jánnijavlul Kft. 
Erdélyi Árpád (s-..b.rirlár} S:ékesfthimir Járnuija1"1t6 Kft. 
Lovas Ferenc 11:b.1i/XJirJ Debrecen Jámurja,ftd Kft. 
Locsmándi Béla I r.b rag J GYSEV Vonta/ár 
Orbán Á rpád (s:b. rítl:drJ GYSEVVontalál 
Novák úís:ló11é ts-J,. rirl:ár/ S:trtá,f6n. Swmbarhtl_v 
TardFerenc(s;i,. 1irkárJ PGFPápa 
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Lehet, hogy ő nyer? Írásunkat a debü
táló formaruhákról lásd a 7. 9ldalon. 

Ö IS ZÁHONYBÓL INDULT 

A miniszter Kuke/y Márt.ont 
nevezte ki vezérigazgatónak 

AKTUÁLIS 

1999. május 26-án Katona Kálmán 
közlekedési miniszter Kukely Mártont 
nevezte ki a MÁV Rt. vezérigazgatójává 

Ugyanezen a napon alapítói érte
kezlet volt, amelyet sajtótájékoztató kö
vetett. A miniszter, a MÁV Rt. elnöke 
és a vezérigazgatója röviden szólt az 
előző, 1998. évi eredményekről. és 
több szó esett a jövőről, a reformról. 

gére is számítanak a reform során. 
Szó esett a megfelelő EU irányú 

ösztönzés szükségességéről is, - per
sze megfelelő teljesítmények mellett. 

A VSZ véleménye szerint az érde
mi változáshoz két alapvető dolog kell: 

l .  A tulajdonos (a kormány) hozza 
meg döntését az alapkérdésekről, 
és azokat tartsa, tartassa be, és ne 
legyenek menetközben különféle 
csökkentő intézkedések. 

A vasútreform szellemében középen együtt: Balról a névtábla mögött Takácsy Gyula, a V Rt. elnöke, mellette Kato-

Végighallgatva a referátumokat és az 
újságírók kérdéseire adott válaszokat az 
emberben több kérdés fogalmazódott 
meg. A reformprogram kormány általi el
fogadását követően lényeges változás 
lesz-e a MÁV Rt. költségvetési finanszí
rozásában, azaz megszűnik-e a veszte
ségfinanszírozás, amely folyamatos lik
viditási gondot, állandó pénzhiányt je
lent? A tulajdonos (a kormány) elsődle
gesnek tartja majd a vasútügyet, vagy 
csak a hangzatos vasúttámogató szóla
mok mentén továbbra is a közútba megy 
a pénz, a támogatás? (Az állampolgár, 
meg a vasutas pedig nem érti, hogy a 
több éve tartó folyamatos erőfeszítések 
ellenére miért olyan a vasút, amilyen!) 

2. A MÁV ve:?etése következetesen 
alakítsa ki a belső intézkedéseit. 
Világos célok, és megfelelő mellé
rendelt eszközök legyenek. A fel
adatok végrehajtásához szükséges 
és elsősorban alkalmas személyek, 
vezetők kerüljenek kiválasztásra, 
kinevezésre. 

na Kálmán, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, majd az általa kinevezett új vezérigazgató: Kukely Márton. A Vasutasok Szakszervezete úgy 
látja, hogy a fentiekben írtakon túl a 
reform sikerét alapjaiban fogja befolyá
solni a bérrendszer. a szociálpolitika 
átalakítása. Meghatározó szerepet kell 
kapnia az oktatás, képzés ügyének, a 
személyzeti munkának. 

Élénk érdeklődése előzte meg az 
immár vezérigazgató, Kukely Márton 
első sajtótájékoztatóját 1999. május 
26-án. Jószerint meg is eló1egezték 
egyes újságok a kinevezését. 

Bemutatkozása előtt Katona Kál
mán, közlekedési, hírközlési és vízügyi 
miniszter elmondta, hogy erősebb va
gyongazdálkodási, hitelfelvételi jogosít
ványokat szerzett a MÁV Rt. Igazgató
sága, az alapító okirat módosításával. 

Takácsy Gyula, a MÁV Rt. Igazga
tóságának elnöke arról számmolt be, 
hogy majdnem 3 milliárd forinttal keve
sebb működési veszteséggel zárta az ál
lam legnagyobb cége a múlt esztendőt, 
mint az eUizöleg tervezték. 

Az 1956-os születésű Kukely Már
ton rövid életrajzát mi is közreadjuk. 

Előbb Moszkvában a Vasútmémöki 
Egyetem villamosmérnöki karán szerzett 
diplomát. A MÁV Rt.-nél 1980 óta dol
gozik. Öt éven át Záhonyban a távközlé
si- és biztosító-berendezési területen, 
majd a vezérigazgatóság üzemviteli fő
osztályán adta tudása a legjavát, küzdöt
te magát előre. 1991-ben már a mene
dzserképző tanfolyamot is maga mögött 
tudhatta. Két éven át egy külföldi keres
kedelmi cég ügyvezető igazgatója, ám 
1993 októberében visszahívták a MÁV 
Rt.-hez, értékesítési és árufuvarozási igaz
gatónak, amely tisztségét ezen poszton 
(utóbb már szakigazgatóként) 1997. au
gusztus elsejéig töltötte be. Ettől a naptól 
kezdve, mint vezérigazgató-helyettes 
sokat tett.az árufuvarozás, a személyszál-

lítás minőségi munkájának javításáért, 
azért, hogy növekedjenek a teljesítmé
nyek. 1999. január 6-án, Sipos István ha
lálának napján, válsághelyzetben, Kato
na Kálmán közlekedési miniszter felké
résére megbízott vezérigazgatóként állt a 
MÁV Rt. élére. 

Kinevezésének napján, programjában 
újszer<íen közelítette meg a humánpoliti
kát. Szerinte ez utóbbi a vállalat piacon 
maradását kell, hogy szolgálja, de annak 
érdekében, hogy a vasutas dolgozók neve
szítsék el létalapjukat. A munkahelyüket. 
Kifejtette, hogy a MÁV Rt. vezetőinek a 
vasúti hierarchiában mindenhol, a munka
körülményekkel és a munkafeltételekkel 
ös�zhangban �zabad és l..ell kell párbeszé
det folytatni a dolgozókkal. Kukely Már
ton hangsúlyozta, eleget kíván tenni an
nak a tulajdonosi óhajnak, hogy átlátható 
módon gazdálkodjon a MÁV Rt. már a kö
zeljövőben is. 

A sajtótájékoztatón többen félreért
hetetlenül azt firtatták, hogy a kormány
zat elkötelezi-e magát a MA V Rt. mellett, 
főleg ha vissza akarja terelni a közútról a 
sínekre az árufuvar tetemes részét. A Ma
gyar Vasutas a tanulmányi verseny-győz
tes, kiváló bizonyítvánnyal rendelkező 
szakmunkástanulók elhelyezkedési gond
jairól érdeklődött. Dr. Bajnai Gábor sze
mélrügyi vezérigazgató-helyettes kime
rítő alapossággal, biztatóan válaszolt. 
Egy-két esetet említett meg, ahol szemé
lyesen kellett közben járnia. 

A május 26-i sajtótájékoztatón a mi
niszter név szerint ismertette a MÁV Rt. 

Igazgatóságának tagjait. Ezek szerint to
vábbra is Takácsy Gyula, a MÁV Rt. Igaz
gatóságának elnöke. Az igazgatóság tag
ja maradt: dr. Petőfi Lászl6, a KHVM 
Közgazdasági és Vagyongazdálkodási fő
osztályvezető-helyettese, Kukely Márton, 
a MAY Rt. vezérigazgatója, Benczédi 
Mihályné, a MÁV Rt. vezérigazgató-he
lyettese, Aba Botond, a BKV Rt. vezér
igazgatója, dr. Csizmadia Éva, a KHVM 
jogi főosztályvezetője és dr. Katona And
rás, a Közlekedési Múzeum főigazgató
ja. Az igazgatóság új tagjai lettek: dr. Bá
nyai Mikl6s, a B-4872 Kft. ügyvezető igaz
gatója, Sárdi Gyula, a MÁV Rt. pécsi te
rületi igazgatója, Szálka Mikl6s, a PRO 
URBE Kft. fömémö!.e és Kövesné dr. 
Gilic::.e Éva, a közlekedéstudomány dok
tora, a BME Közlekedésüzemi Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára, dékán. 

A MÁV Rt. Felügyelő Bizottsága tag
jainak névsora: régi tagok: Horváth La
jos, a KHVM Vasúti Közlekedési Főosz
tály vezetője, dr. Bath6 Ferenc, a Pénzügy
minisztérium Állami Költségvetési Főosz
tály vezetője, dr. Kerkápoly Endre, nyugal
mazott egyetemi tanár, dr. Márkus Imre, a 
VSZ elnöke, Gask6 István, a VDSZSZ 
elnöke és Szőllősi István, a Kiskunhalasi 
Pályagazdálkodási Főnökség vezetője. Az 
új tagok: Ocskay Ákos, okleveles közle
kedési üzemmérnök, gazdasági mérnök, 
korábban a KHVM fejlesztési főosztály
vezető-helyettese, Dicvuizi Bertalan, a Tu
lajdon Alapítvány igazgatója és dr. Gelen
czei Csilla, ügyvéd. 

Szalai Csaba 

Az infrastruktúra fejlesztésére az 
"EU-kornform" ráfordításokat biztosítja
e a tulajdonos? A járműállomány javítá
sára, felújítására, a karbantartási munkák
ra megfelelő fedezet áll rendelkezésre? 
Megszűnnek-e az évközi kényszerintéz
kedések, keretcsökkentések, zárolások? 

A szolgálati helyekre hiánytalanul 
leosztásra kerül-e a költségkereten felül 
a bérköltség is? 

A vezetők a sajtótájékoztatón el
mondták, hogy a vasutasság segítsé-

' 

A munkaügyi kapcsolatokat rendez
ni kell középszinten (szakágak!), de 
munkahelyi szinten is. Meg kell erősíte
ni (főleg létszámban!) a humánblokkot. 

A Vasutasok Szakszervezete érde
kelt abban, hogy a harmadik évezred 
vas utasai jól érezzék magukat a mun
kahelyükön, a jövó'képük kiszámítha-
tó

�
� 
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EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELŐSZÖR MEGMÉRETVE 

Álltuk az előző számunkban az olvasó
nak adott szavunkat. Ismét tudósítunk a 
Nyugati Pályaudvaron emelkedő új szociális 
épületró1. Átadás után még mindig gyengélke
dik. Így 1999. május 26-án, szerdán délelőtt 
9 órakor, menetrendváltás előtti, rendkívüli 
üzemszemlére gyűltünk össze az állomásfőnö
ki irodában. Va.rga Gyulánénak, a VSZ Élet 
és Munkakörülményi Bizottság vezetőjének 
határozott kérésére még egyszer bejárhattuk 
a hatalmas komplexumot. Hiányosságairól 
egvébként dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
le;elet írt Kukely Mártonnak, a MÁV Rt. ve
zérigazgatójának. 

nyújtó szoba, de még egy -doboz sem volt fel
fedezhető. Az "Új Fehér Ház" belső elrendezése 
is az átgondolatlanság érzését kelti: a KTG a 
földszinten ran, ám a forgalmi vezénylete! már 
az első emeletre helyezték. L' gyanitt egy komp
lett konyha 1s található. Ezzel SZ(lmben egy 
emelettel leJjebb (tehát a KTG-vel szemben) 
lévő ebédlőben sem ételmelegítési. sem kézmo
sási lehetőség nincs. Az épület nélkülözi a fo. 
gasokat. függönyöket is. Az ajtók közül több 
félelmetesen keskeny, s akad jó pár olyan ajtó 
is, mely egybenyílik. A zuhanyzók megvilágí
tásáért "felelős" lámpák kapcsolói a kifelé(') 
nyíló ajtók mögött helyezkednek el, szinte be
lesimulnak a falba. Pénzben gazdagodik, létszámban gyarapodik Tény, sokszor hangoztattuk. hogy egy új 

épületnek vannak és lehetnek hibái. S nem is 
akarjuk a kritika ostorával agyonütni. de igyek
szünk pontosan tükrözni a vasutasok által csak 
"Új Fehér Ház" -ként emlegetett épület bejárá
sakor tapasztaltakat. Elkészült az ideiglenes köz
lekedési út, ám ennek megvilágításáról a kivi
telezők már elfeledkeztek. Egy korábbi (rá)fötés 
következtében lehullott az álmennyezet, no ezt 
már kijavították, ám pünkösd hétvégéjén elön
tötte az épület alsó traktusát a szennyvíz. 

A rendkívüli üzemszemle után megkérdez
tem Varga Gyulánét: elégedett-e a látottakkal. 
a tájékoztatással. Taglétszámának köszönhetően má

jus 28-án megtarthatta fennállásának 
első küldöttközgyfilését a vasutas egész
s�nztár. Amegközelító1eg 1800 tagot 
tömörítő önkéntes szervezet 70 küldöttje 
- ahogy Magos György elnök fogalma
zott - "óvás alatt játszotta a meccset", 
ugyanis előzó1eg néhány tag formai ki
fogásokkal élt ... 

Az esemény végül is a legteljesebb 
békében,.hanem is az olajfák alatt, hanem 
a bevételellenőrzési igazgatóság épületé
ben zajlott le. A küldöttek zöme megje
lent, és a szavazásköteles napirendi pon
tok csaknem mindegyikében egyhangú
lag döntött. Az igazgatótanács beszámo
lóját is így fogadták el, annak ellenére, 
hogy a ka�szánál tartott pénztárfelügyeleti 
vizsgálat kisebb adminisztratív hiányos-
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ságokat tárt föl. Ezeket a hibákat a pénz
tár kijavította. 

Taglétszámát tekintve a pénztár föl
futóban van - egy év alatt megháromszo
rozódott a belépők száma. Míg 1997-ben 
377 tagot tartottak nyilván, 1998-ban már 
1124-en léptek be tagként. A pénzügyek 
ennek megfelelően alakultak: 2.177 .000 
Ft-ról 23.219.000 Ft-ra nőtt a pénztár 
vagyona. Az elnök beszámolóját ez ellen
őrző bizottság vezetőjének, Remete Mik
lósnak az összefoglalója követte. A 
könyvvizsgáló korlátozott záradékkal lát
ta el a beszámolót, de javasolta annak el
fogadását. Több felszólaló után dr. Már
kus Imre, VSZ elnök- aki maga is tagja 
a pénztárnak- szintén javasolta a beszá
moló elfogadását, azzal a megszorítással, 
hogy a kifogásolt hiányosságok ellenőr-

zéséhez szabjanak határidőt. Egy októ
ber végi rendkívüli közgyűlés tételesen 
ellenőrizhetné, miként küszöbölték ki a 
kifogásolt gondokat. Ezt Remete Miklós, 
illetve a közgyűlés is elfogadta. 

Az alapszabály módosítása után a 
szolgálati szabályzat következett, amely
ben több pont módosult, igen kedvező
en. Ezentúl, ha a pénztártag fekvőbeteg
gyógyintézeti ellátásban részesül, az el
látás minden napjára szemben a koráb
bi 350-nel, 400 Ft táppénzkiegészítést 
kap. A keresőképtelenek 5000 Ft-os ki
egészítésének feltétele pedig a korábbi 
90 naptári napról 60-ra módosult. A 
gyógyászati segédeszközökért fizetett 
térítési díjat a pénztár a jövőben maga
sabb összeggel egészíti ki. 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

A régi szociális épületben 252 ágy volt, s 
kifejezetten volt vendégszobája is. Most csu
pán 52 ággyal dicsekedhet. Itt jegyezzük meg. 
hogy bár helyi gondnak tűnik: igazából nincs 
üzemebédlő. Az már viszont súlyos hálózati 
gond. hogy a vendégszobákat kifelejtették a 
"Ház"-ból. Továbbra sem láttunk telefont. de 
még csak egy nyilvános telefonállomást sem 
szereltek fel eddig a kivitelezők. A korábban 
megígért orvosi rendelő. de még egy elsősegély-

- Nem. Nem lehetek elégedett. hiszen jó
val jobb szociális körülményeket ígértek e ha
talmas házban a vasutas munkavállalóknak. A 
VSZ egyelőre "jegyzetel" és továbbra 1s raJta 
tartja szemét az épületen. Várunk. időt adunk a 
kivitelezőnek a hibák kijavítására. Aztán meg
látjuk, hogy mit hoz a következő pár hét, s ha 
érdemben nem történik l'áltozás. úgy az épület 
tökéletesítéséért kezdünk harcba. 

A beköltözött vasutasok is csak annyit je
gyeztek meg csendesen. tömören: szép. szép. 
tényleg szebb. mint a régi! Arcukról leolrn,ha
tó rolt: hogy nem ilyen lovat akartak. 

Természetesen lapunk továbbm is szem előtt 
tartja az épület sorsát. Figyelemmel kísérjük és 
tudósítunk állapotának jobbulásáról is. 

Berta Sándor 

"" "" """" 
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Debrecen. Tómeg dekkol a vasút
állomás csarnokában. Hosszabb vá
rakozásra ítélten a nagyváróterem 
e)O'ik ülőpadja felé veszem az irányt. 
Etkező utasok mellett magukba ros
kadt, fekvő, alvó hajléktalanok. Átla
gos, késő délutáni életkép ez. Az egyik 
pad felől áporodott bűz terjeng. 

Csúszott egyre lejjebb 
- Flaszterújságot vegyen! - toppan 

elém egy szőrmók alak. Vásárolok tőle, 
s útjára kísérem. Sajátos világába kalau
zol. Sorstársának ajánl be; ám húzódo
zik szóba állni velem Béres László. Ké
sőbb mégiscsak megered a nyelve: 

-Hajdúsámsonban 1951-ben szület
tem, Debrecenben élek. Volt egy élettár
sam és egy mostohafiam, akit felnevel
tem. Miután az élettársam meghalt, ne
velt fiam "hálából" kirúgott az utcára. Így 

váltam hajléktalanná. 
-Hajlék nélkiil hol tölti az éjszakdit? 
-Kezicsókolom, ez hosszú! Ne tes-

sék már ennyire kíváncsi lenni! - pírit 
rám. Majd kis idő múlva válaszra méltat: 
- Bérházak lépcsőházaiban. Meg mikor 
hol. Tetszik tudni, kezicsókolom, mert a 
váróteremből kihajtják ám az embert! 
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Mesélnek a várótermek 
- Úgy értesültem, önökhöz humánu

sak a vasúti rendőrség tagjai. 
- Talán a város rendőrei, de nem a 

vasútiak! -háborodik fel, s faképnél hagy. 
- Van itt nem messze egy hajléktalan 

szálló- mutat a téren át Imre, a flaszter
újságárus. - Ott lehet fürödni, aludni. A 
helyzet az, hogy ott kevés a víz. Meg
szabják, milyen napokon, mettől meddig 
lehet fürödni. Az én helyzetem már pici
vel jobb az itt lévőknél, de nekem sem 
rózsás. A kis rokkant-nyugdíjamból és az 
újságárusítás jutalékából fizetem a szük
séglakás rám eső lakbér részét. Gondol
hatja, mennyi marad a megélhetésre. Ta
pasztalom, nap mint nap átélem azt a meg
aláztatást, ahogyan bánnak velünk. Azok 
miatt, akik maguk alá piszkolnak. Úgy 
gondolom, csak a rendbontóknak kelle
ne a szűrét kitenni a váróteremből. Tisz
tában vagyok azzal, hogy idebenn kik tar
tózkodhatnak ... Hiszen vasutas voltam. 
De! A vasúti rendőrség annyiban felelős 
a kialakult helyzetért, hogy egy kalap alá 
vesz bennünket. Nem tesz különbséget, 
de ahány szolgálat van, annyi féle mó
don igazoltat. 

A sors a bűnös 
- Hogyan került ilyen kritikus hely

zetbe? 
Hallgatom, hallgatom s mégsem tudom 

végül összeadni, hogy hány mostohagyer
meke van. S hányszor szakított, de volt ő 
nős is. 

Meglobogtatja az újságcsomót. 
- A vasútnál buszsofőrként kezdtem 

annakidején. A nehézgépkocsi-kezelőitől 
kezdve a TIR-vizsgáig mindenre van jo
gosítványom. 

Akadozik a visszaemlékezés, mert 
ahhoz a ponthoz ér, amikor elvitte kiseb
bik gyermekét pályamunkáskodni. Ő jót 
akart - hajtogatja többször is. mert a 
gyereket elütötte a vonat 92-ben Tisza
füred alatt. Ma is a vasutat hibáztatja. 
Persze a volt felesége (vagy élettársa?) 
meg őt, mert ha nem viszi el a gyereket 
oda, akkor ma is életben volna. Ezt vág� 
ta az asszony a fejéhez százszor is. S ek
kor roppant össze lelkileg, s fizikailag 
is. Így került Szolnokra a MÁV-kórház
ba. Majd újból megromlott a kapcsolata 
egy másik asszonnyal, mert annak idő-

sebb fia meg öngyilkosságot követett el. 
Ekkor került az utcára. Olykor alkalmi 
munka után néz. 

A megjavulás rögös útján bukdácsol
va halad Bereczki János hajlék nélküli. 
Sorstársaival ellentétben optimista. Lát 
kiutat hullámvölgyéből. 

- Szüleimnél éltem. Lopásért két év 
börtönbüntetést töltöttem le. Szabadulá
som óta vagyok kint a flaszteren - mesé
li történetét a harmincnyolc éves férfi. 

- Tanult a hibájából? Elkerüli-e a "jó 
barát"-i körét? 

- Alkalmi munkák vállalásából 
élek. Hétköznapjaimban így vezekelek 
múltamért. Csak hétvégén pihenek. A 
régi barátokat elkerülöm. Nem szeretnék 
újból lesüllyedni, ezért a hajléktalan szál
lót inkább nem veszem igénybe. Ott 
vannak olyan elemek, akik már próbál
tak kísértésbe vinni. Ezért inkább lép
csőházakban húzódom meg éjszakákra. 
Az állomás váróterméből - amikor csak 
tehetik - kiküldenek minket, s a lépcső
házakban sem tűrnek el szívesen. Tóbb
ször előfordult már, a lakók vagy a ház
mester részéről, hogy ütlegelés volt az 
osztályrészem. 

Beszélgetésünket félig ittas férfi sza
kítja félbe. 

- Ezt írja meg! - furakszik a dikta
fonhoz. Igyekezetében majdnem kiveri a 
kezemből. 

- Tarr László, hajlék nélküli. Éppen 
most rúgtak ki a szállóból. Hogy miért? -
megmondom én magának! Ápolóként dol
goztam, kerestem egy kis pénzt. Vettem e� 
pár cipőt magamnak. Reggelre ellopták! En 
meg persze, hogy szidtam az édes, jó any
jukat! Amiért, minden jött-mentet beenged
nek oda. A szállóra. - fújja el egy szuszra 
felháborodottságának okát. 

Egész nap munkalehetőség után ku
tat Karádi Lászlóné. A negyven éves nő 
Anarcsról került Debrecenbe. Két gyer
meke közül a fiatalabb meghalt, az idő
sebb pedig éjjel-nappal zavargatta ittas 
állapotban az édesanyját. Aki a tűrőké
pesség határán túl inkább a váróterem 
világát választotta. Dolgozó nő volt. 
Debrecenbe kerülve nagy nehezen mun
kát kapott a Barneváll-nál, de 160 fővel 
együtt munkanélkülivé vált. Jövedelem
pótlóból vegetál. 

A rendlrségi szigor 
ea,tonna 

Közbiztonság. Kompromisszum. Hu
manitás. Hogyan tudják érvényesíteni e 
fogalmakat a gyakorlatban?- fordultam 
kérdésemmel a Hajdú-Bihar megyei Ren
dőrfőkapitányság Közbiztonsági Szerv 
Közrendvédelmi Osztály Vasúti Alosztá
lyához. Szepesi Judit rendőrszázadostól 
kaptam meg a választ. 

- Megfelelő formában törvényes ke
retek között kezelhető a hajléktalanok 
kérdése. Téli időszakban válik jellemző
vé (nemcsak Debrecenben), hogy a vá
róteremben tartózkodó hajléktalanok lét
száma megnövekszik. Éjszakai menedé
ket, szállást próbálnak keresni a fűtött 
várótermekben. 

ráltan, differenciáltan intézkedjenek a haj
léktalanokkal szemben is, így pl. az iga
zoltatás alkalmával. ha nincs irata, a ma
gát igazolni nem tudó személyt elő szok
tuk állítani. Az adategyeztetést követően, 
ha tisztázódik a kiléte, elbocsátjuk. 

A csendes, pihenni vágyó hajlékta
lanoknak a váróteremben tart{";zkodását 
nem zavarjuk. Mi kategorikusan a váró
teremből senkit nem küldünk ki. Akinek 
a viselkedése megbotránkoztatá.t kelt az 
utasok körében, azzal szemben természe
tesen határozottan fellépünk. Megjegyez
ni kívánom, hogy a várótermet takarítók 
ki szokták küldeni a bennt tartózkodókat 
addig, amíg a takarjtást végzik. 

A magatehetetlen, ittas személyt-ez 
biztonsági intézkedés - az illető saját 
maga és az utasok védelme érdekében a 

A kézirat nyomdába adása előtt kaptuk a hírt Debrecenből, hogy ezen a pá
lyaudvari, meleg aknafedélen alvó Béres Uszlót (állitólag a takarítók) éjszaka 
savval leöntötték. Súlyos égési sebe�_kel került a kórházba, a hajléktalanok 
szerint már nem gyógyul fel többé. Ugyében, minthogy a pályaudvaron tör
tént a merénylet, a vasúti rendőrség nyomoz. - • --- r-ow: tt1:R1 

detoxikáló állomásra szállítjuk, persze ha 
a kijózanítása valóban indokolt. 

A MÁV Rt. új menetrendje 

Debrecenben a Wesselényi utca 55. 
szám, valamint a Dobozi utca 2. szám alatt 
van hajléktalan szálló. Teltház esetében áll 
elő az a helyzet, hogy menedéket csak a 
fűtött vasútállomáson, ill. az autóbusz
pályaudvar várótermében találnak. 

- Szállásprobléma akkor merülhet 
még fel, - fogalmaz szakmai zsargon
nal Szepesi Judit- amikor szeszes ital
tól befolyásolt állapotuk miatt nem tud
ják befogadni őket. Tömeges megjele
nésük a vasútállomás környékén akkor 
jellemző még, amikor a karitatív szerve
zetek által tartott étkeztetésekre gyűlnek 
össze. Az állomás melletti parkolóban 
szoktak hideg élelmet osztani, természe
tesen ilyenkor, ebben az időpontban a 
létszám emelkedik. 

- Gyakran előfordul, hogy a hajlék
talanok nem rendelkeznek irattal. Kifo
gásként említik a pénzhiányt az igawl
vány kiváltására. Általában hivatko-:,nak 
árra is, hogy a váróteremben, alvás kö:
ben lopták el tőlük . ÉRVÉNYES 1999. MÁJUS 30-TÓL 2000. MÁJUS 27-ÉN 24 ÓRÁIG 

Május 27-én Budapest Nyugati 
Pu. Királyi várójában tartotta Ku

kely Márton vezérigazgató sajtótájé
koztatóját az 1999/2000� évi vasúti 
menetrendről. 

Elmondta, hogy a főváros előváro
si forgalmában 41 felújított kocsival és 
Inter-Pici sínbusszal találkozhatnak az 
utasok. A menetrend-készítők széles 
körűen egyeztettek az önkormányza
tokkal. a Volánnal. A vasút 1998-ban 
155,2 millió utast szállított, első jelzés
ként sikerült az utasszám-mérséklődést 
megállítani. A távolsági forgalomban az 
utaskilométer 2,9 %-kal javult. A tava
lyi év veszteségének meghatározó há
nyadát - 10,45 milliárd Ft-a személy
szállítás teljesítménye tette ki. 

A MÁV teryezi csomagmeg6rző 
automaták vállalkozókkal való üzemel
tetését. Visszaállítják a koffer-kulik 
szolgáltatását. Folytatják az emelt pe
ronok építését. Korszerűsítik az infor
mációt. A mozgássérültek részére im
már 61 helyen áll rendelkezésre mobil 
emelő. A kirándulásra indulókat pedig 
még több kerékpár szállítására alkalmas 
személygépkocsi szolgálja. Kiemelke
dő, l O éves programot képez az állo
másépületek felújítása, azok építészeti 
jellegének megőrzésével. 

MÁV 

Budapest-Zalaegerszeg között az 
eddigi néggyel szemben öt gyorsvonat
pár közlekedik. A dél-dunántúli térség 
forgalmának kiterjesztése céljából a 
gyékényesi végállomást Nagykanizsára 
helyezték át. Nyári időszakban Salgótar
jánból a Velencei-tóhoz személyvonatot 
indítanak Székesfehérvárig. 

Tóbb vonat közlekedik az alábbi útvo
nalakon: Budapest-Székesfehérvár, Eger
Szilvásvárad, Gyula-Békéscsaba, Szarvas
Mezőtúr, Szentlőrinc-Szigetvár. Szombat
hely-Kőszeg. Bővíti InterCity-hálózatát a 
MAV. A jelenlegi Budapest-Dombóvár
Kaposvár IC-vonat Somogy-szab-Csurgó 
érintésével Nagykanizsáig megy. Vasárnap 
este Kaposvártól mentesítő vonatot indíta
nak a Déli pályaudvarig. A hét utolsó mun
kanapján és a hét első munkanapját meg
előző napokon Budapest-Eger között na
ponta egy, nyáron hét végén két pár 
InterCity vonatot állít forgalomba a vasút. 
Nagykanizsa-Keszthely felől érkező IC-k 
Budapest Keleti Pu.-ra érkeznek. InterPici 
járatok száma 20 motorvonattal 12 útvo
nalon 25 pár vonatkként áll az utasok ren
delkezésére. Új járatok: Nyíregyháza-Vásá
rosnamény, Debrecen-Nagyvárad, Debre
cen-Hajdúböszörmény, Szeged-Gyula. 
Sárbogárd-Baja. 

Tóbb vonat közlekedik a Balatonhoz. 

Nyáron mentesítő vonatok, közvetlen 
vonatok. egyesített vonatok járnak távo
labbi induló állomásokról is, de javulnak 
az utazás feltételei az elővárosi forgalom
ban is. Budapest-Szob között visszaállít
ják a jól bevált ütemezés szerinti vonat
forgalmat. A nemzetközi vonatközleke
dés kényelmesebb lesz. A Balkán nem
zetközi gyorsvonat csak Budapest-Sza
badka között közlekedik. A Hellas pedig 
további intézkedésig, -nem. 

Bővítették a kedvezménnyel való 
utazási feltételeket is, amelyekről az ál
lomásokon, utazási irodákban, és értb
kesítési irodákban adnak részletes tá
jékoztatást. Együttműködési megálla
podá�t kötött a MÁV Rt. és a Volán Rt., 
a Nemzetközi Üdülési Szolgálat és a 
Fővárosi Állat- és Növénykert az uta
sok érdekében. Bővült a kedvezménye 
a főiskolai és egyetemi hallgatóknak. 

A vezérigazgató szerint a vasút cél
ja, hogy utasokat szerezzen vissza. Bár 
ez nem könnya feladat, hiszen nő a gép
kocsi-eladások száma. A MÁV Rt. lé
pést kíván tartani az európai vasutak
kal, ám ehhez még mérföldeket kell 
megtennie a jelentős beruházások és 
fejlesztések útján is. Ez az, amit nem 
aprózhatel. 

Szab6Béla 

� 

- A váróteremben többnyire csen
desen s-:,unyókáló, esetenként Flaszter 
újságot árusftó hajléktalanokkal talál
koztmn, sajnos hallottam olyan esetró1, 
hogy februárban az alosztály rendőrei 
paddal együtt kitették az alvó hajléknél
külit a peronra. 

A századosnő erről nem tud. Az al
osztálynak ilyen esetről nincs tudomása. 

Ekként folytatja: 
- A szeszes italtól befolyásolt álla

potban lévő hajléktalan is felszabadul
tabb. Ilyenkor indulatosabbak. Hamarabb 
összeszólalkoznak, amely verekedéssé is 
fajulhat. Az ilyen garázda, közösségel
lenes magatartás esetén indokolttá válik 
a rendőri intézkedés. A közbiztonság 
megóvása, az utasok nyugalma érdeké
ben törvényes keretek között intézkednek 
rendőreink. Ilyen esetekben is! 

Az egyforma szigor félreérthetetlen. 
- Egyéb esetekben a kollégáim ma

ximálisan törekednek arra, hogy kultu-

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

JÁSZKISÉR Jászkisér, Jászladányi út 10. Tel./Fax: (57) 450-945, Vasúti telefon: (02) 14-62 

- Valóban többször felvetődik az ál
lítás, hogy amíg a hajléktalan személy 
az állomáson alszik, addig más személy 
- kihasználva a védekezésre képtelen ál
lapotot- eltulajdonítja az alvó értékeit, 
iratait. 

- Én nem tapasztaltam, hogy a haj
léktalanok kéregetéssel zaklatják az uta
sokat. Bár többek szerint a hajnali órák
ban odasomfordálnak melléjük ... 

- Szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert itt az állomás területén nem jellem
ző a kéregetés. Valószínűleg az állandó 
rendőri jelenlét visszatartó hatással van 
rájuk. Tisztában vannak azzal, hogy ezt 
nem szabad. 

-Speciális-e a vasúti alosztály tevé
kenység köre? 

- A vasúti alosztály hatásköre Haj
dú-Bihar megyére kiterjedő. A nyílt vas
útvonalon, valamint a meghatározott ál
lomások területén elkövetett bűncselek
ményekben nyomozunk. Hozzánk tar
tozik a megye területén történő vasúti 
közlekedés biztonságát veszélyeztető 
bűncselekmények, továbbá a nyílt vas
úti területen a balesetek kivizsgálása. A 
mi területünknek a sajátosságát abban lá
tom, hogy a vasúti közlekedés, a vasút 
területén használatos speciális szavak, 
kifejezések ismerete munkánk során el-
engedhetetlen. 

Húri Valérja 
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\ 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendelA szolgálataiban. 

Vasútépít6, vágány- és kitér6-
szabályozó nagygépek üzemel
tetése. A vágányszabályozó gé
pek hibacsökkent6 vagy hiba-

megszüntet6 eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi gépt(pus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépít6 és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató„ személy-, illetve teherszál
lító, továbbá fels6vezeték épít6-
szerel6 jármílvek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor-
szertisítése. ___,.____ .........:�-- . 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek,_ berendezések tervezése, gyártá
sa és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sfnköszörtl berendezés stb.). 

A Kft. a saját célti felhasználds mellett Jdils6 megrendel& részére igény szerint végei al
katrészgyártást és felújftút. Az alkatr6szgyártás f&b technológiai adottságai: g6pi f.otgá
csolás (teljes v� NC gépek), köt6 és felrakó hegeszt&ek, hmtezelési eljtisok, ,IUnii 
vn)kaoizál•s stb. 
Vasáti JD�k, vontatójmnílvek futásbiztonsági és diap.osztibi feltllvizsaálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, imgnese8 stb.) • 
Ktilönf6le ��tervezése, gyártása, szerelése 6s feh1jftisa. 
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SZABAD TÉR 

Korlátoltság, 
vagy korlátozottság 

Vonana�I nem volna egyszerííbb? 

A telefon, főleg ha orvosok használ
ják, nélkülözhetetlen bárhol. Akárcsak a 
debreceríi tertileti egészségügyi központ
hoz tartozó záhonyi üzemorvosi rende
lőé. Amióta megvan Záhonyban ez a ren
delő, onnan hívhattak, riaszthattak az 
országból bárkit. Például a mentőszolgá
latosokat, olykor a légimentőszolgálatot, 
a kórházakat, hisz Záhony a MÁV Rt.-n 
belül maga is különösen veszélyes üzem. 

-A nyolcvanas évek közepén -em
lékezik vissza Pöhacker Attila, a tertileti 
képviselet titkára -éppen egy gyors tele
fonhívásnak köszönhette életét több baj
ba jutott dolgozó is. Ne feledjük-mond
ja -nálunk mindenféle mérgező anyagot 
rakodnak, fejtenek át. 

A napokban (két hete) váratlanul kor
látozták a 425-052-őt, vagyis csak Kisvár
dáig tudnak az orvosok, az asszisztensek 
telefonon eljutni. Nem értem, miért. A te-

lefonszámla költsége sohasem haladta 
meg a tízezer forintot. A magánbeszélge
téseiket pedig sorra kifizették a rendelő al
kalmazottai. Egyébként idáig a számlát a 
MÁV Debreceni Tertileti Egészségügyi 
Központja állta. Most valaki, a nagyfene 
takarékoskodás ördögétől hajtva, rájött 
arra, hogy 425-052-őt ugyan életben hagy
ja (vagyis nem szünteti meg), s így egy 
évre átszámítva egy látszólag tekintélyes 
summát spórol meg. Tegyük hozzá rög
tön: nem a telefonköltségen, az emberi éle
teken. S ez nem túlzás, mert meglehet, 
hogy épp amiatt történik majd most egy 
máskor egyébként megelőzhető tragédia, 
hogy Záhonyból csak nagy késéssel tud
ják a rendelőből a mentősöket riasztani. 

Vajon e korlátozás nem valakinek a 
korlátozottságáról állít ki bizonyítványt? 

A kérdést döntse el az olvasó. 
Szalai Csaba 

Könnyes mosoly 

Bizonyára sokak által ismert az a 
tény, hogy a világ nagyvárosai köré úgy
nevezett elővárosok települtek. Ezek 
újabbkori változata az alvóvárosok 
rendszere, de valójában mindkettő az 
előbb már említett szándékot valósította 
meg. Lényeges, hogy az itt élők - fő
ként a férfiak - munkájuk révén főként 
a közeli(?) nagyvároshoz kötődnek, s 
nap mint nap utazni kényszerülnek is
mert nevén elővárosi vasutakon, a tehe
tősebbek gépkocsival. 

Magyarországon ismereteim szerint 
ez csak részben valósult meg, inkább 
csak ingázó vonatokként ismerjük -a szó 
pejoratív értelmezésével együtt-s "elő
városiként" inkább a HÉV-et fogadjuk el, 
a vasútról elfelejtkezünk. 

A mostanság egyre követelődzőbb 
igények kérdése, hogy reálisak-e? 

A döntése nem az én feladatom, de a 
kíváncsiság, no meg a sétára késztető va
rázslatos tavasz szinte kényszerített, 
hogy megnézzem Rákoscsaba, Rákos
csaba-újtelep, Rákosliget sajnos egyre 
pocsékabbá váló állomásait. 

Rákoscsaba 9 óra 55 perc. Vonat ér
kezik Hatvan felől, s felszáll egy szem 
ötven körüli asszony. Az indulás előtti 
percekben elmondja, hogy vásárolni 

megy a "városba". Mindez 110 forintjá
ba kerti!, ugyanez BKV-Metró átszállá
sokkal majd 300 forint. Nem sokkal ez
után a buszmegállóban "vallatom" utazási 
szándékáról fiatalabb társnőjét; ő a Rá
koskeresztúri központba igyekszik. Ha
sonló szándékkal. Vonattal nem volna 
egyszeruöb? -kérdezem, s úgy néz rám, 
mintha elmezavarban szenvednék. 

-Tizenöt perc alatt ott vagyok - mond
ja -vonattal Ligetig mehetnék, onnan az
tán 10 perc gyaloglás, majd újabb vára
kozás - ez is kb. annyi - a főtérre vivő 
autóbuszra. Így aztán logikus, hogy ma
rad az autóbusz. Rákoscsaba állomásépü
lete különben szintén megérne egy "mi
sét'', érzésem szerint gyászmisét, mert a 
különben nagyon kedves épületet a jelek 
szerint máris felfedezték csöves társadal
munk tagjai. Erről többet nyilvánvalóan az 
állomás oldalában lakók tudnának mesél
ni, de ez már egy másik történet. 

Minthogy Rákoscsaba-újtelep "állo
máskáé" is, ahol szintén nincs szolgálat
tevő, de az ott lakó MÁV alkalmazott 
Gábor Miklósné szerint teljesen fölösle
ges is lenne. Fölösleges, mert az a pár 
utas, aki kora reggelente itt száll fel, bér
letes utasok, így aztán az esetleges pénz
táros napi tevékenysége legfeljebb csa-

ládjának készítendő pulóverek kötögeté
séből mertilne ki. Gábor-né különben azt 
is elmondta, hogy a hajnali 4 órától köz
lekedő vonatok 6-7 óráig általában telí
tettnek tűnnek, de ezt nyilván a szaktm-
berek is tudják. • 

S ha már épületekről is szó esett, 
Rákosliget egykori állomásépülete a for
galom oldaláról nézve három pici lőrés
szerű ablakkal tündököl, ajtajait, ablaka
it befalazta az a cég, mely itt tevékenyke
dik, máshol biztosítva a bejutást. Egysze
rűen fogalmazva megunták, hogy az a pár 
utas, aki mégis úgy dönt, hogy vonattal 
utazik, a menetrend felől rendre náluk 
próbál érdeklődni. 

Apropó menetrend. "Természetesen" 
az említett és nem üzemelő állomásokon 
ilyen egyszerűen nem létezik, pedig 
ennyit azért megérdemelne a nagyérde
mű. Információnak tehát nyoma sincs, 
csupán a Rákoscsabai állomás mögött a 
szintén régen bezárt, és a hangzatos 
"Szajnapart kisvendéglő" nevet viselő 
épület falán, mely arról tudósít, hogy a 
pacalpörkölt 89, a sertésborda rántva 98, 
a szalontüdő 68 forint. Végtére ez is egy 
információ, igaz ezen legfeljebb ma már 
csak nosztalgiázni lehet. 

VeéghÁdám 

A háborúból jöttem sebesülten haza, 
amikor először sírni láttam az apámat. -
"Megöltek fiam!" -kiáltotta. Akkor már 
két hónapja éltek a pincében a ház lakói, 
akik némán, részvétteljes arccal figyelték 
a jelenetet. "Ugyan semmi, csak éppen 
keresztüli yukasztották a lábamat," -
mondottam vidáman és az apám is fel
sóhajtott, de nagyon félénk volt a moso
lya, alig-alig tört át a könnyein. 

rették egymást nagyon. De a sors nem 
elégelte meg a szenvedéseket, egy tava
szi napon a leány megbetegedett, és mire 
a májusi orgonák kinyíltak, meg kellett 
rendelni a koszorút. A síró emberek kö
zött száraz szemekkel ment a fehér ko
porsó után. Már nem tudott sírni, elfogy
tak a könnyei. Az egész embert rázta a 
hang és könny nélküli zokogás. Nem 
bírtam tovább nézni, hogyan szenved, 
odasúgtam neki: "próbálj meg moso
lyogni." Rárnnézett, megpróbálta és ak
kor megeredtek a könnyei. A kiszáradt 
forrás megindult. A könnyein keresztül 
küldött felém egy hálás mosolyt, mert 
újra megtanítottam sírni. 
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··sok gyerek azt mondja: passz!
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Egy fiatalasszonyt láttam nevetve 
sírni, akinek megjött, hazajött, ha csak 
féllábbal is. a háborúbó�az ura. "Mit 
tettek velem, látod-e?" mondotta a ka
tona. Az asszony azonban már nem 
sírt, csak nevetett. Olyan volt a kaca
gása, mint aki megnyert valamit, mint 
aki becsapta a halált és eW'élet helyett 
csak egy ballábat adott oda neki. 

Van egy barátom, aki nagyon so
kat szenvedett. A háborúban minde
nét elvesztette, szüleit, testvéreit sor
ban eltemette. Oly egyedül, oly árván 
állt a világban, mint egy kiszáradt 
nyárfa a pusztán, vagy egy magányos 
szikla a tengerben. 

És akkor megismerkedett egy 
lánnyal. Szép, kedves kisleány volt, sze-

A könny és a mosoly rokonok. A 
szomorúság felhője nélkül nem ra
gyoghat fel a mosoly szivárvány-híd
ja, ha kisüt az öröm napja. Boldogok 
azok, akik könnyen sírnak és moso
lyognak, mert megtisztul a szívük s 
könnyen el tudják viselni a szenvedé
seket és az örömöket. 

Sajnáljátok azokat a boldogtalano
kat. akiknek már nincs se könny a sze
mükben, se mosoly az ajkukon ... 

Baranyai 

Megkezdett sorozatunk szelleméhez 
híven ezúttal is megkerestünk két tan
mííhelyvezetőt, hogy a végzettek elhe
lyezkedési lebet&égeiről faggasmik őlcet. 

Matkó Ottó, a MÁV Rt. Északi Tan
műhelyének vezetője szerint a fölvetett 
probléma nálunk igencsak összetett. 

-Az itt végzettek előtt három út áll -
mondja. -A középiskolai bizonyítvánnyal 
kiengedett tanulók közül többen főiskolára, 
egyetemre készülnek. A többiek egy része a 
civil életben próbál munk$elyet keresni, 
illetve vannak, akik affinitást éreznek a vas
út iránt A 130 most végző fiatal szakember 
15-18 százaléka, nagyjából húsz gyerek a 
MÁV-nál kopogtat állásért, ők el is tudnak 
majd helyezkedni, mert a vasútüzemi sza
kosoknak megvannak a helyek. A többiek 
azonban máshová kancsingatnak. A speciá
lis képzésben, például a vasútépítő, pálya
építő szakon neveltek közül hárman szeret
nének a vasútnál maradni. 

Hogy mi az oka a viszonylag csekély 
érdeklődésnek? A tanműhelyvezető sze
rint legelőször is a bérezés. 

KITEKINTŐ 

-Az érettségivel, technikusi minősí
téssel rendelkező pályakezdők induló fize
tése a vasútnál nagyjából bruttó 36-38 ezer 
forint. Erre sok gyerek azt mondja, passz. 
Pályakezdőnek lenni nem rózsás dolog 
amúgy sem, aki pedig vállalja az alacsony 
fizetést, jobbára a vasút iránti szerelemből 
teszi. A szakmunkásokra ugyanez jellem
ző, kezdő pénzük 28-30 ezer forint. A 
mostani srácok szeretnének jobban keres
ni, de hát ki nem? Maszek helyen, a MÁV 
valamelyik kft-jében akár a dupláját is meg
kaphatják. Nem véletlen, hogy például a 
forgalmi szolgálattevők közül többen a 
BKV-hoz mennek dolgozni. 

Németországban lolvtatódik 
a DB "lekete" szériája 

A "LA VIE DU RAIL" C. FRANCIA VASÚTI FOLYÓIRAT 
1999. MÁRCIUSI SZÁMÁNAK CIKKE NYOMÁN 

Tizenhárom személy sértilt meg már
cius 9-én Erfurt állomáson, amikor két 
személyvonat ütközött össze. Egy héttel 
korábban két tehervonat ütközött össze 
Hannover állomáson, amikor két személy 
sértilt meg. Ezt megelőzően pedig tűz ke
letkezett egy tehervonat egyik kocsiján 
Göttingen-né! egy alagútban, majd egy 
tehervonat siklott ki Darmstadt közelé
ben. Mintegy fél tucat egyéb balesetet 
regisztráltak az év eleje óta a Német Vas
úton, melyek közül a legsúlyosabb a két 
halálesettel és 34 sebesüléssel járó bal
eset volt február 18-án. 

Rámutatva a berendezések elégtelen 
fenntartáslira a vasutas szakszervezet meg
szakítást követel a személyi állomány ra-

cionalizálásának folyamatában, amelyet a 
286 ezer főt foglalkoztató társaság követ
kező privatizálására való tekintettel hatá
roztak el. A DB 16 ezer alkalmazott állá
sát szüntette meg 1998-ban. A szakszer
vezetek szerint 18 ezer alkalmazotti helyet 
szüntethetnek meg 1999-ben. Az igazga
tóság és a vasutasok megegyeztek abban, 
hogy minden eszközzel csökkenteni fog
ják a baleseti kockázatokat. A Német Vasút 
elnöke Johannes Ludewig biztosította a 
német közvéleményt, hogy a vasút mesz
szemenően a legbiztonságosabb közleke
dési eszköz marad, éspedig kilencszer biz
tonságosabb, mint a gépkocsi és három
szorta biztonságosabb, mint a repülő. 

Válogatta és fordította: Hajós Béla 

Miskolci tapasztalatok szerint azok
nak a szakközépiskolai végzetteknek, 
akik kifejezetten a vasútnál szerettek volna 
elhelyezkedni, sikertilt is állást kapniuk. 

-Ez a forma megszűnőben van, ám 
tavaly új képzés, vasútüzemvitel-ellátó szak 
indult nálunk -nyilatkozta megkeresésünk
re Csutorás Márton tanműhelyvezető. -
Azok a fiatalok, akik 3,5 fölötti tanulmá
nyi átlagot produkálnak, tanulmányi szer
ződéssel fix munkahelyre számíthatnak, ha 
vállalják. Egy év múlva végeznek, akkor 
meglátjuk, miként alakul a helyzet náluk. 
Azonban tény, hogy nem minden gyere-

MÁV A�ranz ]yJ} Kft. 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. 

Különböz6 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javrtása a f6 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPÍTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

künk pályázott állásra, akinek lehetősége lett 
volna rá, és a számoknál ezt is figyelembe 
kell venni. Az okot csak ők tudják. Ebben 
az évben egyébként kötöttpályás járművil
lamossági szerelő képzésünk is indult. már 
érettségizettek számára Ezt az Országos 
Képzési Jegyzék tartalmazza. A végzettek
nek nagy szerepük lesz a mozdonyvezetői 
utánpótlásban. Arra számítok, hogy elhe
lyezkedésüknek nem lesz akadálya, felté-

' ve; ha sikerrel járják ki az iskolát. 
Csutorás Márton szerint az elmúlt öt 

évben a hagyományos képzésekben részt 
vettek elhelyezkedése nehéz volt a MÁV-nál. 

-A cég létszámleépítési lépései, illet
ve a kft-s átalakulások jócskán beszűkí
tették a friss szakemberek lehetőségeit. 
Szerencsére nálunk jól mfficödik a mun
kaerő-koordinációs tanács, ahová rend
szeresen leadjuk a végzősök listáját, hogy 
időben értesíthessék őket. Mi magunk is 
igyekszünk bizonyos munkakörök felé 
terelni a gyerekeket, ahol a MÁV-nak lcül
ső fölvételi lehetősége van. Ilyen például 
a jegyvizsgálói munkakör. Most harminc
hat végzettünk lesz, és remélhetőleg a fele 
létszám elhelyezkedhet a cégnél. 

Veszely Emőke 

Vasúton akar dolgozni 

A szentesi Zsoldos Ferenc Műsza
ki Szakközépiskola és Szakmunkás
képző, valamint a MÁV Jendrassik 
György Gépészeti Főnökség tanmíí
belye április közepén Szentesen ren
dezte meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny országos döntőjét, a közleke
dés-gépszerelő szakmában. E verseny 
abszolút győztese a szentesi Holozsai 
Csaba lett, akivel az előzményekről, és 
terveiről beszélgettünk. 

-Néhány évvel ezelőtt bátyám dízel
mozdony-szerelőként végzett, így az ő aján
latára választottam én is ezt a szakmát. Érde
keltek a mozdonyok, a nagy alkatrészek, s 
az, hogy itt a tanműhelyben mindent meg 
lehet tanulni, nemcsak a motorszerelést. ha
nem a lakatos munkát is-kezdte a beszél
getést Csaba. -Hogy mennyit kellett tanul
ni? -Rengeteget. A szakmunkásképzőben 
az elmúlt hónapokban felkészítő tanárom 
Volkainé Margó néni nagyon sokat segített, 
valamennyi műszaki tárgyat ő tanított. Az 
iskolából hárman indultunk a versenyen, 
részünkre külön órákat tartott. Ha�onlóan 
sokat segítettek itt a MÁV műhelyben agya
korlati tudnivalók elsajátításában, az alkat
részek összeszerelésében. Nekem különö
sen Vecseri Sándor volt segítségemre. 

-Nem féltél a versenytől? 
- Egy kicsit, mert úgy gondoltam, 

nem tudok annyit, hogy az elsők között 
legyek. Akkor éreztem először, hogy van 
keresnivalóm, amikor az írásbelin túlju
tottunk és kihirdették az eredményt. Szá
momra a szóbeli volt a le nehezebb. 

-Első lettél, ez mivel járt együtt? 
-A jeles eredmény, no meg az első 

helyezés után megkaptam a szakmunkás 
bizonyítványt, két hónappal korábban, 
mint a többi diák. 

-Mit szóltak a s:::.üleid? 
-Nem akarták elhinni, hogy első let-

tem, mert ők soha nem láttak tanulni. Na
gyon örtiltek a sikeremnek. 

- Úgy hallottam, e verseny után nem 
sokkal egy másik országos vetélkedőn is 
elindulták? 

- Igen. A szentesi verseny után egy 
héttel Dunaújvárosban az AutoCad orszá
gos tanulmányi versenyen is elindultam 
Szénási Attila barátommal együtt. Igaz, 
csak 12. lettem, de a jeles bizonyítvánnyal 
gépészeti műszaki rajzoló szakképesítést és 
magyar nyelvű AutoCad R 12 szoftvertize
meltetői ismeretekből oklevelet kaptam. 

- Dízelmozdony-szerelő szakmun
kás vagy, mi lesz ezután? 

- Először arra gondoltam, hogy a 
"Zsoldosban" intenzív tagozaton nappa
li tanulóként érettségit szerzek. De most 
meggondoltam magamat: itt maradok a 
vasúton, szakmunkásként dolgozom, 
hogy a szakmát ne felejtsem el. Dolgoz
ni akarok, s természetesen e mellett az es
tin megszerezni az érettségit is. Ehhez a 
főnökségtől támogatást kapok. 

Csaba terve nem álom. Valkai Attila 
tanműhelyvezető is megerősítette. Mint 
mondotta: itt a gépészeti főnökségen rég
óta azon dolgoznak, hogy évente a legjobb 
tanulókat felvegyék, megfelelő fizetést biz
tosítsanak számukra és segítsék a tovább
tanulásukat. Tavaly két diákot vettek fel, 
akik megállták a helyüket. Most Csabát is 
szeretnék felvenni, és jól képzett szakmun
kássá nevelni. Az a célunk, hogy az alap
képzés után az új felvételes fiatal szakmai
lag tovább fejlődjön. 

- Csaba! Hogy érzed: jól döntöttél? 
-Nem bántam meg, hogy a dízelmoz-

dony-szerelő szakmát választottam. Szerin
tem jobb ez, mint egy autószerelői. Itt kor
szeríi dízelmozdonyokat javítunk,-szép és 
változatos a munka. 

Már több barátomnak ajánlottam. 
Gellért Józse 
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Tisztelt szerkesztőség! Így dolgoztam 1991. okt6beréig, ekkor 
egy fémdarabot operáltak ki a kezemből. 
Majd m(ivezetőm kért rá, hogy írassam 
ki magam, mert akkor nem bocsátanak el. 
A Debreceni Járműjavlt6ban (mert ott 
ismertek) tudták, hogy mennyire és milyen 
beteg vagyok. Nem küldtek fel Budapest
re az orvosi vizsgálatra. Erre csak azu
tán került sor, hogy kimerült a munkanél
küli segélyem, és én ma-gam kértem a 
Hajdú-Bihar Megyei Nyugd[jigazgat6sá
got alkalmasságom kivizsgálására. 

Húsz évi szolgálati időm lett így oda, 
és jelenleg a minimumot, azaz 10.900 fo
rintot foly6s[tanak részemre. 

Erdei Tibor sokasodó irataival A biztos(t6t6L egy fillér végkielégítést 
nem kaptam. A vasúttól annyi betegség
gel biztos elértem volna a 67%-ot. Sajnos csak késve jutottam hozzá a 

márciusban megjelent Magyar Vasutas
hoz. Ut6Lag mégis szeretnék reagálni a 
dolgokra, mert úgy érzem, hogy nem kel
lően értelmezték panaszom és az iratokat. 

Már beletörődtem, hogy kibabráltak 
velem, csak Le kellett írnom, hogy esetleg 
más ne járjon így. 

1980. márciusában már a katona
ságt6L 50%-os munkaképesség-csökke
néssel szereltem Le, és a MÁV Járműjaví
t6ban a III. csoportos minősítést kaptam. 

Tisztelettel: 
Erdei Tibor 

4028 Debrecen, 
Kassai u. 105.sz.4/2. 

• 
Szeretettel meghívja Önt és barátait a Tórekvés Míívelődési Központ 

(1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) "Pacsirta" dalköre 
l9'J9.J 1ni11. 5-én. szombaton 1 · ora· kezdettel 

VARGA LÁSZLÓ 
önálló estjére. 

A MŰSORBAN FELLÉPNEK: Papp Judit, KáelÁgi, Karcagi Péter m. v., Swlay Piroska, 
Szilasi Andrea, Török Swbó Ensi és táncos barátai: Nárai Anikó és Bernáth István 

Zenei vezető: Farkas Istvánné• Műsorvezető: Szőllősi Ilona 
TOMBOLA! Műsor után zene, tánc 20 óráig. 

Jegyek 300 forintos egységáron kaphatók a helyszínen, illetve a fellépő művészeknél. Tel.: 263-0299. 
(A Törekvés Művel15dési Központ megközelíthető: 28-as villamossal, 9-es busszal, 75-ös trolibusszal.) 

A műsorváltozás jogát fenntanjuk 1 

A MAV Rt. Baross Gábor Oktatási Központ (1087 Budapest, Luther u. 3.) 

angol és német nyelvből tanfolyamokat indít kezdők, haladók és 
nyelvvizsgával rendelkezők részére , 1999. szeptemberétől kez
dődően, tandij ellenében. 

Kezdő csoport 
Haladó csoport 
Szintentartó csoport 

heti 2x2 óra vagy 2x4 óra 
heti 2x4 óra 
heti 1x2 óra 

160 vagy 300 óra/év 
280 óra/év 

50 óra/év 

Jelentkezési lapok beszerezhetők a Baross Gábor Oktatási Központ por
táján. A jelentkezési lapok végső leadási határideje: 1999. augusztus 9. 

A nyelvtanfolyamokkal kapcsolatosan további információt ad: Fazekasné 
Cs. Beatrix a 432-4120-as városi, illetve a 25-20 vagy 25-25-ös vasút
üzemi telefonszámokon. 

----------------------· 

:VASÚTI JÁRMŰVEK JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ• 
1 MAGYARORSZÁGIGAZDASÁGITÁRSASÁG : 
1 1898 1998 

Vállalkozik: 1 • 
az ISO 9002 szerinti TÜV 

1 �•••••■ tanúsítással a német EBA I 
1 

J 
járműjavítási és DBQ1 1 

1 gyártási engedélyével, 1 

1 
valamint német és osztrák 1 hegesztési engedéllyel 

1

1 
· nyitott és különleges kialakítású 1

1 , teherkocsik (kamion-, és 
1 IVIAV .PEBIJECENI személygépkocsi illetve 

1 

1 JARMUJAVITO KFT. �fa1�
é�rf;;���

íló kocsik) gyártására, I 
1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. • vasúti tartály- és teherkocsik 1 

1 
4002 Debrecen, Pf. 2/3 gyártására, átalakítására 

1 Telefon: (52) 450-240 
1 

Telefax: (52) 314-725 • vasúti tartálykocsijainak bérbeadására I 
1 

E-mail: dbjarmű@mail.elender.hu • vasúti tartály- és teherkocsik javílására 
I 

1 

Bankszámlaszám:ABN-AMROBANK 
• muzeális, nosztalgia és vasútüzemi 

I 
10200304-34016426-00000000 

Adótgazgatási szám: célú kocsik, felújítására 
1 

111446:8200 
• daruk, és egyéb nagyméretű 1 

I 
rr--:=
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v
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acélszerkezetek gyártására 
I 11 , Fel 11lágo ítá 

1 
1 

1' EN ISO 9002 
Vállalkozási Osztály 1 

; 1 Tel.: (52) 315-792 1 1 , Fax: '52) 314-725 
1 �•••"1"''�0ou• vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 1 
·---------------------· 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313·105 

Mint a MÁV Rt. 
kizárólagos vasúti kocs,zár gyártóia 
orömmel tudati a, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 
fém és múanyag i•lképes 

és biztonsági zárak 
gyártását es forgolmozósát 
mint vasúti, mint közúti célra 

magánfuvarozók részére. 

1999. JÚNIUS 

Eladó Szabolcsban, vagy elcserélendő Kisvárdán 
100 m2-es ház, körülbelül 200-as telekkel. Csere: 
50-60 km-re Budapesttől. 80 m2-es házra. Érdek
lődni Podány Sándornál lehet a 6833-as vasúti. 
vagy a 06-209-968068-as mobil telefonon. 

Fájó szíwel tudatjuk, hogy dr. 
Dezső Béla, a MÁV Vezérigazga
tóság nyugalmazott főtanácsossa 
életének 75-dik évében 1999. má
jus 15-én elhalálozott. Temetésé
ről később történik intézkedés. 

A gyászoló család 

Jelentkezz! 
A Záhonyi Oktatási és Míívelődési Km
pont és a Záhonyi Szebecse Képzőmíívé-
57.eti Alkotókör 1999. július 5-16 között 
rendezimegaz''L V�tasOrszágosKép
zőmíívészeti Kiállitás"-t Záhonyban. 

RJUK l:..Gl.E "EK 
f'SOPORTOK JELENTKEZtSÉT. 

LEVÉLCÍ\1: 

Oktatási és Művelődési Központ, 4625 
Záhony, József A. út 36. 

ÉRDEKLŐDNI Hutás Józsefnél 
a 06/45/425-277-es telefonon, 

vagy vasúti telefonon a következő 
számokon: 03/33-66, 03/30-15. 

< 
J ;g�J, IM�-

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jórmüvek és részegységeinek gyártása 
és jovitóso 

• Villamos forgógépek, tronszf ormátorok 
javítása, tekercselése, vákuumimpregnálása 

• Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• Alkatrészek megmunkálása, fogoskerékgyárt · 
• Forgottyústenge�-köszörülés 
• Keménykrómózás, ónozás, fémszórás 

,.-TOV-
'°"- ; ·n. ..... 

Nr. 75.100.5695 DIN EN ISO 9002 

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

Telefax: 260-6566 

Történet az emberségről 
Budapest, Keleti pályaudvar. A hűvös 

hajnalon felszállásra szólít fel a hangos
bemondó: egy perc múlva indul a gyulai 
sebesvonat. A vágányok közti ködben 
bukdácsolva egy 50 év körüli nő rohan. 
El szeretné érni a vonatot. Sípszó harsan, 
a nő egy pillanatra megdermed, majd újult 
erővel fut tovább. A peron végében kék 
nagykabátos férfi áll. A nőt látva int a 
mozdonyvezetőnek: ne menj még, várj! 
Érezni lehet, amint a "vezér" megzaboláz
za az indulni kész V43-as "Szili" becene
vű mozdonyát. A nő éppenhogy eléri az 

utolsó kocsi utolsó ajtaját. A jegyvizsgáló 
segítőkészen nyújtja kezét, így segíti fel. 
Első szavai hálásak lennének, ha a kime
rültségtől meg tudna szólalni. Pillantásai 
így is köszönetről árulkodnak. Az utasok 
közül többen felsóhajtanak a jelenet láttán, 

Keresztrejtvény 
a kék nagykabátos csak mosolyog. Pár 
perccel később arca már olyan, mint a , 
márvány, fellendíti a kezében lévő tárcsát. 
Meneszti a vonatot. A kattogó kerekű egy
re gyorsul, kihúz az állomásról. A kék 
nagykabát és vele a vasutas a ködbe vész. 

Berta Sándor 

A,,.1eghl�ó 
A Vasutasok Szakszertvezete szeretettel meghívja Ö t és kedves családját 

a 49. VASU ASNAP alkalmából megrende ésre kerülő 

VS Sportn pra 
A RENDEZVÉNY 1D PONTJA: 1999. Júllus 3. (szamba ) 10.00 órától 

A RENDEZVÉNY HELYSZiNE: BVSC Sportcentnam (Budap t, XIV., Szönyi út 2.) 
PROGRAM: 

111" ünnepélyes megnyitó 

1020 tői Országos döntők az alábbi sportága ban. 
- kisp lyás labdarúgás {női, férfi). asztali tenisz sakk 

1531-161 eredményhirdetés, dijklosztás 

A gyerekek részér rajz verseny! • A napimádók részére stra dolási lehetőség! 
A versenyekre nevez sl díj nincs! Belépés vasúti ar képes igazolvánnyal! 

A rendezvén helyszínen -térílés ellenében-étkez i lehetöségl 
A versenyzők részére az étkezés dijtalan! 

Szerete el várjuk Önt éa kedves e ládjátl 

Töltsünk el együtt egy sz p napot! 

Lapunkat rendszeresen szemlézi „ OBSERVER BUDAPEST MÉOlAFIGYELŰ KFT 
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lel 303-4738 Fax 303-4744 
http//WWW observer.hu 

Az Orbán kormány az "Ez van" szakszer
vezeteket sértő politikája részeként az Mt. 
módosítása során a kollektív szerződés kö-

1 tésének üzemi-, közalkalmazotti tanácsokra 
történő kiterjesztését akarja elérni. 
Ez az intézkedés figyelmen kívül hagyja, 
hogy e testületek ... (megfejtés I. rész füg- 2 
gőleges 1., megfejtés II. rész vízszintes 
1. és függőleges 3.) Így az abban foglal-
tak érvényes(tését sem tudják ... (megfej- 3 
tés Ill. rész vízszintes 4). 
VÍZSZINTES: 1) megfejtés II. rész; 2) 4 folyadék elegy; szovjet repülőgép típus; 
Elek; 3) kisebbség; nitrogén; 4) némán 
jár!; megfejtés m. rész; Kelet-Európa; 

5 S) ... szoba (Fehér Házban); hull; 6) gitár 
része!; Laura eleje; malom részlege; 7) 
hivatal részlege; retúrjegyben van!; 8) 

6 némán ásta!; Koch ... , ús.ónő; ráhelyez; 
9) részben zokog!; helyhat. rag; magazin 
címe; 10) Erzsébet; rossz állapotúak; 11) 
személyes névmás; légi (gör.); 12) szemé- 7 
lyes névmás; román pénz; tinó keverve; 
13) űrmérték; nitrogén része! 
FÜGGŐLEGES: 1) megfejtés I. rész; 

B 

2) arab nemesi cím; férfi név; fogágy; 3) 
megfejtés II. rész folyta�; helyhat.; 4) 9 
Flóriánban van!; becézett női név; Apeh-
nek befizettek; S) kerget; rádium; hivatal 
kijelöl; idő ... (határ); 6) Géza; római szám; 1 Q 
kötőszó; ... a görög; lyuk népiesen; 7) kö-
zépkori nyugati nép; 8) idegi (lat.); most 
lettünk a tagja; 9) zuhany; fé�g kid?b!; 11 rendet tesz; 10) Boba szomszédJa; ... dinál. 
AZ ELŐZŐ REflVÉNY MEGFEJTÉSE: IDŐSÜGYI 
TANÁCS; IDŐSEK VILÁGÉVE 12 
.-\ kun� \]Utaimat helye me1c-1fe1t,iink korul 
Szabó Andrdsné ked'ves olvasónk nyer-
te. cZ118 Dány, Dózsa Gy. út 29) 13 

Készítette: Bánszegi József 
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Napfény Otthon 

1 

Így nevezték el létrehozói 1991-
beo a Józsefvárosban épített impo
záns, szállodajellegíí idősek otthonát, 
melyet az Idősek Nemzetközi Éve al
kalmából kerestünk fel. 

Nevének - Napfény - jelentését az 
épület már napfénysárga kellemes színével, 
két utcára néző sokablakos látványával is 
kifejezi. Az otthont a nevét viselő alapít
vány és az Evangélikus Gerontológiai Egye
sület alapította az.ért, hogy napfényes idős
kort nyújtson lakóinak egész életükre. 

Tapasztalataim meggyőztek arról, hogy 
sikerrel valósítja meg nemes céljait az intéz
mény, melynek orvos-igazgatójaKoml6sy 
Hajnalka adjunktus, a MÁV-rendelő orvo
sa, intézményvezető főnővére pedig Rékai 
Vilma, volt MÁV-kórházi dolgozó. 

Az időskorral elkerülhetetlenül 
együtt jár a magányosság, a rászorultság, 

TÜV 

@@:m=u=' 

ISO 9002 

a kiszolgáltatottság, a szaporodó napi 
gondok és sajnos a betegség, elesettség. 
Enyhítését számos szociális célú intéz
mény szolgálja. Leghatékonyabban az 
idősek otthonai, így a Napfény Otthonok 
is (ahol hosszabb és boldogabb életet 
akarnak nyújtani az otthon lakóinak). 

Megadatik itt a gondoskodás, a nyu
galom, a békés időskor szinte minden 
feltétele. Az idősödők és időskorúak, él
jenek párban vagy magányosan, a kor 
előrehaladtával egyre nehezebben tudják 
megtartani az életük során megszokott 
életminőséget. 

Fiatalon, még életerőtől, tettvágytól 
hajtva egy élet munkájának eredménye
ként szerény házacskát, szövetkezeti 
vagy öröklakást, hobbykertet, kis va
gyonkát szereztek. A nyugdíj mértéke, 
a megfogyott erő, az életkörülmények 
nem biztosítanak felhőtlen öregkort. A 
munkabérnél kisebb jövedelemből a vál
tozatlan, sőt szaporodó gondokat kelle
ne megoldani. A ház, a lakás, a beren
dezések velünk öregszenek. A rezsi nem 
veszi tudomásul, hogy ki fizeti, módos 
családban élő, vagy magányos. A va
gyonka egyeseknél egyre inkább teher, 
mint öröm forrása. 

Az egyik idős hölgyet gyermekei 
"fizették be" saját helyzetük javítása ér
dekében. Kapcsolatuk éppoly rendsze
res, mint korábban volt, s mint a néni 
fogalmazott: "még a helyzetem is javult." 

Többeknek viszont nincsenek gyer
mekei, hozzátartozói, s elesettségében, 
magányában gyakran csak környezetében 
élő "idegenek" segítenek, emberbaráti 
könyörületből, szeretetből. 

Az egyik nyolcvanon túli nénikét, an
nak idején éppen "vagyonára" hivatkozva 
utasították el a környezettanulmány alapján. 

- Kifakadt belőlem - mondja-, hát 
nem rághatom a házam négy sarkát, rág
ja azt az id6 nélkülem is. Ráadásul alig 

van fogam - tette hozzá mosolyogva. 
Itt a Napfényben lakók, szemben a 

Füvészkert üde látványával úgy érzik, jól 
döntöttek, amikor egész életükre szóló hasz
nálati jogot vásároltak az öregház helyett. 

- Ma már ténylegesen élvezzük az 
öregkor szépségeit, megszabadulva a 
gyakori fejfájást okozó gondoktól - nyi
latkozták. 

Az otthon szolgáltatásai a saját rendel
kezési jogú lakással együtt a hasmálati jog 
megvásárlásával vehetők igénybe. 

A jó elrendezésű 22 m2 apartmanok 
elő- és lakószobából, fürdőszobából (WC 
bent) és minikonyhából állnak. Minden 
lakásban telefon, nővérhívó, TV-csatla
kozó van. Lakását mindenki saját búto
raival rendezte be, előző otthonával kö
zel azonos hangulatban. 

Amerre jártam, többcsillagos szállo
da képe fogadott, ahol csinos egyenru
hás szobaasszonyok, nővérek végezték 
dolgukat, a lakók egészségének, körül
ményeinek gondozását. Van itt csinos 
étterem, szintenként társalgó, tornaterem, 
mosó-, vasalószoba, orvosi rendelő, egy 

bensőséges hangulatú kápolna, és egy 
meglepően kedves megoldással kialakí
tott átriumos belső udvar. A lakással járó 
magas színvonalú körülmény egy ideig 
üdülős hangulatot ébresztett bennem. 

Úgy vélem, ilyen életlehetőséget sok 
nyugdíjas vasutas kollégám is szívesen 
elfogadna, olyanok is, akik értékesíthető 
ingatlannal ugyan nem rendelkeznek, de 
talán örömmel költöznének ki a számuk
ra szükségtelenül nagy szolgálati laká
sukból, ha a MÁV Rt. a Napfény Otthon 
apartmanjaiból vásárolna. 

Jó lenne, ha az illetékesek meggon
dolás tárgyává tennék ennek lehet6ségét, 
és mielőbb kedvező döntést hoznának. 

(A Napfény Otthon címe: 1083 Bu
dapest, Illés u. 38. Tel.: 314-6516) 

Hegedas Károly 

DIN-EN 729-2 SZERINTI "EURÓPAI HEGESZTŐ ÜZEM " 

Tevékenységi körünk: 
• Sínbusz "Inter Picy" gyártása 

• Bz motorkocsi korszerűsítése 

remotorizációval, komfortosítása 

• Bzx mellékkocsi átalakítása Bz motorkocsivá 

• M4 7 típusú, dízelmozdony remotorizációs korszerűsítése 

• DHM2 típusú dízelmozdony remotorizációs korszerűsítése 

• 4 tengelyes személykocsi fővizsgája 

• 2 és 4 tengelyes teherkocsik fővizsgája 

• Eams magas oldalfalú teherkocsi gyártása 

• Eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi gyártása 

• Vasúti nosztalgiajármű javítása, gyártása 

• Speciális vasúti pályaépítő gépek javítása (UDJ, TVG) 

• Vasúti járműfődarabok javítása 

Tervezés és gyártás: 
• vasúti járművek 

• alumínium -és acélszerkezetek 

• faipari termékek 

• kovácsolt munkadarabok 

• forgácsolt munkadarabok 

• műszaki gumiáruk 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú 

fémmegmunkálás 

• szemcseszórás 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

1999. JÚNIUS 

VASÚTTÖRTÉNET 

Madéfalvi 
magyar vasutasok 

Csíkmadéfalva nem csak arról nevezetes, 
hogy a falu központjában áll a híres Siculici
dium emlékmű, amely az 1764. január 7-én az 
osztrák szoldateszka által lemészárolt sok száz 
székely gyászát idézi, hanem arról is, hogy itt 
van Erdély legnagyobb vasúti csomópontja. In
nen indul Kelet felé az a vonal, amely Moldván 
át egészen Kijevig és Moszkváig kígyózik. A 
csomópont egyidős a vasúttal, kereken 102 
éves. 1897-ben érkezett ide ugyanis az első vo
nat Brassó felől, s még abban az évben meg
kezdték a moldvai elágazás építését. Nagy jelen
tőségű vasútépítkezés volt ez akkoriban, hiszen 
innen alig ötven kilométerre, Gyimespalánkán 
húzódott az ezer éves magyar államhatár. A vas
útépítésnek akkor tehát nemzetközi jelentősége 
volt. Jellemző, hogy komoly romániai vállalko
zók (többnyire németek és franciák!) is betársul
tak az építkezésbe. Mire a vasút elérte a magyar 
államhatárt, az a határ odébbzsugorodott négy
száz kilométerrel nyugatabbra, egy Trianon nevű 
versaillesi palota jóvoltából. Addigra viszont már 
kiépült a madéfalvi csomópont. Az akkor legkor
szerűbb javítóműhelyek, kocsiszínek, mozdony
depók. Tóbbszáz hektárnyi területen sínek és 
sínpárak, váltók ezrei. A csomópont kiépülése 
azért is fontos volt ezen a vidéken (Közép-Csík a 
neve), mert munkát és kenyeret adott sok száz szé
kelynek. Valóságos vasutas dinasztiák születtek 
a környező falvakban. Madéfalván kívül Csík
szentmihályon, Ajnádon, Csíkrákoson, Vacsár
csin, Göröcsfalván. Vasúti pályamunkások, szere
lők, mozdonyvezetők, forgalomirányítók százai 
gondoskodtak arról, hogy a székely körvasút, 
meg a gyimesi "express" forgalma zavartalan le
gyen. Ekkor kezdenek lábra kapni azok a szelle
mes székely viccek is, amelyek mind-mind a vas
úthoz és a vonatokhoz kapcsolódnak. 

1919 után a berendezkedő román állam 
mindent készen kapott, - az esetleges síncseré
ket kivéve. A madéfalvi vakvágányokon még 
ma is látni olyan ütött-kopott személyvagono
kat, amelyek oldalán a MAV feliratot vastag fe
hér festék.kel áthúzták és odafestették alája, hogy 
CFR. Bár a vasűti tisztségviselők zömmel 
csakhamar románok lettek, magyart még kalauz
nak is ritkán vettek fel, de a pályamunkások, 
gépszerelők, javítók, de még a mozdonyvezetők 
jó része továbbra is magyar maradt. Mondanám, 
hogy mind a mai napig, de sajnálattal írom le, 
hogy csak tegnapig. Ugyanis tavaly, 1998-ban a 
brassói igazgatóság (idekapcsolták Madéfalvát 
még 1920-ban) "privatizálta" a madéfalvi cso
mópont javító műhelyeit. Amit úgy kell érteni, 
hogy a műhelyeket elbontották, a kocsiszíneket 
ugyanúgy és több, mint kétszáz dolgozónak fel
mondtak. Ez a kétszáz vasúti alkalmazott ma
gyar volt! Kaptak, hogyne kaptak volna végki-

elégítést! Az érdekes az, hogy ugyanakkor az 
alig száz kilométerrel feljebb lévő Marosdédán 
új javítóműhelyeket, kocsiszíneket építettek. 
Onnan pedig csak Nagybánya felé ágazik egy 
vonal, a másik megy rendesen száz éve Maros
vásárhely és Székelykocsárd felé. Csakhogy Ma
rosdéda és környéke színromán ! A következte
tést bárki levonhatja. 

Mi maradt Madéfalván? (Csicsón, hiszen 
bár az állomás Madéfalván van, a csomópont vo
nalai átnyúlnak Csíkcsicsóba, csomópont neve 
kezdettől fogva Ciceu I Amin talán nevetni is le
hetne, ha az emögé bújt emberi sorsok nem bán
tanának szomorúságukkal.) 

Més:áros József barátommal, egykori ma
défalvi mozdonyvezetővel baktatunk a kopár sí
nek között és emlékezünk. 1979-ben nagy nehe
zen engedélyt szereztem a brassói igazgatóság
tól. hogy riportot írjak egy magyar mozdonyve
zetőről. Úgy, hogy közben mellette ülök és vele 
vezetem a vonatot. Mészáros Józsefet, a minden
ki által szeretett és becsült Dódit ajánlották. A 
most már nyugdíjas, deres halántékú Dódi rám-· 
hunyorog mongolosan vágott székely szemével 
- volt benned bátorság, kicsi komám! 

Eleven az emlék, mint a gaz az elhagyott\ 
sínpár között. Dódi elvégezte a szokásos rutin
vizsgálatokat, aztán fölkapaszkodtunk a hatal
mas elektromos mozdony vezetőfülkéjébe. Há
tunk mögött duhogott, dübörgött a böhöm vil
lanymotor. - Dódi, én félek - szóltam neki riad
tan. - Ne törődj, kicsi komám, amíg engem 
látsz! Azzal indított is, mert zöld jelzést kapott. 
Átcsattogtunk a váltókon, majd egyenesbe hú
zott a vasút és máris kapaszkodtunk fölfelé a lo
vászi hágóra. Sötét, októberi este volt. A csíki 
medencére álmos köd borult. A bárgyú és buta 
estében egyetlen vigasz a mozdony fényszórója 
által megvilágított sínpár volt. Elsuhant mellet
tük Csíkszentmihály, majd Ajnád állomás. Nem 
álltunk meg, hiszen teherszállítmányt vontat
tunk. Nem láttam, csak éreztem. hogy felfelé ka
paszkodunk. - Húsz százalékos a lejtés - mond
ta mosolyogva Dódi. látván lábikrám remegését. 
Aztán, mintha az övé volna. olyan büszkén 
mondta: - No, most lenézhetsz, ezerkétszáz mé
ter van alattad. A völgyben átívelő viadukton ha
ladtunk éppen, torkomban dobogott a szívem. -
Te Dódi, s ha leesünk? - Ne félj, kicsi komám, 
arra itt vagyok én! És hosszasan sípolt, aztán két 
rövidet. - Ez mit jelent? - kérdeztem. - Azt, 
hogy én jövök - mondta széles vigyorral és be
húzta a féket Gyimesfelsőlak előtt. 

Az egyik sínpár között. mintha a talpfából 
nőtt volna ki, sárga gólyahír dugta ki a fejét. -
Tavasz van, Dódi - mondtam. - Neki igen! -
bólintott szomorúan s én értettem. miről beszél. 

Bereczki Károly 

EGÉSZ ÉVBEN 

Szakszervezeti főidény Keszthelyen. 
A naptári idegenfor
gahni főidénytől eJté. 
rően már huzamo
sabb, folyamatosabb 
''csúrs''vanKesdhe-

lym, a Sl.3ksm-vezet
n6. Amióta, 1997 vé
gén Magyar Pétert 
választották szb-tit
kámak, főidényben 

._azestményekaVSZ� 
-Honnan indult?-kérdeztük. 
- 1984-ben, az érettségi után raktár-

nok lettem Tapolcán. Közben a vasút se
gítségével 1988-ban a győri főiskolán 
üzemmérnöki oklevelet szereztem. Ukk 
és Alsóörs után három éve kerültem 
Keszthelyre tartalékosnak. 

- Igaz, hogy I 99 I-ben kilépett a szak
szervezetből? 

- A rendszerváltozás után az volt a 
véleményem, hogy a MÁV vezetése ere
jénél fogva azt csinál a szakszervezettel, 
amit csak akar. Ebből nem kértem. Kiáb
rándultam és kiléptem. 

- Közben megvdltowtt a véleménye? 
- Igen! Környezetemben észrevet-

tem, hogy van szava a Vasutasok Szak
szervezetének. Így már volt értelme szer
vezett dolgozónak lenni. Higgadt, okos 
érveket felsorakor.atva lehet hatni a mun
káltatóra. 6 év elmúltával tértem vissza. 

Magyar Pétertitkárkodása alatt a VSZ 
tagléJsláma az állandó változások mellett is 
-húsz m:zalékkal f'fflelkedve hatvanra nl'ítt. 

- Másik szakszervezetb61 is léptek 
vissza hozzánk - magyarázza beszélge
tő partnerünk. - Legjobban az új belé
p6kre tudok hatni. 

-Hogyan? 
- Egy új dolgozó belépésekor jogo-

san félénk, bizonytalan és bizalmatlan. 
Nagyon örül annak, hogyha valaki fel
karolja, felvilágosítja és segíti a beillesz
kedését. Mint forgalmista, melléjük állok. 
Mire megtudják, hogy én vagyok a tit
kár, akkor már sorainkat gyarapítják. 

-Amint halljuk, j6l összekovdcsol6-
dott ez a csapat a Balaton partjdn. 

- Nem vagyok híve annak, hogy min
denki minden esztendőben majdnem 
annyi segélyt kapjon, amennyi tagdíjat 
befizetett. Helyette közös családi kirán
dulásokat, sporttalálkozókat és bulikat 
szervezünk és tartunk. Természetesen a 
már hagyományos n6napot, a vasutasna
pot és a Mikulást sem hanyagoljuk el. 
Ugyanakkor halálozás, nagyobb össze
glI keresetveszteség esetén a pénzbeni 
juttatásoktól sem zárkózunk el. 

Magyar Péter dicséri szb-titkár előd
jét és gazdasági felelősét. Mint mondot
ta, jó alapokon tudott kezdeni. Gazdasá
gi ügyekkel nem kell foglalkoznia. Ener
giáját teljes egészében az irányító és szer
vező munka töltheti ki. Kiváló kapcsola
ta van Mdrvdny ]dnos állomásfőnökkel. 
Az utóbbival azért is, mert legtöbb kér
désben egyformán gondolkodnak. A tisz
tességes, becsületes vasutast kell a szak
szervezetnek segíteni, támogatni. A link, 
az italozó embert nem szabad és nem kell 
megvédeni! 

A keszthelyi szakszervezeti bizottság 
�tkára arra is büszke, hogy az állomási 
UT-nek mind a három tagja a Vasutasok 
Szakszervezete soraiból került ki. 

Sz. Jakab I1tvá 
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42 év a munkások szolgálatába 

Nelllftg a Vasút Szolgála�rt ki• 
tünteUs arany fokozatával ismerta el 
Ptlsb Jen6nelc, a MÁV Rt. Központi 
Munkavé delmi Bizottsága fáradha
tatlan irodavezet6jé nek munkássá
pt. A múik Páslcu Jen6ról azonban 
re ndkfvül keveset tudunk. 

-ötven éve dolgozom folyamatosan, 
ebMI. 1990 óta mint nyugdíjas, megbí
zásos alapon. Negyvenkét éve szolgálom 
a vasutat, 1995-t61 pedig a MÁV Rt. Köz
ponti Munkavédelmi Bizottságának va
gyok az irodavezetője. Az 1998-as mun
kavédelmi képviselői választásokat kö
vet6en a reprezentatív szakszervezetek 
meger6sítettek pozíciómban. 

-A másik Pásku Jenlfről vajmi ke
veset tudunk. 

-Egyrészt a hivatásszeretetre helye
zem a hangsűlyt, másrészt a családomra. 
Jómagam húsz évig dolgoztam az Északi 
Járm(Ijavítóban. Segédmllllkás, szakmun
kás, majd "véletlenül" munkavédelmis 
lettem. Fokozatosan beletanultam a szak
mába. Végül olyannyira sikeriilt kivívnom 
a szakma elismerését, hogy 1977-ben 
megbíztak a MÁV Rt. Vezérigazgatósága 
Munkavédelmi Csoportjának vezetésével. 
A feleségem szintén az Északiból ment 
nyugdíjba, a lányom, Decsi Istvánné je
lenleg a MÁVTrans Kft. gazdasági osz
�yvezetője és egyben divizfóvezető gaz
dasági helyettes. Az életünk nagyobb ré
sze tehát vasúti környezetben telt el. Tóbb, 
mint három évtizedig laktunk az Északi FIJ.. 
t6ház lakótelepén. A két fiúunokám egyéb
ként már kicsi korában megismerkedett a 
vasúttal. Sok szombatot és vasárnapot töl
töttünk el közösen Rákospalotán, ahol be
mentünk a ftitőházba, és megfigyeltük a 
tolatást.Bár 61c még nem léptek a vasúti 
pályára, szeretném, ha, mint élsportolók 
egy vasúti sportegyesület, például a BVSC 
révén szereznének dfcsőséget és hírnevet 

egymszt maguknak, másrészthazá" 
Egyébként családi körben nagyon so 
hallanak a vasútról, úgy hogy nyugod 
állíthatom: a mozdony füstje már őket 
megcsapta. A nagyobbik egyébként 
elvégezte a menedzserlcépzőt a TF-en. 

- Ha jól hallom a hangjában, ne 
véletlenül beszél róluk büszkeséggel? 
ennek az oka? 

-A két unokám közül a nagyobb" 
Decsi András 1994-ben Mexikóban 
dettvilágbajnokságot nyert kardvívás 
majd utána egyéniben junior Európa-ha' 
nok lett. Mivel felnőttkorba lépett, 1997 
ben már a felnőtt Európa-bajnokságo 
szerzett ezüstérmet, majd utána sajnálat 
módon megsériilt. A 16 éves Tamás, 
re szintén nagyon büszke vagyok, Ven 
zuelában, a kadettvilágbajnokságon ny 
bronzérmet, majd 1998-ban Pozsonyb 
a junior vívó Európa-bajnokságon 
ban aranyérmes lett. 1999-ben pedig 
Keszthelyen megrendezett kadett vív 
világbajnokságon lett ezüstérmes. Min 
kettőjükre rendkívül büszke vagyok. 

- Van-e valamilyen különleges éle 
filozófi.djuk? 

-Életfelfogásunkról csak annyit 
danék, hogy mi egy nagy családnak tekin 
jük magunkat. Annak ellenére, hogy 
lön lakunk, minden problémát megbes 
lünk, a fiatalok besegítenek, takarítan 
Egyébként az életemben továbbra is me 
határozó a munkavédelem. A vasúti m 
kavállalók6rt szerem& kö:zremtlködni 
ban, hogy a vasútnál javuljanak a m 
körülmények. Nagy megelégedéssel tö 
el, hogy mind a MAV Rt. Vezérigazgat 
sága, mind a reprezentatív szakszerve 
tek elégedettek a bizottság munkájáv 
örülök, hogy mindkét fél felismerte: 
munkavédelem kérdése nemmegkerülh 
tő, azaz szerves része a vasútnak. 

Berta Sá 

Szolgáltatásgazdag 
az egészségpénztár 

A FOGÁSZATI SZÁMLA HÚZÓERŐ 
A VILmlm Önkéntes Kölcsönös Ki• 

egmjt6� 1998. évi be
Jegyme °"8 kemte meg tapzerva.6 
kampényát. A taglétszám az elmúlt egy 
év alatt megközelítette a kétezer mt. A 
maijus 28-án megtartottkiildöttkö7.gyf• 
15 ágy batúozott, hogy a taglétszám 61 
a bevételek növekedése lehet6vé teszi a 
smlpltatésot Mvftáét. A pénztár lelle
ttWgelra, a szolgáltatá<Jok a VBdM 
JDllllkarillalóknak nyújtott kedvezmé. 
nyelatll nylladmzott lapunknak 'lbnr.or 
Pita-, a pénztár vezet6 munkatársa. 

- Miért van sztl/cség a vasutasoknak 
IJnlcintes egészségpénztá"a? 

-Az egész.ségbiztosítás jelenlegi rend
SZC'l"C finanszírozhatatlan, erre már minden 
politikai irányzat rájött Csak az átalakítás 
miká1tj&en van köztük vita. Ebb6l az kö
vetkezik, hogy a biztosított az állami rend
szerl>6l egyre kevesebb szolgáltatást kap 
ingyen. Az önkmtcs egés7Jlégpénztárnem 
alkalmas arra, hogy a teljes problémára 
megoldást nyújtson, de arra feltétlenül, 
hogy 12 4fa1alcnlást nqkönnyftse. A négy
vtzaJ&os tagdíjból jelenleg flnanufmz
batók a t6rftáköteles egészségügyi ellá
.._, P6ldakmt említhetném a fogás7.lti. 
dlalst,a�vagy aszem.. 
üveg kölls6geil 

-Eszerint bármilyen összegfI szám-
141 kifizet a plnrJdr? 

-Amennyiben a tag egy6ni. sz.ámlájá
aat egymi iá7.6n van ekkora összeg, va
llDUPsmlpbadsi szalldly7.atnakismeg
felel asdm)a. akkor igen. A 57.0lpltadsi 
IZlb1lyzad,ancsakafopszaá táí� nincs 
......,csatazegyáli mmla87.llbba

))ea-. szolpltadso41 is magasra 
-�:.: .... l!ceaakegyetanlhek,a 
.. � 15 ear fol:int. AzJ. hi-

.....,... ibat 

-A tagdíj - amely két részből tev 
össze, a munkáltatói 2,72% és a munka 
lalói 1,28%-ból-kilencven százaléka 
az egyéni számlára, viszont amikor szo 
tatást fizetünk ki, akkor az egyéni s 
csak a számla 60%-ával temeljük, a 
az összes egyéni számla egyidej(I me 
helésével fizetjük. Ezért van szükség 
hogy az egyéni számlát még ketb!bollltsull 

-Ez elég bonyolult, nem lehetett vo 
na egyszerllbb szabdlyzatot készíteni? 

-A törvény el6{rja, hogy a szolg 
tatásoknál a szolidaritás elvét figyele 
be kell venni. De ez csak els6 látsza 
komplikált. Az viszont tény, hogy a 
vezmények és a vállalati hozzájárulás 
gyelembe vételével a vasutas munkav 
laló havi nettó ezer forint befizetésév 
egy év után ki tud fizetni egy harmin 
ezer forintos fogászati számlát. 

- Ez nem hangzik rosszul, de mi 
biztosftilc a"a, hogy a tag pénze �gy 
múlva is meglesz? 

-Az önmagában el6g biztosíték 
hogy a pénztM tcstilletefüen helyet 
a MÁV Rt, a GYSEV RL, a MÁV
házak vezet6sége, valamint mindlwo 
reprezentatív szaks:icrvezet. Emellett 
��kdl 
leot&ttamtlnk.Atagdíj� 
6rizzük meg, hogy á1Jamilag garan 
kincstmjegyekbe fekletjük. Azelnmlt. 
s1.lkban a legalacsonyabb ho7.811111 
is 14%-ot 6rtel.Ha�hom 
akilencmuJ&os�akkm 
tetánetsanI'OISZa pmztjr. 

-HogyanklwtbellpniaPbl,rtdPl!lcl 
- Fonlulbatnak homnt lev6 

vagytdefonoa.Cfmlnt: 1068Budlllel! 
Benczdru.41. TelefcJn: 13-29114.sm. 
be16pmnyil+mtc,k.�• 
zmtat{vs� • 
lllllllbbelyebaa.....,lfe:dnl'íll. 
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Zakatoló mítoszok 
Kev� olyan találmány van, amely 

annyi ellentmondásos én.elmet kavart 
volna, mint éppen a vasút. Kétségtelen 
basznosséga ellenére (amelyet ellenzffi 
Is elismertek) rengeteg félelmet szült az 
új robogó, csattogó, sípoló hatalmas 
gépezet annak idején. Nem csoda hát, 
hogy a vasút megteremtette a maga le
gendáit, hiedelmeit, amelyek még ma 
is élnek. EzekMI válogattunk. 

Ugató vnkutyák 
A korszalcteremtő találmányok -mi

ként a vasút is -természetesen valamilyen 
módon szerepelnek a neves jövendőmon
dók jóslataiban. Igaz, a szövegeket időn
ként nehéz értelmezni, mert a jósok az ese
mények bekövetkeztének idejét soha nem 
képesek pontosan meghatározni. Mégis 
egyes kutatók véleménye szerint maga 
Nostradamus is említi a találmányt egy 
XVI. sz.ázadi versében, amelyben nagy pö
fögésről ír. Más jósok pedig történelmi 
események bekövetkeztét kapcsolják a 
vasút sorsához: a bajor-hegyi jós, Mathias 
úmg például az első világháború kitörését 
arra az időszakra jósolta, amikor elkészül a 
Kalteneckből Deggendortba vezető vasúti 
pálya. Száz évvel a pálya megépülése előtt 
pontosan fölvázolta a sínek helyzetét is. Az 
említett szakaszt 1914. augusztus l -én ad
ták át a forgalomnak. Ugyanő egy másik 
kinyilatkoztatásában azt emlegette, hogy az 
emberiségre köszöntő utolsó időszak ak
kor jön el, amikor az erdőn keresztül vas
pálya épül, és Klautzenbach helység előtt 
vaskutya járkál majd, amely füstöt bocsát 
ki. A füst pedig ugatni fog az erdőben. A 
vasutat a tudósok szerint már Johann Peter 
Knopp is megjósolta a XVID. század ele
jén: 6 vasból készült útról és 16 nélküli sze
kérről beszélt. 

A gúny tárgya 
Hogy az újdonságok iránt szemüket 

és agyukat becsukó tudósok mekkorát té-

vedhetnek, arra remek példa a vonat. 
Amikor az első vasűt megjelent, sorra 

születtek a gűnyrajzok és pamfletek, ame
lyek alaposan kifigurázták az űj közleke
dési eszközt. A vonatellenes tudorok 
ugyanis nem kevesebbet állítottak, mint 
hogy a nagy sebesség si.abályosan megöli 
az embert, sőt az állatokat is megbolondítja 
a vonat hangja és közelsége. A gűnyrajzok 
tehát úgy ábrázolták a szerelvényt, hogy 

annak érkeztekor a lovak táncra perdültek, 
és a kutyák hegedülni kezdenek. 

Rossz lllérzat? 
A hetvenes évek végén egy brit sta

tisztikus a vasűti szerencsétlenségekkel 
foglalkozó tanulmányt jelentetett meg. A 
munkában a férfi összehasonlította a sze
rencsétlenül járt szerelvényekben utazók 
számát azokéval, akik minden problémá
tól mentesen értek célba. A számok tanú
sága szerint a kisiklott vagy más szerel
vénnyel összeütközött vonatokon lénye
gesen kevesebb ember volt, és ez mind
egyik vizsgált szerelvényre nézve igaznak 
bizonyult. Mindez azt a feltevést támaszt
ja alá, hogy sok embert amolyan tudatalatti 
rossz megérzés tántorított el az utazástól. 

i,ekig kísérten 
Néhány éven keresztül minden ápri

lisban egy fantomvonatot láttak fölbuk
kanni az USA-beli Albanyban, a New 
York Central Railway vonalán. A fan
tomvonatban többen azt a szerelvényt 
vélték fölismerni, amely Abraham Lin
coln holttestét szállította Washingtonból 
Illionisba 1865. április 27-én. Az újsá
gok, köztük a neves Albany Evening 
Times tudósításai szerint vasúti dolgozók 
százai(!) gyülekeztek a vágányok men
tén minden évben ezen a napon, és vár
ták a kísértetvonatot. Az esemény állító
lag jó néhányszor megismétlődött. 

Összeállította: 
Veszely Emőke 

Vasúti tolvajok 
Az alábbi történeteket az 1912-

ben fenti címen megjelent könyvecs
kéből vettük. Akkor még megvolt 
Nagymagyarország és koronában 
számoltak. Az országban "boldog" 
békeid6 uralkodott, az urak zseb
órát hordtak. 

A régi ismerös 
A központi pályaudvaron történt. 

Egy úriember izgatottan lépett be az ál
lomási ügyeletre. -Kérem, én most ér
keztem Nagyváradról. Alighogy kiszál
lok a vonatból, odajön hozzám egy úr, 
megölel, megcsókol és azt mondja: 
"Szervusz pajtás, csakhogy itt vagy". Én 
nézem őt, de nem ismerem. -Uram, ta
lán téved -mondom neki, nincs szeren
csém önt ismerni. -Az ismeretlen job
ban megnéz és csalódottan mondja: -
Bocsánat, csakugyan tévedtem, de ön 
nagyon hasonlít a sógoromra. -Ezzel 
kalapot emelt és elment. Amikor a 
poggyászom kiváltására siettem és a 
hordárt ki akartam fizetni, akkor vettem 
észre, hogy elttlnt a pénztárcám. 

-Ne is keresse uram. azt az ismeret-

len "ismerőse" lopta el, amikor olyan sze
retettel a keblére ölelte. Ez az a zsebtolvaj
fajta, aki állandóan "tévedésben" utazik. 

A rossz vicc 
A háziorvos megdöbbentő értesítésé

re az úrinő felszállt a legközelebbi vonat
ra. Amikor hazaérkezett. kétségbeesése 
csak fokozódott, mivel a lakás zárva volt. 
Sírva kérdezte a házmestert: mi történt az 
urammal, kórházba vitték vagy talán meg 
is halt? Mondjon el kérem mindent. A 
házmester meglepődve válaszolt: szó 
nincs ilyesmiről nagyságos asszony. A 
nagyságos úrnak kutya baja sincs, hisz 
éppen önhöz utazott. Azt mondta, hogy 
táviratot kapott öntől. Megindult erre a 
kérdezősködés, táviratozás minden irány
ba. Azután lakatost hívattak, hogy a fe
leség a lakásban tölthesse az éjszakát. A 
többit már sejteni lehetett. A lakásból 
minden értéktárgy és pénz elttlnt. A be
törők álkulccsal hatoltak be és az ajtót 
távozásuk után gondosan be is zárták. A 
táviratot ők adták fel, hogy nyugodtan 
dolgozhassanak. 

Válogatta: Hajós IU1" 

Súúves a Vészt6-Kötegyán vonal. A július 9-i, okányi iinnepségen Kónya 
Mdria polprmestern6 a vidék fejl6déRt a mellékvonalak megmaradjútól 
tette fllggfvé. POTO: NAOY JÓZSEP 
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Ne alkudj meg magaddal! 
Megsértetten és megbántottan ro

hantam el apéiktól. 
Az éjszakai gyors közeled6 hang

ját hallom. Egyre er6södve, liradón. 
Most nem tudok gyönyörködni ben
ne. Hagyom, hogy elsuhanjon. 

Tegnap szereltem le a páncélosok
tói. Vártam ezt a napot. Pedig öreg ka
tonaként sokat jártunk le a Dunára. 
A seregben Málnai Plu"el haverkod
tam. Nyúlánk, komoly fiú volt. Ré
g�mek készült. Elválaszthatatlanok 
voltunk. 

1. 

Nyár volt... A Duna ott nyújtózott a 
völgyben. Aztán a föveny égette talpun
kat. Egy öreg, görcsös ftlz alatt heverész
tünk. Gondtalanul. Közben néztük a vo
nuló felhőket. 

-Mihez kezdesz? -kérdeztem Mál-
nai tói. 

- Úgyis tudod! -felelte csendesen. 
-És mit szól hozzá az öreged? 
-Nem szól bele. És te? - kérdezte 

halkan. 
-Jelentkezem a vasútra! 
-Tiszt leszel? 
- Valami olyan -feleltem. Észre-

vettem, hogy két lány közeledik. An
dalogtak a rekkenő hőségben. Az egyik 
méz-szőke, a másik bronzbama. Táská
ikat lóbálták. Leszaladva a vízhez, 
visszanéztek. 

- Riadó! -adtam ki a parancsot. -
X-akció! ... 

Ez volt módszerünk rejtjele. A nyári 
egyetem megkönnyítette helyzetünket: 
játéksi.abályunk szerint Péter párizsi, én 
meg odesszai. Francia és orosz beszé
dünk megzavarta a leányokat. A fel
fröccsenő víz permete arcunkat érte. 

-Idegenek! -kiáltott át a víz felett a 
barna. 

-Vagy halandzsáznak - felelte mo
solyogva a szőke. -Majd elválik. 

2. 
Így ismerkedtünk meg Edittel és Edi

nával. Elhitték, hogy idegenek vagyunk. 
Képtelen játék kezdődött. Meséltem 
Szocsiról, Krfmről és a tengerről. Mál
nai lágy franciasággal si.avalt el egy Vil
lon-verset. Franciául egyáltalán nem ér
tettek, orosz tudásuk iskolai fokon állt. 
Meg voltak győződve, hogy mi sem ér
tünk semmit beszédjükből. Előttünk osz
toztak el rajtunk. Alig tudtunk uralkodni 
magunkon. 

-Olyan olajosan szép, barna szeme
id vannak-mondta Edit, miközben ci
garettájával megfricskázta Málnai orrát. 

Péter felugrott. Megjátszotta, mintha 
azt értené, hogy tüzet kér a bronzbarna 
isten.1ő. 

-Pardon. Mademoiselle! 
- Jaj, de tüzes vagy, kis frankom -

szólt nevetve a leány és valóban rá
gyűjtott. 

- Te meg olyan vagy, mint egy 
Vronszkij -súgta a szőke, s megejtő ko
molysággal vizsgált végig. 

- Da. da Vronszkij bülsoldatskim 
officerom! -mondtam én. 

-Csinos fiú vagy -folytatta Edina 
és egy kaviccsal megdobott. 

-Tschi-nosch fi-ju! -utánoztam. A 
két lány gyöngyözőn kacagott. 

Véletlenül megérintettem szép, telt 
keblét. Kezemre csapott. 

-Na, na Vronszkij úr! Ne légy pi
masz, mert megjárod! ... 

Milyen messze vagy most tőlem, 
Edina ... És milyen közel! 

3. 
A viszontlátás felejthetetlen volt. Apa 

éppen szolgált. Megvártam, míg elme
neszti az esti személyt. Messzir61 figyel
tem. Jött vissza a forgalmi felé. Kissé 
mintha húzta volna magát. Még egyszer 
elnézett a vonat után, mintha szerencsés 
célbaérést kívánt volna. 

- örülök, hogy látlak apa! Anya, 
hogy van? 

-Nagyon jól! Ezt a napot fenntartot-

ta magának. Hadd nézzelek már, te fiű ! 
Fiűnak szólított, ha nagyon szeretett. 

Hirtelen eltolt magától. 
-Ragyogóan nézel ki! Megférfiasod

tál. Használt a hadsereg! Csak a későbbi 
vonattal vártunk. Átadom a szolgálatot, 
és én is sietek fel. 

Anya szemei csillogtak. Nem sok
kal később valóban megjött apa is. Tit
kolta fáradtságát. Kérdések özönét zú
dították rám, és én elmondtam nekik 
mindent. Téged is. Edina ... Dicsértelek 
előttük! Anya ünnepélyessé varázsolta 
a vacsorát. A rostélyos szaftban fürdött. 
Az én ízlésem szerint. Kompótok, tész
ták. És a díszgyertyák fényében nehéz 
bor aranylott. 

Ezt hagytam ott, Edina. Kirohan
tam az éjszakába. (Szinte harap a hideg. 
Magamra kell, hogy maradjak gondja
immal.) 

Együtt ittunk apával. Most először, 
mint férfiak. Fáradtsága felengedett, de 
kiábrándultan beszélt a munkájáról. Sze
rinte mintha beárnyékolta volna valami 
az egészet. 

- Tölts - biztatott, aztán hirtelen 
megkérdezte, mint akinek akkor jutott 
eszébe: 

- S most beadod a kérvényedet? 
-Igen - feleltem. 
-Csak ki ne késs az időből. 
-Azt hiszem. ezzel most nem lehet 

elkésni! 
-Tavaly is sok volt a túljelentkező. 

Különösen az orvosin! 
-Miről beszélsz? -lepődtem meg. 
-Az egyetemi felvételidről ! 
Félbesi.akítottam: 
-Akkor két malomban őrlünk, mert 

én a vasúthoz fogok jelentkezni. 
Tekintete megmerevedett és rideggé 

változott. 
-Azt nem! Azt az egyet nem! Meg 

vagy te bolondulva? Minden harmadik 
éjjel nem aludni? Egyik lábad a sírban, 
másik a börtönben? Ezt akarod? Ne le
gyen egy vasárnapod, egy ünneped? ... Ne 
légy már együgytl! 

Anya békítőleg szólt közbe: 
-Ne rontsátok el az estémet ... 
Felálltam és jártam-keltem a szo-

bában. 

"· 
-Ülj le! Ülj le, mert megőrjítesz! -

kiáltott rám apa. 
-Te miért lettél vasutas? -kockáz

tattam meg. 
-Milliószor elmondtam. Mert akkor 

az volt a legjobb. Mert akkor rangot je
lentett ... 

-Mert akkor fiatal voltál -vetettem 
ellen. - Mert tetszettek a vonatok. A 
nyüzsgés, a mozgás, mely ritmusával 
veled volt egykorú. 

-Ne blöffölj! Te ezt nem érted meg 
soha. Ebben csak kiégni és kifáradni le
het! Mit tudsz te? Mit láttál te? Kinek a 
pénzén nőttél fel? 

Szavait túlzottnak és igazságtalan
nak tartottam. Nem engedett, hogy köz
beszóljak. 

-Percre és másodpercre akarod szét
forgácsolni az életedet? 

Tóltött. Szája nedves lett a bortól. 
Nem törölte le, mint akinek nincs rá ide
je. Valósággal lázba jött. 

-Mire volt jó az én életem, ha csak 
az leszel, ami én? 

-Hallgass meg! Az istenre kérlek, 
hát hallgass meg. -Leereszkedtem mel
léje egy székre. 

-Beszélj - szólt rám mogorván. 
- Rakodtunk egyszer. S-ben. A fő-

nököt kellett megkeresnem. A forgalmi 
irodába küldtek utána. A negyedik eme
leten van az iroda. Amikor elértem, tud
tam, hogy ez az, amire vágytam. Fiatal 
főtiszt ült az asztalnál, gyerekarc. Integra
Dominó berendez.ése olyan volt, mint egy 

elektromos orgona. Alig hallottam vala
mit. De alattunk jöttek-mentek a vonatok. 
Ez a srác meg csak folyton adta az utasí
tásait. Egy másik ember aszerint nyom
kodta a gombokat. Fények villogtak egy 

táblán ... Egy vajaskenyér darab volt az 
asztalán. Ahogy mondta, két órája eszi, 

de még mindig megvolt a fele. Ezen a 
fickón láttam először a nyugalmat. An
nak a rendnek a nyugalmát, amit az el6bb 
mondtam. Ez a jövő vár rám ... 

-Ne folytasd! Badarság az egész! -
mondta apám ezűttal csendesen, kifárad
va. -Hol vannak ilyenek? Láttál sokszor 
engem. Tipródtam, hogy a vonat meg ne 
álljon a jelzőnél. S néha megállt. Úgy jött 
ki a te "rended". Megbüntettek. De te ezt 
nem tudhattad, mert itthon nem beszél
tem err61 ... 

-Láttalak apa. Kiskoromban, amikor 
melléd állítottál, s együtt indítottuk a vo
natokat. Igen, láttalak, és ezt nem tudom 
elfelejteni. Egyébként jutalmat és kitün
tetést is kaptál. Ennek együtt örültünk ... 
És emlékeztetlek, amikor együtt utaztunk 
Zürichből Firenzébe! Megcsodáltuk azt 
az ICE-vonatot. Hófehér mozdony és 
fehér kocsik. Szinte aranylottak a tetőn 
átszfüődő fényben. -Ez egy gazdag or
szág - mondtad te ámulásomat látva. -Ez 
minden vasút jövője lesz -mondtam fi
atalos hévvel. 

Anya elborult arccal hallgatott. Már 
nem kérlelt senkit. Ült, maga elé meredten: 

-Ez lett az én estémből ... ezzé tettétek. 

5. 
Aztán apa újra elkezdte. 
-Nem engedem! 
-Engeded, vagy nem engeded, eb-

ben nem befolyásolhatsz. Életemet én 
fogom leélni - mondtam. 

-Nekem köszönheted az életedet. 
-És te kinek? 
-Én is az apámnak. 
-És ő mit akart? 
-Hogy több Jegyek, mint 6. 

-És több lettél? -kérdeztem győzte-
sen. 

- Nem -mondta tompán -nem let
tem. De ez nem jelent semmit. 

Próbáltam gondolataimat az övéhez 
igazítani. Hirtelen megsajnáltam. Bizony
talan mozdulattal nyúlt a pohár után, vé
gül nem emelte fel. Anya nem bírt ben
nünket hallgatni és kiment. Kissé nyu
godtabbnak éreztem magam. Arra gon
doltam, hogy a szeretet bonyolult dolog. 

-Lehet, hogy egyszer majd megér
tesz - mondtam. 

-Attól tartok, hogy nem. 
-Az isten szerelmére, ha ez nekem 

ennyire tetszik! Ettől gurulsz méregbe. 
Amit te magad is annyira szerettél, azt 
tagadnád meg tőlem? 

Nem szólt semmit. Komoran ült. A 
gyertyákat nézte. Hirtelen támadt düh
vel az asztalra csapott. 

-Akkor sem! Érted? ... Elfelejted, 
hogy én ötven évet éltem, te meg hú
szat. És még azt hiszed, hogy neked 
van igazad? 

-Igenis, igazam van! Ha te ezt nem 
érzed, akkor ... 

Láttam, amint meglendült a keze. 
Egy villanás volt csupán. Arcomon éle
sen csattant el a pofon. Leesett egy gyer
tya. 

Bundám után kaptam. A zajra befu
tott anya. Ránk kiáltott kétségbeesetten: 

-Mit csináltatok? Szerencsétlenek! 
Nem felelt senki. Futni kezdtem le 

a lépcsőkön. 
Így jöttem el tőlük. Magamért és ér

ted tettem, Edina. Te vállaltál engem, is
meretlen jövőmmel... 

Virrasztva vártak ... 
-Nem fáztál meg, fiam?-kérdezte 

anya. Szeme kisfrva, de mosolyogni 
próbált. Óvón átölelt. 

-Ne félts. Szükségem volt egy kis 
friss levegőre -mondtam, megcsókol
tam a szemét. 

Apa felállt. Hozzáléptem. 
-Bocsáss meg -mondtam bizony

talan hangon. 
- Ugyan fiam! Te bocsáss meg. 

Egyébként tégy, ahogy jónak látod. És 
ne alkudj meg magaddal soha. No gye
re, tölts egy pohárral füL. 

Su,1,6 Blla 
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Tisztelt szerkesztőség! 
1999. július 4-én reggel a 4110-

4117-es számú vonat fordul a 4629-
b<Jl, a Velencei tó fel<Jl. A 4629-esen el
szenvedett sérülés: 2 darab ülés kidob
va, 1 darab fejtámla kidobva, 5 darab 
függöny rolettával, eltörve és letépve, 
5 darab mtlanyag asztal kettétörve, 1 
darab mosdókagyló kettétörve. A 23 
darab ablakfogantyú még egy korábbi 
alum{niumgytljtc'J mtlve. Csakhogy nem 
mindegy, hogy minden 'hétvégén ekko
ra kár ér egy-egy személykocsit. Nem 
igaz, hogy nem lehetne időben fölké
szülni, és állandó rendc'Jri vagy vasúti 
fegyveres c'Jri szolgálattal kfsérni a 
vonatot. Az elmúlt évek tapasztalatait 
figyelembe véve azt gondolom, a MÁV 
Rt. vasútbiztonsági szolgálata fölké
szülhetett volna a nyárra. Ezeket a disz
kós p ... -okat nem igaz, hogy nem lehet
ne kiirtani. De ez csak egyetlen példa 
a sok közül, ennél jóval több kocsit 
rongálnak meg a hétvégeken. A buda
pesti fc'Jvizsgálók is megtalálhatnák 
ezeket a vonatokat, mert két jegyvizs
gáló kevés. 

Szabó Béla 
raktári munkás, Pusztaszabolcs 

Tisztelt Szabó Úr! 
Bennünket is fölháborít az, amit a 

vonatokon tapasztalni. Különösen akkor 
kedvetlenedünk le, amikor egy kicsit 
nyugatabbra fölszállunk bármilyen sze
relvényre, és eszünkbe jut: mi is az EU
ba igyekszünk. A megerősített felügye
let bizony elkelne a különösen veszélyez
tetett járatokon, igaz. Bár talán az is hoz
zá járulhatna a megoldáshoz, ha a vona
tokból ellopott szerelékeket sehol nem 
vennék át pénzért a tolvajoktól. 

Ugyancsak Szabó Béla írja az MMC
vel kapcsolatban: 

Az átrakási és az árutovábbftási dfj 
ügyében {rásban fordult a MÁV Rt. vezér
igazgatójához és a három reprezentatfv 
szakszervezet elnökéhez. mert már tartha
tatlan az a helyzet, hogy "nem viszem el a 
filmet, ha nem kapok érte egy fillért sem". 

Tisztelt Levélíró! 
Tiszteljük kitartását, hiszen nem elő

ször veti föl az MM Cargóval kapcsola
tos észrevételeit. Mi azon leszünk, hogy 

mielőbb illetékes helyen tehessük föl 
kérdéseinket. Addig is türelmét kérjük! 

V.E. 

Eschedel 
Az Eschede-i katasztrófa (amely 

1998. jűnius 3-án 101 halálesetet okozott, 
és amelyet a SPIEGEL e. német folyó
irat a német "Titanic" -ként minősít) egy
éves évfordulóján a hurok egyre tovább 
szorul a Német Vasút Rt. és vezetőinek 
nyaka körül. A Lüneburg-i bíróság má
jus 20-án nyilvánosságra hozta, hogy a 
szakértői vizsgálat a vasúttársaság súlyos 
hanyagságát állapította meg. A Német 
Vasút Rt. ugyanis késlekedett kicserélni 
egy, már erősen elhasználódott kereket és 
nem hajtott végre anyagvizsgálatot, amely 
lehetővé tette volna a katasztrófa elkerü
lését. Az elhasználódásnak "köszönhe
tően" törés keletkezett az egyik személy
kocsi kerekén, amely kisiklott és előidézte 
a drámát, állapította meg a bíróság. A 
kerék belsejében lévő hajszálrepedés 
vezetett a töréshez a szakértők szerint. 

A DB már évekkel ezelőtt bevezette 
az első generációhoz tartozó ICE-vona
tok abroncsos kerekének ellenőrzését. 
.Kifejlesztettek egy ultrahanggal mffködő 
automatikus vizsgálópadot a kerekek 
vizsgálatára, amely kimutatja az esetleges 
hajszálrepedéseket. Két ilyen rendszert 
létesítettek, egyet Hamburgban, egyet 
pedig Münchenben. Ez utóbbi azonban 
soha nem mffködött, mivel a DB mérnö
kei ezt túlzott óvatosságnak tartották. 

Ezt a hanyagságot hevesen bírálta a 
német vasutas-szakszervezet szóvivője, 
Norbert Hansen: "az utóbbi öt évben több 
mint 100 ezer munkahelyet szüntettek 
meg. Ideje megállítani a racionalizálás 
gazdaságpolitikáját, amely az ember gépek 
által történő helyettesítését irányozza elő". 

Herbert Kummer, a legnagyobb né
met vasutas-szakszervezet szóvivője gú
nyosan állapította meg: "A baleset óta a 
DB módosította napirendjét és ellengőzt 
adott, több millió márkát invesztált a biz
tonságra". 

A Német Vasút Rt. részéről óvtak az 
elhamarkodott következtetésektől, de a 
bíróság fenntartja a gyanút a DB vezető
ségével szemben. Így például május 19-
én nyomozást végeztek a társaság köz
pontjában, ahonnan a vizsgálatot végzők 
több fontos eredménnyel távoztak. 

A Süddeutsche Zeitung e. napilap 
szerint a DB több magas beosztású hi
vatalnokát hallgatták ki, gondatlanságból 
elkövetett emberölés vádjával. Még nem 
lehet tudni, hogy az államügyész hol 
húzza meg a záróvonalat. 

(A "La Vie du Rail" c. francia vas
utas folyóirat 1999. júniusi számában 
megjelent cikke nyomán) 

fordította Hajós Béla 

Eperieskén, Fényeslitkén 
állt a vasutasbál 

A Vasutasok Szakszervezete alapszer
vezetei a hagyományoknak megfelelően 
ünnepelték a 49. Vasutasnapot. Az ünnep
ségsorozatot a szertárlőnökség alapszer
vezete nyitotta meg, ahol a főnökség szinte 
valamennyi dolgozója részt vett. 

Eperjeskén, Fényeslitkén vasutasbált 
rendeztek a családtagok részvételével. A 
GRF alapszervezeténél a szlovák és ukrán 
vasutas kollégákkal egész napos sportren
dezvényen ápolták a kapcsolatokat. 

Záhony-PORT központi ünnepségén, 

És most ki a kiskondás? 
Lapunkat rendszeresen szemlézi 

Magyarország legnagyobb médlaflgyelff)e az 

» OBSERVER « 

július 10-én a záhonyi polgármester kö
szöntötte a vasutasokat. A kitüntetések 
átadása előtt dr. Bajnai Gábor, a MÁV Rt. 
vezérigazgató-helyettese hívta fel a vas
utasság figyelmét az összefogás szüksé
gességére. Mint mondotta, szekértáborok
kal nem lehet a vasútnak Európába men
ni. Minden szakma együttes munkájára 
szükség van. A szekértáborok összessé
gében több kárt okoztak, mint amennyit 
egyes táborok előnyként elértek volna. 

P.G.A. 

FOTO: NAGY JÓZSEF 

OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. 
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eresztrei 
Vasutasnap! Széchenyi István ma is idő
szenI gondolata a vasút jelentőségéről. 
Megfejtendő függ. 1. (1. rész), vízszin
tes 1. (II. rész), függőleges 6. (ill. rész), 
függőleges 3. (IV. rész) és vízszintes 8. 
(befejező rész.) 
VÍZSZINTES: 1) megfejtés II. rész; 
2) igyekszik; bevásárlási eszköz; 3) rész
ben vasalna!; nem érdekedben; 4) elpusz
títja; lila zöldség; S) Pest megyei község; 
szárított; 6) pálca (ék. hiba); kenyeret vág; 
7) méreg fajta; képes lenne; 8) megfej
tés befejezése; néma Omán; 9) megszó
lítás; nemes madár; epe egynemű betűi; 
10) személyes névmás; 11) törpe jelzője; 
árusító rendezvény; 12) dísze; ... a ren
getegben; ... gyógyászat; 13) Elek. 
FÜGGŐLEGES: 1) megfejtés I. rész; 
2) gólya becézés; rádiusz; zavar (argó); 
mezőgazdasági eszköz; 3) japán pénz, 
megfejtés IV. rész, dolog, ügy (lat.) 4) 
orvostudományi egyetem; szolmizációs 
hang; frizurát (argó); tabella része; S) 
néma Réka; szovjet teherautó márka; sem 
(lat.); Tibor becézve; 6) Sándor; megfej

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
tés ill. rész; néma bízó!; felsért; 7) néma 
Süsü!; evés egynemtl betűi; egyházi ta
nácskozás (R.kat.); varr; 8) zab része; 
munka vége! néma zár! hiteget; fél bors! O 9) arc része; szembe; mésszel bánó; 10) 1 
régi magyar név. 
AZ ELŐZŐ SZÁM MEGFEJTÉSE: sztrájktör- 11 vény; létszámleépítés; KSZ betartatá-
sa; bérkövetelések. 
A kcmp JUt,ilm.it helyt's mcgl qtoink kü 12 
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1999. JÚUUS 

1 oo éves vasutas 
A Balassagyannat melletti kis községben, 

Őrhalomban a polgánnesteri hivatalban köszöntöt
ték rokonai, ismerősei és a MÁV Rt. képviselői 
100. születésnapján R6ka Mihály nyugdíjas vas
utast. R6ka Mihály, aki még jó egészségi állapot
nak örvend, 1928-ban kertilt a vasúthoz, először 
mint pályamunkás. Később jegyvizsgálóként, 
mozdonyvezetőként, majd vonali tartalékosként 
szolgált. A vasút berkein belül szinte minden terü
leten megfordult. A balassagyarmati térségben több 
állomáson - így például Diósjenőn és Órhalomban 
is - teljesített szolgálatot. Utolsó tíz évében állo
máskezelői munkakört töltött be, majd 1 %9-ben 
vonult nyugdíjba. 

Bertalan János 

·. - - - FELHÍVÁS 

Elhurcoltak 
szóljatok! 

Kérjük azok jelentkezését, akik visszaem
lékezéseikkel, - mint egykori Recskre elhurcolt 
vasutasok vagy családtagjaik - hozzájárulnának 
egy teljesebb történeti körkép kialakításához, 
küldjék meg nevüket, címüket a Magyar Vasutas 
szerkesztőségének (1068. Budapest, Benczúr u. 
41). A borítékra írják rá: RECSK. 

Érdekelnek bennünket az '50-es évekbeli 
szomorú, de cáfolhatatlan dokumentumok is. 

,. 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jármíívek és részegységeinek gyórtása 
és javítása 

• Villamos forgógépek, transzfonnátorok 
javítása, tekercselése, vókuumimpragnálósa 

• Acélszerkezetek gyórtása, szerelése 
• Alkatrészek megroonkáláso, fogask,ar1i1tnunrtnd 
• Forgattyústenge-kiiszöriilés 
• Keménykrómózás, ÓIIOZIÍS, fímsz6nís 
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Boldog "drezinások" Török.fáiban � "'!: - ... w - " � 

1999. augusztus 1 1-én a N apfogyatkozás napján, valamint az előző napon eddig soha nem tapasztalt mértékű utasáradat indult meg Szeged irányába Valamennyi vonat erősítő kocsikkal közlekedett, valamint Budapestről, 2.áhonyból és Miskolcról men-
tesítő vonatok érkeztek. A tömeg elárasztotta Szegedet. A Tisza-parton, a nagyobb telkeken és a vasútállomáson is a Nap felé tekintő emberek ezrei hömpölyögtek. Az égi csoda elmúltával a tömeg visszautazása jelentette vasutasainknak a komoly feladatot. 

Ezen a napon kb. 25 ezer utas vette igénybe Szeged állomáson a vasúti közlekedést. A jegyvizsgálók, információsok, pénztárosok és valamennyi szolgálatban lévő vasutas derekas helytállásról tett bizonyságot. Kép és szöveg: Nagy József 

A vsz nem ült a bértárgyalási hintába 
NAGYOBB VOLT A SZÍNÉSZI TELJESÍTMÉNY Annak rendje módja szerint rövid időn belül másodszor, augusztus 3-án ült össze a VÉT, a vezérigazgatóság tanácskozó kistermében. A felek (MOSZ, VSZ, VDSZSZ, MÁV Rt.) képviselői hiánytalanul megjelentek, ám, már a levezető elnök személye is szemet szúrt a VDSZSZ elnökének, mondván, hogy új ülés, új elnököt kíván, akit alfabetikus sorrendben a mozdonyvezetó1c adnak ez alkalommal. A nem sok jóval kecsegtető ügyrendi összecsapás majd 20 percig tartott, miközben Gaskó István dramaturgiailag időzítve kikelt a VDSZSZ számára több, mint erősen kifogásolható levezető elnök-asszony (későbbhölgy)személyeellen,hogymárcsak azért sem láthatja el levezető eh}öki teendőit, mert előzőleg (a legutóbbi VET-en) írásba 

foglalva olvasta fel befejező mondandóját. Tehát előre készült. A demokrácia megtiprásának.harsonázása túlságosan nemhatottameg a másik két társszakszervezetet sem, de a munkáltató, hogy végül is már inkább érdemben tárgyaljanak, visszahívta Tuboly 
Zsuzsannát, de meg is védte őt a sértegetésektó1. Így aztán a Mozdonyvezetők Szakszervezetének delegációjából Kiss úíszl6 ( elnök) ült a levezető-elnöki székbe. 

Dr. Márkus Imre (VSZ elnök) azonnal fölvetettealegsarlcosabbkérdést,hogyamunkáltató érvényesnek tekinti-e a már megkötött bérmegállapodásokat? S nyilatkozzon a másfél százalékos teljesítményjutalomkifizetéséró1, arról is szóljon a munkáltató, hogy újabb bérfejlesztésre vannak-e tartalékai? 

Gask6 István előre kitervelt koreográfiát vélt fölfedezni Márkus Imre mondataiban, s hivatkozott legalább négy jogszabályi helyre is, hegy ilyenkor (tehát a VÉT-en) bármelyik fél javaslatát (törvényileg írják elő!) kötelező megtárgyalni. 
Dr. Borsik János (MOSZ alelnök) arra kérte a munkáltatót, hogy előbb reagáljon a Márkus Imre kérdésére. Nos, Kukely Márton vezérigazgató egyértelműen, mindenki számára világosan érthetővé tette, hogy a már több mint fél évvel ezelőtt aláírt 19 megállapodást, mint munkáltató, a maga részére kötelezőnek ismeri el ma is, az 1,5%-os teljesítményjutalommal együtt. 

(Folytatás a 3. oldalon ... ) 

Osztrák vendégek a vsz Nőbizottságánál 
A MUNKAHELYHUMANIZÁLÁS OTT NEM ÁLOM 

AKTUÁLIS 

A Magyar Közlönyben való kihirdetést ( 1999. június 18.) követő 60 nap elteltével hatályba léptek a június l-jén elfogadott Munka Törvénykönyvét módosító jogszabályi módosítások. Tekintettel arra, hogy az új szabályok egy jelentős része lényegesen módosította a korábbi rendelkezéseket, szükségesnek tartom néhány módosuló szabályra külön is felhívni a figyelmet A szakszervezeti mfilcödést érintő módosítás, hogy a szakszervezetet megillető munkaidő-kedvezményből fel nem használt rész pénzbeni megváltásának kötelezettsége megváltási lehetőséggé szelídült a munkáltató számára. A megváltás mennyisége és mértéke a szakszervezet és a munkáltató közötti megállapodás függvénye. A MÁV és a Vasutasok Szakszervezete között létrejött megállapodások korrekt betartása esélyt ad arra, hogy a jogszabályi változás ellenére az elmúlt, négy évhez hasonló korrekt megállapodást tudunk kötni a MÁV-val az elkövetkező időszakra is. Hátrányosan érinti a munkavállalókat a felmondási védelem hatályba lépési időpontjának változása. A változás azt jelenti, hogy amennyiben a munkavállaló a munkáltató rendes felmondásáról szóló értesülését követően válik keresőképtelenné, ez a munkáltatói rendes felmondás érvényességét nem érinti. Ez annyit jelent, hogy az érintett munkavállaló átmenetileg hátrányos helyzetbe kerülhet a munkaerőpiacon. Tennészetesen a jogszabályi változás ellenére a MÁV-dolgozóknak, akik teljesítik a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeiket, 1999-ben nem kell tartaniuk munkahelyük elvesztésétől, mivel a munkahelyek megőrzésére megfelelő garanciát biztosít a MÁV és a szakszervezetek között 1999. évre létrejött foglalkoztatási megállapodás. A módosítás folytán változott, 6 hónapról ! évre nőtt a rendkívüli felmondás 

jogát megszüntető ún. objektív határidő. A jogszabályi változás következtében lehetővé vált, hogy az Utasellátó Rtnél a munkáltató és a szakszervezet kollektív szerződésben a nemzetközi menetrendszerű vasúti személyszállításhoz kapcsolódó étkező-, háló- és fekvőkocsikon utazó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munka-, illetve pihenőidejére - a munkakörök sajátosságaira tekintettel- az Mt-től eltérő szabályokat állapítsanak meg. Az Mt. módosítás hatályon kívül helyezte a 132. § (5) bekezdését, amely a megszakítás nélkül üzemelő munkahelyeken rendszeresen munkaszüneti napon is foglalkoztatott munkavállalók pótszabadságáról rendelkezett. Tekintettel azonban arra, hogy a MÁV KSZ vonatkozó rendelkezése már évek óta úgy szól, hogy "A munkaszüneti napon is rendszeresen munkát végző munkavállaló havi (kéthavi) kötelező munkaideje (munkaidőkerete) meghatározásánál az állandó nappalosok munkanapjára eső munkaszüneti napot mint szorzót figyelmen kívül kell hagyni", a változás az érintetteknek nem okoz hátrányt. Az Mt. módosítása megszüntette a munkaügyi jogvitákat megelőző kötelező egyeztetés intézményét. A jogviták bírói szakba kerülésének korlátozására két út lehetséges: 1. Beemeljük a KSZ-be az Mt. egyeztetésre vonatkozó hatályon kívül helyezett rendelkezéseit; 2. Módosítjuk a KSZ 85/B §-át oly módon, hogy a békéltető igénybevétele a jogvita előtt ne lehetőség, hanem kötelezettség legyen. Természetesen ez azt is jelenti, hogy végre meg kellene állapodnunk a békéltetők személyéről is. Az Mt. módosításból és a MÁVval június 22-én kötött megállapodásból adódó további feladat a leltárhiányért fennálló felelősség szabályainak KSZ-ben történő rendezése. 
dr. Bíró Tibor 
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volt hát István? Így, augusztus 20-a táján szám- hogyan nem szabad lerombolni a rétalan vezércikkíró ttlnődik el azon, giből azt, ami jó, ami használható, az hogy nem volt még olyan rendszere alapot meg kell hagyni, arra kell építMagyarországnak, amelyik ne propa- kezni. Elsősorban akként, hogy Ma-
Osztrák vendégeket fogadott jó- például a kisgyermekes anyák fokozott vé- nek felel meg. Vannak helyi csoportjai, gandaként használta volna fel a maga gyarország Európa része legyen. 

lius 28-án a VSZ Benczúr utcai szék- delmét) s azzal foglalkoznak. 1999-bena vé- regionálisak és az ÖBB mind a négy te- javára az István-i életmű nagyságát, Lássunk egy példát! Anemzetség-
házának II. emeleti kistanácstermé- dőoltások ügye sorakozott napirendre. rületén mú'ködik női tagozati csoport. . az államalapítást. 998 éve egyedül az fők szállásterületeiből utólag is mo-
ben a VSZ Nóöizottsága. A szokatla- A jövőró1 szólva Hercegh Mária el- Létezik egy forgalmi utazókat tömörítő Egyház az, aki nem írja át az elisme- dem, ispános vármegyéket keltettélet-
nul kötetlen hangulatú rendezvényt mondta: két országos, kérdőíves felmérés albizottsága is. rés himnuszát, hiszen István vérrel és re. Ezek a láncszemek tartották össze megtisztelte jelenlétével dr. Márkus is készül. Az egyikben a gyesen lévő kis- Az ÖBB-nél is van úgynevezett mun- 1 vassal avatta hatalmi tényezővé a az országot. S most is ezek tartják, 
Imre, a VSZ elnöke is. mamákat kérdezik meg jelenlegi helyze- kahely-humanizáló program, melynek K árpát-medencében a kereszténysé- noha régiókban gondolkodik Európa 

HerceghMária, a nőbizottság vezetője tükró1 és jövőbeni elképzeléseikről, míg a keretében hűtőgépeket, kávéfőző gépeket, get. Egyházként pedig az állam pillé- több országa már. Nagyobb gazdasá-felszólalásában a VSZ-tag vasutas nők ér- másikban a munkáltatókat faggatják arról, valamint pihenő-és fürdőszobákat bizto- reként támaszkodott rá. gi érdekeltségű egységekben. dekvédelménekkezdeteiről s az elért legfon- hogy például hány gyesen lévő dolgozó- sítanak a vasutasoknak. A már megvaló- Gáncsolták persze, főleg halála Nagyjaink: Széchenyi, K ossuth, tosabb eredményekről beszélt. (Példa rá az juk tért vissza vállalatukhoz? Ide kapcso- sult ruhareformot Elisabeth Vondrasek után, s így is, úgy is magyarázták tet- Deák, Eötvös ... s még sorolhatnánk 1992. évi nyugdíjreform nyolc évvel törté- lódik az egyik legfontosabb vívmány is, legnagyobb vívmányukként említette meg. teit. úgyis megidézték, mint a magyar tovább, nem véletlenül tanulmányoz-nő lépcsőzetes elhalasztása az MSZOSZ miszerint a vasútnál nem lehet elbocsáta- Elisabeth Vondrasek kérdésemre azt is nemzetségi hagyományok tudatos ták kikezdhetetlenül gyakorlatias Női Választmánya által összegyűjtött ni egy éven belül a gyesről munkahelyére elmondta: legfontosabb feladataiknak azt fojtogatóját. A kegyetlen gyilkos, míivét: az országépítést. Abban pe-300 ezer aláírásnak köszönhetően.) Meg- visszatért kismamát. tekintik, hogy lehessenek női tagjai is az zsarnok egyeduralkodót vélték egye- dig mindenki egyetért, hogy István tudhattukaztis: a VSZNóbizottságát 1998- A két osztrák hölgy, Elisabeth Vond- üzemi tanácsoknak,jobban összehangol- sek fölfedezni benne, aki magyarjait idegen, ellenséges környezetben, ban választották meg a maguk soraiból a rasek, az osztrák Vasutas-szakszervezet ják a szakszervezetek és az üzemi tanácsok I idegen segítséggel nem szégyellte hosszú ideig barátságtalan országok VSZ Női Tagozatának küldöttei. A testület- Női Tagozatának vezetője és helyettese, munkáját, emeljék létminimumhoz szüksé- 1 fölnégyeltetni, megvakíttatni. Fiához tengerében őrizte meg népét, lecsil-ben egy-egy hölgy képviseli a területeket, a Helga Walcher előadásából kiderült: bár ges összegre (8 ezer schilling) a mostani 5 írt intelmeit, erkölcsi tanításait pedig lapítva a szomszédok haragját. központi hivatalokat és intézményeket, a az Osztrák Szövetségi Vasutaknál (az ezer 800 schillinges "gyes" -t, továbbá, 
[ekeztek hallgatásba burkolni. Már Így maradt meg a magyar ma-vasútegészségügyet, a nyugdíjasokat, a jár- ÖBB-nél) az alkalmazottak mindössze 2 hogy képviselhessék az igazán női gondo- amennyire lehetett. gyarnak, s egyúttal immár végleg eu-műjavítókon kívül a gazdasági társaságokat, százaléka nő, mégis jelentősnek mond- kat, problémákat, amelyek nem feltétlenül 1G volt hát a kétarcú István? rópainak. a forgalmi utazókat, a járműjavítókat. A bi- ható a szervezeti életük. A mú'ködő női az anyasággal összefüggő dolgokat jelen- M��e�ek ���� b��c�lllci-tlldta, Sz. Cs. ; 1 zottságmunkamódszereis új: tagjaiminden tagozat rokon a VSZ hasonló testületé- tik,hanempéldául az önvédBelmi oSktatásá dt! _ _________ ___ . __ ,� évre_ki_·v_álas_ztanak ___ egy _-e _gy _té_mát_( _199_8 _-b _an __ v_e _1,_s_zak_á_gi_s_zm __ ru_é_rd_e_kv_éd_..e,..lmi testü,_·1e_t _-_-'"':"--------en_a __ n_o_r ________________________ :-_-.,�--::11--�-..,-_-:....----, 
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Robog a vonat a Kőrös völgyében 

A Királyhágó meredek kaptatóit 
megmászva a történelmi Erdély föld
jére léptünk. Mennyire más ez a vidék, 
mint a magyarországi síkságok, vég
telen rónák! Ott csak néhol tarkítják 
a szelíd lankás középhegységek. Itt ég
benyúló havas bércek, zúgó, sebesen 
hömpölygő folyók által kivájt völgyek 
és erdővel borított hegyek fogadták az 
utazót. Hozzájuk alkalmazkodott a 
vasútépítés, amely komoly kihívás elé 
lillftotta elődeinket. Baross Gábor vi
highíríi mííszaki gárdáján nem fogott 
ki semmilyen nehézség. Ahol lehetett, 
követték a természet adta lehetősége
ket, a mély völgyeket �iadukttal hidal
ták át, a hegyek gyomrába alagutat 
fúrtak. Néhány évtized alatt Erdélyt 
is behálózta a vasút. Megindult a ro
hamos gazdasági és kulturális fejlő
dés, ami európaivá tette ezt az addig 
elzárt vidéket. A sínek nélkül elképzel
hetetlen lenne itt az élet. 

Deformálódó talpfák, 
rozsdás hidak 

A lap tudósítójaként alaposan szem
revételeztük az állomások épületeit, a pá
lyás és a "guruló állományt". Beszélget
tünk vasutasokkal, akik megosztották ve
lünk gondjaikat, örömeiket, és bevezettek 
minket az erdélyi va\utasélet rejtelmeibe. 

Lépten-nyomon nagyon sok hason
lóságot tapa�ztaltunk. A nagyvárosok pá
lyaudvarai, amelyek átvészelték a II. vi
lágháború szörnyű bombá.zásait, még ma 
is mutatják egykori pompájukat. Szinte 
valamennyi építészeti remekmű. Ezek ki
vétel nélkül az 1. világháború előtt épül
tek, a vasútépítés legdicsőbb korszaká
ban. Funkciójuknak ma is tökéletesen 
megfelelnek, de természetesen azóta tör
téntek modernizációt szolgáló felújítások. 
A földig rombolt állomások helyén vi
szont minden eleganciát nélkülöző szoc
reál stílusú épületek árválkodnak. Ilyen 
szomorú sorsra jutott Marosvásárhely 
egykori patinás indóháza ís, helyette ta
lán egész Erdély legridegebb, legvissza
taszítóbb főpályaudvarát építették fel. A 
kisvárosok és fal vak vasúti létesítményei 
alaposan megkoptak, nem sokat költöt
tek rájuk az elmúlt évtizedekben. Újat, 
vagy felújítottat keveset találtunk, ezek is 
az országos fővonalak mentén bukkantak 
fel nagyon nagyon ritkán. Úgy látszik, 
hogy itt is az a mentalitás, hogy ami még 
mfficödik, azzal nem sokat kell törődni. 

A vasúti pályák fővonalait viszont 
szépen felújították az elmúlt időszakban. 
Megerősítették a töltéseket, a műtárgya
kat, kicserélték az elkorhadt talpfákat, és 
igen er6s, 64 kilogrammos síneket fek
tettek le. Ezek a vonalak legtöbbje kétvá
gányú és villamosított. Óriási szerelvé
nyeket figyelhettünk meg, amelyek áru
val megrakottan talán a Fekete-tengeri 
kikötő felé igyekeztek. A mellékvonala
kon viszont annál siralmasabb volt a 
helyzet: gyenge terhelésre és forgalomra 
méretezett töltés, repedezett, korhadó de-

MÁV 

VASÚTNÉZŐBEN 

Vonatkeringő Erdélyben 
"AMI MÉG MŰKÖDIK, AZZAL MINEK TÖRŐDNI" 

formálódott talpfák, s rozsdásodó hidak. 
A síneket valamikor a múlt században 
vagy a húszadik század elején hengerel
ték Diósgyőrben, Ózdon és Resicán. Kü
lön figyelemre méltók voltak a vasút-közút 
találkozások. Néhol annyira kiállt a sín
korona, hogy a ráhajtó autós egy életre 
megemlegeti a hatalmas döccenőt. Ha jön 
a vonat, a vörös fény mellett éles hangjel
zés is figyelmezteti az áthaladókat. 

A "guruló állomány" is igen vegyes 
képet mutatott. A gőzvontatás már itt is 
kiment a divatból, csak néhány iparvá
gányon vagy nosztalgia vonatnál figyel
tünk meg füstokádó lokomotívot. A dí
zel- és villanymozdonyok, valammt a va
gonok kivétel nélkül román gyártmányú
ak, nem túl tetszetősek, de használható
ak. A személyszállító kocsik ha�onlóak, 
mint a hazaiak, de belső tisztaságuk és 
felszereltségük mélyen alatta van az itt
honiakénak. Utaztunk német mintára 
gyártott emeletes kocsiban is. Ez a konst
rukció kissé elfuserálódott, tetszetős 

„mt:gjl!l.enése ellenére.A .nagy meleglx;n 
használhatatlan a felső szint, ide szorul 
be a hőség és a kellemetlen szag. 

Félennvi az útiköltség 
Megfigyelésünk szerint az erdélyi 

emberek gyakrabban veszik igénybe a 
vonatot, mint a magyarországiak. Szám
talan oka lehet ennek. A közúti közleke
dés még a fejlődés kezdeti stádiumában 
van, az autóbuszok ritkán és rendszerte
lenül közlekednek. Hava, teleken, külö
nösen a magas hegyek környékén néha 
hetekre- hónapokra járhatatlanok az utak. 
Tavasszal árvizek bénítják a forgalmat. 
Utazni, árut szállítani viszont muszáj. 
Marad a jó öreg, megbízható vasút, ami 
ritkán hagyja cserben az embereket. 

Itt közlekednek az elöregedett, gyenge 
dieselmozdonyok, megkopott, rozoga 
kocsikat és tehervagonokat vontatva ma
guk után. Különösek a szokások a sorom
pó leengedésének terén is. Általában leg
alább 10 perccel a vonat elhaladása előtt 
el.zárják a közúti kereszteződést, de olyan 
élményben is volt részünk, hogy több, 
mint fél órát kellett rostokolnunk, amíg 
végre eldöcögött a vonat. 

Allása van, de nem biztos, 
hogy fizetést kap 

- Romániában ma vasutasnak lenni 
irigylésre méltó státusz. Óriási itt a mun
kanélküliség, de akinek van állása, nem 
biztos, hogy fizetést is kap. A megélhe
tés viszont borzasztóan drága, különösen 
azoknak, akik mindent a boltból vásárol
nak. Nálunk a vasutasnál kicsi, de biztos 
kenyeret lehet keresni - kezdte el a be
szélgetést Mózes Márton, székely villa
mosmozdony-vezető, akinek az otthona 
Tusnádfürdőn van, és legtöbbször a 
Kolozsvár-Bukarest közötti fővonalon 
teljesít szolgálatot. 

- Már több, mint húsz éve szolgálom 
a CFR-t, a Román Államva,utakat, mint 
ahogy szolgálta apám és nagyapám is. Mi 
már vasutas dina�ztiának számítunk, hiszen 
három nemzedék óta kötődünk ehhez az 
éle!formához. Nagyapám néhány évig 
MAY-alkalmazott is volt, amikor a bécsi 
döntést követően Észak-Erdély visszake
rült az anyaországhoz. Nlle")'On büszke volt 
erre az id6re, annak ellenére, hogy ezt a 
"kitérőt" később nem számították bele a 
nyugdíjába. A családból ma már csak én 
nyergelem a síneket az erős, 2000 KW-os 
teljesítményű villanymozdonnyal. Remé-

Iem, hogy egyszer majd valamelyik fiam 
folytatja a családi hagyományt. 

Hogy hogyan élnek a vasutasok Er
délyben? Talán az lenne a legidevágóbb 
kifejezés, hogy szegényen, de biztosan. 
Minden relatív. Mi minden hónapban 
pontosan megkapjuk illetményünket, 
akár esik, akár fúj. Emberi módon meg
élni viszont nem lehet belőle. Nekem éves 
átlagban valamivel több, mint 2,4 millió 
lej a fizetésem, de három gyenneket tar
tok el belőle. Havi kétmillió lej itt nem 

Kolozsvár patinás felvételi épülete 

sok pénz. A feleségem fizetése nem szá
mottev6, de itthon műveli a kertet és gon
dozza az állatokat. Tehenet, disznót és 
baromfit tartunk. A kertben megterem 

A marosvásárhelyi állomás szomorú képet mutat 
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egész évre a pityóka (burgonya), a pu
liszkának való kukorica és minden zöld
ségféle. A környező erdőkben rengeteg 
az ehető gomba, a málna és az áfonya. 
Ezekből is b6ven bespájzolunk télire. 
Ennek ellenére ki kell egészíteni valahogy 
a jövedelmemet, mert felkopik az állunk, 
pedig én a legjobban fizetett vasutasok 
közé tartozom. Nagyon sok kollégám még 
az egymillió lejt sem keresi meg havonta. 
Valóban komoly bajban lennénk, ha nem 
vennénk elő furfangos székely eszünket. 

Akik nagy távolságokat tesznek meg, 
azoknak lehetőségük van kisebb-nagyobb 
üzletek lebonyolítására. Mindig tudjuk., 
hogy hol, mit lehet olcsón beszerezni, amit 
felárral értékesítünk vagy a család hasz
nál fel. Sok kicsi sokra megy. Arra viszont 
ügyelünk, nehogy valami stiklibe keve
redjünk. A rakomány megdézsmálása, 
vagy az üzemanyag megcsapolása főben
járó bűnnek számít. A legkisebb ilyen 
vétség is állás vesztéssel jár, komolyabb 
esetben súlyos börtönbüntetést is lehet 
kapni. Nem is emlékszem rá, hogy szé
kely vasutas ellen indítottak-e eljárást va
lamikor munkahelyi lopás miatt. Nekünk 
magyaroknak különösen kell ügyelnünk 
a renomérn. Ugyanez vonatkozik a pon
tos és hibátlan szolgálatra is. Elkésni, ha
nyag munkát végezni nem divat nálunk. 
Hála istennek, az én hibámból még nem 
történt baleset, pedig némely szakaszokon 
140-nel megy alattam a mozdon). Nekem 
valóban nincs okom a panaszkodásra. Ma 
még nehéz itt az élet, de bízunk egy bol
dogabb, gazdagabb jöv6ben. Eszünk ágá
ban sincs visszasírni a "Kárpátok Géniu
szának" korszakát... 

Kép és szöveg: 
Kellermann László 

Az állomásokon az utasok tájékoz
tatása viszont példamutató, pontosan és 
feltűn6en ki van függesztve az induló
érkező vonatok menetrendje. A várható 
utazási költségekről is pontos a tájékoz
tatás. A menetrend mellett található a ta
rifatáblázat, amely felhívja az emberek 
figyelmét arra, hogy mekkora költségek
re számíthatnak, ha utazni szeretnének. 
Nem a pénztárnál kell megtudniuk, hogy 
van-e elegendő pénzük úti céljuk eléré
séhez. Azt tapasztaltuk, hogy az itteni 
utazási költségek megközelítően a felét 
teszik ki a magyarországiénak. Marosvá
sárhelyről Bukarestbe első osztályon 
100.400 lej, másodosztályon 63.400 lej 
a tarifa. A távoli tengerpani Konstanca 
elérésére 140.100 illetve 89.100 lejt kell 
fizetni az utasnak. A közeli Kolozsvárra 
viszont már 39.400-25.100 lejért elutaz
hatunk. (A forint-lej szabadpiaci árfolya
ma 1999. júliusában I :63 volt. A szerző) 

A vsz nem ült a bértárgyalási hintába 
NAGYOBB VOLT A SZÍNÉSZI TELJESÍTMÉNY 

A nyári időszakot figyelembe véve a 
vonatok pontosak, jól be volt állítva a 
menetidő, amelyet elsősorban a pályák 
állapota határoz meg. A fővonalakon 
hasonló a sebesség, mint az itthoni, de a 
mellékvonalakon legtöbbször még az öt
ven kilométeres sebességet sem érik el. 

( .. folwatás az /. oldalról) 

Hangsúlyozta, hogy a kilátásba h_e
lyezett sztrájk még tovább mélyíti a MA V 
Rt. nehéz gazdasági helyzetét. 

Dr. Bajnai Gáb01; vezérigazgató
helyettes a kibontakozni látszó jogvi
tát elutasította, de arra is figyelmezte
tett, hogy az együttműködési kötelezett
ség a szakszervezetek számára is elő 
van írva, így a munkáltató a három rep
rezentatív mellett még 16 kisebb vas
úti szakszervezettel is beszélő viszony
ban áll. 

Gaskó István ismét kifejtette, hogy 
KSZ-re vonatkozó ajánlatot egyik fél sem 
söpörheti le a tárgyalóasztalról. Tájékoz
tatta a tanácskozásm összegyűlteket, de a 
nagy számban jelenlévő sajtó képviselőit 
is, hogy a VDSZSZ csupán annyit kér, 
amennyit a MOSZ kapott, minden va�utas 
számára 18%-nyi béremelést, és a baleset
mentességi jutalmat is. Ugyanakkor ga-

., 

ranciát arra, hogy a MÁV Rt. vállaljon kö
telezettséget a teljesítményjutalom koráb
bi kifizetésére. Kijelentette, hogy a 
VDSZSZ-ben nem sztrájkgeneráló meg
szállottak szavaztak az országos választ
mányon, hiszen az alapszervezeteik több
sége voksolt a megtartható sztrájkn1, ha a 
VET ismét kudarcba fullad. 

A VSZ nem ült bele a VDSZSZ bér
tárgyalási hintájába. Márkus Imre hig
gadtan adta tudtára a sajtó nagy nyilvá
nossága előtt a VDSZSZ-nek is, hogy 
a legnagyobb vasúti szakszervezeti tö
mörülést, a VSZ-t megnyugtatja a mun
káltató, vagyis a vezérigazgató válasza, 
ami garancia az év végi 1,5%-os telje
sítményjutalom kifizetésére is. Így az
tán a VSZ a feleslegesség okán nem tá
mogatja az újabb bértárgyalások napi
rendre való föl vételét. 

Dr. Bajnai Gábor szavai szerint az 
augusztus 3-i VÉT-en nem alakult ki kon-

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

szenzus, itt csak annak összehívása tör
tént meg. 

Dr: Borsik János hasonlóképpen 
nem támogatta a VDSZSZ tárgyalási ja
vaslatát. 

Gaskó István értetlenségének adott 
hangot. Merevséggel, a jogszabályok fel
rúgásával vádolta meg a társszakszerve
zeteket, a munkáltatót, akik átlépték a tör
vényesség határát. Ő aztán nem kullog 
oda aláírni a januári bérmegállapodást. 

Befejezésül Márkus Imre ismertette 
a Fővárosi Munkaügyi Bíróság július 30-
i végzését, hiába fordult a VDSZSZ a bí
rósághoz, hogy állapítsa meg: a VSZ és 
a MOSZ feladta függetlenségét a mun
káltatóval szemben. Független maradt 
mind a kettő. E bíróságnak (határozata 
szerint) függetlenségvizsgálatra nincs 
hatásköre. A VDSZSZ rossz helyen ko
pogtatott. 

Szalai Csaba 

•• 
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Feloldhatatlannak ttlnik a néuteltérés a kömye
zetvál& és az autópálya-épít& kÖ1.Ölt abban a 
kádésbcn, hogy a közlekedésfejlesztésre rendel
keúsre álló összegeket milyen arányban osszák 
el a vasút és a közút között. A zöldek többsége 
egyáltalán nem költene autópálya-fejlesztésre, 
helyette a gyors és kényelmes vasút kialakítá-
5't támogatja. A "csata" legújabb ütközetét Ká
posztúmegyeren vívja a Levegő Munkacsoport 
karöltve a helyi lakosság egy részével. ( Napi 
Magyarország) 

ÍllldOII 
A közoktatás területén katasztrofális állapoto
kat okozna. ha megvalósulna a Pénzügymi
nisztérium jövő évi költségvetésre vonatkozó 
elképzelése. Számítások szerint a jelenlegi ter
vek alapján az év végéig minden ötödik tanárt 
el kellene bocsátani az állásából. A miniszté
riumoknak zétküldött körirat szerint a jövlí 
évi béremelést a tárca 8,25 százalékban hatá
rozná meg. ami a tervezett infláció mellett bő 
kétszázalékos reálbéremelést jelentene. Mind
ez az oktatás területén is csak jelentős létszám
leépítéssel lenne tartható. ( Népszava} 

K11esebben szenezenen 
A reprezentativitás mérésér61 szeptember ele
jén egyeztetnek a munkavállalói érdekképvi
seletek a kormány szakértlíivel. A foglalkoz
tatottak 3.6 milliós táborának mintegy egy
harmada szakszervezeti tag jelenleg. Ugyanak
kor több érdekképviseleti vezető szerint két
séges a tagnyilvántartások hitelessége, ám ab
ban egyetértenek: egyre csökken a tagság. A 
kormány számára gondot okoz, hogy elslísor
ban a versenyszférában nincsenek kell5en alá
támasztott adatok a szakszervezetek támoga
tottságának megállapítására. (Magyar Nemzet) 

iilem1ánás a síneken 
Kisebb a MÁV első félévi teljesítmén)e a ter
vezettnél - állapította meg a MÁV Rt. Igazga
tósága július 28-án megtartott ülésén. Összes
ségében a január és június közötti bevételkiesés 
7 milliárd forint. Különösen az áruszállítás be
vételei maradtak el a várakozástól. A kedvezőt
len helyzet ellensúlyozására a vasúttársaság 6.4 
milliárd forinttal részben csökkentette, részben 
átütemezte kiadásait. (Napi Magyarország) 

Kiokosftottak kellenek! 
Magyarország európai uniós csatlakozása je
lentősen átrendezheti a hazai munkaerőpiacot. 
A magasan képzett szakemberek iránt várható
an nlíni fog a kere�let. a szakképzetlenek elhe
lyezkedési esélyei viszont tovább romlanak, 
mondta Herc:og László, a Gazdasági Minisz
térium helyettes államtitkára. Szerinte Magya
rországon mind az átlagkereset, mind a mini
málbér hivatalos árfolyamon átszámítva jóval 
elmarad az uniós átlagtól. Hozzátette: a köz• 
vetlen állami szerepvállalás csupán a közszfé
rában dolgozók bémövekedé ére terjedhet ki. 
(Napi Magyarország) 

A minimálbér ös.v.ege tavaly a bruttó� 
set alig 29 száz.alékát tette ki, emt mmftani le
het arra, hogy az éves bértárgyalásokon a szak
szervezetek a legkisebb munkabér dinamikus 
növelését szorgalmamk majd. A gazwági tár
ca szekértlíi javasolják, hogy az Országos Mun
kaügyi Tanács tárgyaljon a négyfokozatú mini
málbér-skála bevezetésér61 is. Az általános mi
nimálbér mellett a betanított és a szakmunkás
okra, valamint a közép- és felsőfokú végzettsé
gi!, pályakezdő alkalmawtt.akra fokozatosan ma
gasabb összeg vonatkoma. (Néps:a/Jadság) 

Foounlc 
Az év első öt hónapjára továbbra is a kedve
zőtlen népesedési folyamatok jellemz5ek. Ja. 
nuártól májusig 37 ezer 940 gyermek szüle
tett, 2582-vel kevesebb, mint egy évvel ez
ellítt. Csökkent viszont a csecsemlíhalandó
ság. A halálozási ráta 14,2-rlíl 14,9 ezrelékre 
növekedett. A statisztikai gyorsjelentésből ki
derül: a tavaly született leányok átlagosan 
75, 18 év élettartamra számíthatnak, a fiúk re
ménye 66, 14 esztendő. (Népszabadság) 

Ingatlanadó 
övezetenként 6 ingatlantípusonként differenciált, 
Cfil séges mgatlanadót vezet be magánszemélyekre 
i� jövlíre a fővárosi önkormányzat A kocábbi ter
vekkel szemben azonban nem az ingatlan forgal
mi értéke, hanem a négyzetméterben mért alapte
rület lesz az adóalap. Terv szerint érvényre juttat
nak többféle szociális szempontot is. (Népswva) 

Nem mellékesen 
A MÁV ismét napirendre ttízte a gazdaságta
lan szárnyvonalak megszüntetését. A Volán
társaságok készek lennének átvállalni a mel
lékvonalak mentén lévő települések utasfor
galmának lebonyolítását. Emellett a készülő
ben lévlí személyszállítási törvény szerint is 
a vasútvonalak fenntartását kell előnyben ré
szesíteni. (Néps:ava1 

Gverekkel ellnJban 
Nell)csak az építéshez, hanem a meglévő lakás 
megvásárlásához és felújításához is kapható lesz 
állami támogatás a jövlí év elejétlíl. A kormány 
döntése szerint januártól az önkormányzatok 
dönthetnek az úgynevezett "szocpolról". Ellíny
ben a fiatal, gyermekes családok lesznek. Az el
képzelések szerint új lakés építésére mintegy 2,4 
millió forintot, míg más célokra 1,2 millió fo. 
rintot biztosítanak majd. (Népszabad!iágJ 

Közalkalmazotti fórum kell 
A közalkalmazottakat és közli. misellíket tö
mörítlí Szak�zervezetek Együttműködési Fó
ruma ragaszkodik ahhoz, hogy a közszférának 
legyen egységes, közös érdekegyeztető intéz
ménye. A SZEF egyetért azzal a törekvéssel, 
hogy az érdekegyeztető tárgyalásokat az érin
tettekhez legközelebbi szinteken kell folytat
ni. (Magyar Hfrlap) 

V.E. 

Vasútbarátok találkozója 
Július 9-11. között rendezték meg 

Mátranovákon a Tolnay Lajos.. Vasút
barát Klub és Mátranovák Onkor
mányzatának szervezésében az /. Or

szágos Vasutasbarát Találkozót. 
A találkozó célja az volt, hogy a Ma

gyarországon létező vasutasbarát, vas
útmodellező vagy valamilyen formában 
a vasúttal szimpatizáló egyesületek, 
srervezetek megismerkedjenek egymás
sal, összefogásra kerüljenek egy ilyen 
rendezvény keretein belül. 

Bemutatták egymá�nak és az érdeklő
dőknek az egyesületek tevékenységi köre
it. A rendezvényen a Tolnay Klub kiállítási 
anyagai voltak megtekinthetők, ami mellé 
más kiállítók művei is helyet kaptak. Be-

mutatták az egyesületen belül alakult kü
lönböző témákat felölelő s:zak:csoportok te
vékenységi köreit. mint például járműsta
tisztikai, pályastatisztikai, kéregjegy-gyi!j
tő, va�útfilatéliai s:zak:csoportok munkáit. 

A rendezvény egyik fő eseménye volt 
a Ganz Acélszerkezet Rt. üzemlátogatá
sa. Az üzemből Németországba a német 
vasutak részére forgóvázakat szállítanak. 
Ezt még közúton végzik. A Ganz Acél
szerkezet Rt. szeretné, ha beindulhatna a 
vasúti szállítási lehetőség, ezt a német 
vasút is erősen szorgalmazza. 

Az utolsó nap vetélkedőn mérhették 
össze tudásbéli, játékos kedvű erejüket a 
vasútbarátok. 

Bertalan János 

KGzllpfoloí szemtllyügyl Ogylntllzli szaktanfolyami kdpzés 
Indul 1999. szeptember 1-én 

A tanfolyam 292 órás, heti egy alkalommal, OKJ-jegyzákben szerepel. 
IÉSMTEl.l FElTEm: kömpfokú államl Iskolai 't'églellség. 

Felslfolai személyügyi gazdálkodó szakktpzés 
Indul 1999. szeptember21-t41 

A tanfolyam 310 órás, heti egy alkalommal, OKJ-jegyzékben szerepel 
Rl!SMIB.l FB.JtlB.: kOmplokúállaml ás szakmai Vllgz8llsllg; 
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Diadalkapuval várták a gözösl 

�� 
Kovács István közjegyző és Kaposvári 
Péter igazgató-helyettes szeli fel a szü
letésnapi tortát 

100 éve, augusztus 3-án indult meg 
a közlekedés a '' Félegyháza-majsai he
lyi érdek(i géizmozdonyú vasút" vona
lán. Nagy lelkesedés övezte a vasútépf
tést, a majsaiak már az épftési anya
gokat szállftó munkavonal gőzmozdo
nyát is diadalkapuval várták! A vas
útvonal avatásán is a "Miénk a jövéi! 
Éljen a Haza!" feliratú kapu alatt gör
düJt be a vonat az állomásra, melyet 
tarack durrogás, zenekar és nagy so
kadalom fogadott. Szentlászlón a vo
natot virágokkal várták, a rezesbanda 
pedig a "Szózat" -ot játszotta. 

A mostani ünnepségeket a MÁV Rt. 

mányzatok hasonlóan szervezték meg. 
Kiskunfélegyházán, Galamboson, Jász
srent-lászlón és Kiskunmajsán a városok 
polgánnesterei mondtak ünnepi besl.édet. 
Az emlélruiblák felavatása után pedig az 
állomások veretőivel közösen megkoszo
rúzták az emlékvonatot, mely a szentesi 
Jendrassik György Gépészeti Főnökség 
BC nosztalgia srerelvényéb61 állt. 

Kiskunfélegyházán elsőként Endre 
Sándor országgyűlési képviselő, majd 
Kiskunmajsán Kaposvári Péter vasút
igazgató-helyettes méltatta a 100 éves 
vonal jelent6ségét. A meghívottak min
denütt kellemes vendéglátásban és ünnepi 
műsorban részesülhettek. 

A programban szerepelt: a füvósze
nelw toborzózenéje, mt1köd6 g6zmoz
dony-modell bemutatója, óvodások és 
iskolások vasúti témájú verses-zenés 
összeállítása, majorettek tánca, lovas be
tyárok támadása, vasúti fotólciálHtás, 
emlékkönyv, emléklap, postai emlékbé
lyegzés, képeslapok és prospektusok. A 
vendéglátás is pazar volt: az útravalóra 
szánt hamuban sült pogácsa és pálinka 
után vonatot ábrázoló születésnapi tor
tából részesült mindenlci, majd a Jona
thennál Rt. kempingjében megrendezett 
pazar ebéddel fejezhették be a résztve
vők az emlékezetes napot. 

Kép és szöveg: Nagy József 

Szegedi Területi Igazgatósága, a Va�úttör- A nosztalgia emlékvonat koszorúzása: Dósai Endre alpolgármester és Sas Péter 
téneti Alapítvány és az érintett önkor- állomásféinök 

A MÁV RT. HELYELOSZTÓ ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT JA 

Nem találkoznak az utassal 
Tovább csökkent a külföldi turis

ták száma - adta hfrül a Központi 
Statisztikai Hivatal. Áprilisban nyolc 
százalékkal csökkent a vendégek szá
ma, akik a tavalyival szemben hat szá
zalékkal kevesebb vendégéjszakát töl
töttek el Magyarországon. Számuk 
folyamatosan mérséklődik. Az ok fel
tehetően Koszovó. Ezzel szemben a 
belföldi idegenforgalom élénkül - a 
tavalyihoz képest három százalékkal 
növekedett. 

A turisták jelentős része vonattal ér
kezik. De ha gépkocsijával utazott is, fel
száll a vonatokra. A jelentkező idegen és 
hazai turistaforgalmat a MÁV Rt.-nek ki 
kell szolgálni: információval, menet-, hely 
és pótjeggyel. A menetrendi és díjszabá
si tájékoztatást központilag -telefonon 
keresztül - a budapesti Keleti pu. épület
tömbjében székelő Helyeloszt6 és Infor
máci6s Központ (HIK) látja el. Menet
rendkönyvekből. és részben elektronikus 
rendszerek (CD) alkalmazásával infor
málnak. A hívó felet gesztusként "Ön a 
MÁV Rt. központi ügyfélszolgálat helyi 
csoportját hívta" szöveggel fogadják. 

Hrobár Mihály, a központ vezetője tá
jékoztat, hogy a vasút ténylegesen több fi
gyelmet fordít a részletekre. Az ügyfelet 
2x3O huzalos távközlőrendsrer fogadja 24 
órán keresztül. Majd ha a kezelőhely fel
szabadul, a sorban állításnak megfelelően 
kapcsolja a következő hívót. A tájékozta
tási munkát ügyfélszolgálati munkatárs 
végzi etikusan. A belföldi felvilágosítás
hoz a magyar ELVIRA rendszert is alkal
mazzák.. A HIK naponta-mintegy-5000 

érdeklődőnek ad választ, csúcsteljesítmé-

TUDÓSÍTÓNKTÓL 

nye 10.000 érdeklődő hívás kielégítése 
volt. Az éjszakai szolgálatot 3-4 kezelő 
végzi. Tevékenységét digitális beszéd
rögzítc5n tárolják. Ez az utaspanaszok 
érdemi vizsgálatát is szolgálja. Az infor
mációs részleg 16 számítógéppel "veszi 
ki" az adatbankból a kért menetrendi ada
tokat. De június l -től már az internetről 
is kérhetnek le nemzetközi információt. 
Panasz nem jellemző, az évi mintegy 20 
elenyésző. A szolgáltatás egyes utakat, 
zárt körutakat, és összetett nemzetközi 
utazások több országot is érintő útjait 
képes tervezni. Fő feladatának tekinti a 2 
milliós főváros lakosságának vasúti in
formációval való ellátását. 

Hrobár Mihály ismertette a helyei
osztó részleg munkáját, eredményeit is. 
Elmondta, hogy a magyar vasút havonta 
35 ezer darab TCV nemzetközi menetje
gyet ad el. A jegykiadás manuális úton 
történik és a jegyeket kézzel töltik ki. A 
jövő műszaki fejlesztése (FAUS) funk
ció segítségével eltérő értékesítési típu
sú menetjegyet lehet előállítani, kedvez
ményekkel is. Ám. ha létrejön az MHR 
(menetjegy, helyjegy és információ) pro
jekt megvalósítása, akkor lehetővé válik 
az információs és befolyásolási modul
ból (EPA) az utazás adatainak átvételé
vel átlépni a jegyeladási modulba. Az 
MHR FA US a tervek szerint ez év szep
temberében indul, 25 városban, 24 állo
máson, 13 menetjegyirodában és 56 
munkaállás kerül telepítésre. 

A HIK vezetők szerint a MÁV-nál a 
nemzetközi helyfoglalások száma 1.8 
millió! A helyfoglaláshoz- a DB frank
furti rendszeréhez csatlakozva 16 hely-

foglaló terminál áll rendelkezésre (ebből 
7 utazási irodáknál.) Azonban érdemes 
más számokra is figyelemmel lenni. 
1998-ban belföldi hely biztosításért 1,2 
milliárdot, nemzetköziért mintegy 400 
millió forintot szedett be a MÁV. Mind a 
belföldi, mind a nemzetközi helykiutalás 
számítógéprendsreren keresztül kerül ki
szolgálásra. A belföldi helyfoglalások 
száma a MÁV-nál 4,5 millió évente. A 
helyjegyek kiadása belföldi menetjegy
kiadó gépeken történik. A rendszer O,7-
3 másodperc válaszidővel működik. 

A MÁV Rt. és a GySEV Rt. vonalain 
l .  700 szolgálati hely közül személypénz
tárral rendelkező állomások száma 800. 
Ebből 1 15 állomás jegypénztárai 302 db 
MÁV fejlesztésű pénztárgéppel vannak 
ellátva. 1998-ban 93.8 millió menetjegyet 
adtak el. Jellemző, hogy pl. csúcsidőben 
a Nyugati pu.-on 32 ezer db jegyet adtak 
el egy hónap alatt egy pénztárgépen. 

Belátható tehát. hogy a vasút műsza
ki fejlesztése a korszerusítésre irányul. A 
megvalósítás olyan célokat tűz maga elé, 
amely egyszerre teszi lehetővé: a menet
jegy eladást, a helybiztosítási, a menet
rendi és díjszabási tájékoztatá�t. A tech
nika az utast gyorsan. pontosan szolgál
ja ki, miközben nem is találkozik vele. 
Minderre 4,5 milliárd forintot fordít a 
MÁV Rt. hitelfelvétellel. Ezzel együttdol
gozásra alkalma� egységes nemzeti rend
szer alakul ki. Szó van -megérdemelten 
- a HIK méltóbb, szociálisan alkalma
sabb környezetbe helyezésér61 is, ugyan
csak a Keleti épületblokkjában. Erre már 
régen megérett. 

Szabó Béla 

Egyéni bosszú vagy politikai támadás? 
Egy, azóta már távozott szakszer

vezeti munkatárs szivárogtatta ki azo
kat az adatokat, amelyeknek nyomán 
botrány robbant ki PaszJernálc Lász
ló, a Vasas Szakszervezet elnökének 
telekvásárlásával kapcsolatban-hang
zott el azon a sajtótájékoztatón, melyet 
augusztus S-én tartottak a Vasas Szak
szervezet székházában, Paszternálc és 
két alelnöke Sz6/ce és Bódi jelenléUben. 

A tájékoztatón ismertették. hogy Pasz
ternák LÁSZió 3 éve egy, a szakszervezeti 
dolgozók körében meghirdetett pályázat 
alapján két gyermeke nevére 3 millió 150 
ezer forintért ingatlanrészt vásárolt a szak
szerveret balatonlellei telkén, majd azon 
panziót épfttetett. 

Augusztus 4-én az ügyben összehf-

vott elnökségi ülésen Paszternák Lász-
16 felajánlotta lemondását, ám ezt az a tes
tület nem fogadta el, illetve a végleges 
döntést a novemberi kongresszusra bíz
ta. Ha nem ezt teszi, alapszabályt sértett 
volna, de különben is a megállapított té
nyek alapján az elnök vásárlása jogsreru 
volt, és törvénysértés sem történt. 

Az más kérdés, hogy az ügylet etikai 
oldalról nézve elhibázott volt, s ezt Pasz
temálc LÁSZió, a sajtótájékoztatón is meg
ismételte, belátva: "szerencsésebb lett 
volna, ha nem pályázok a telekre, mai 
eszemmel, az eseményeket is követve, bi
zonyára nem tenném meg. "Továbbá egy 
újságfrói kérdésre válaszolva azt is el
mondta, hogy a vásárlás nem titokban, 
mások háta mögé elbújva történt, így az-

tán nem egészen érti az ellene indult tá
madássorozatot. 

S hogy ebben mennyire motiválta 
egyéni sértődöttség személyén keresztül 
a Vasas Szakszervezetet, az MSZOSZ
t, és mint MSZP képviselőt az MSZP-t 
is érint6 politikai támadás, azt egyel6re 
nem tudja eldönteni. 

Közölte továbbá azt is, hogy kézség
gel áll a szocialista frakció elé, ha arra 
kérik, de óvott mindenlcit, hogy az ese
ményekb61 meggondolatlan és elhamar
kodott következtetéseket vonjon le. Ha 
ez megtörténik, a 3. parlamenti ciklusban 
végzett képviselői munkájának szüksé
gességét felülbfrálja és konzekvenciáját 
is hajlandó levonni. 

VeéghÁddm 
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A TÁRSADALOM LEGSEBEZHETŐBB RÉTEGE 

Fórum az idöskorúak biztonságáért 
AKTUÁLIS 

A Vasuta'>ok Szakszervezete Orszá
gos Nyugdíj� Szen-ezete, az Országos 
Rendórfőkap1tányság és a Nyugdíjasok 
� Kép,isclete, az Idősek Nemzet
közi Eve alkalmából országos fórumot 
rendei.ett 1999. szeptember 7-én a BEIG 
Nyugati téri konferencia termében. 

A fórumon részt vett a rendező szer
vek fővárosi és vidéki szervezeteinek mint
egy háromszáz küldötte, dr. Márkus Imre, 
a VSZ, Molnár György. az ONYSZ, Milw
lovits Erl'in, a NYOK elnöke és d,: Orbán 
Péter, az Országos Rendőrkapitány nevé
ben Diós:.egi Gábor őrnagy, a fórum elő
adója és vezetője. 

A fórum témaválasztására az ENSZ 
1982 évi 37/51 sz. határozata adott alka!-

mat. miszerint: "Az idősek a társadalom 
legsebezhetőbb rétegét alkotják." 

Az ENSZ határozatának végrehajtá
sára készült intézkedési terv 19. pontja a 
kormányok, helyi hatóságok és civil szer
vezetek felelősségéről foglalt állást. 
Mindezek figyelembe vételével az előadó 
az idős emberekre veszélyt jelentő bűnö
zés helyzetéről és a megelőzés feladatai
ról adott részletes tájékoztatást, figyelem
be véve az előre átadott kérdéseket is. 

Bevezető beszédében Molnár György 
utalt a mintegy tizenhét éves ENSZ-hatá
rozat leglényegesebb elemeire, az 1992-ben 
végzett tízéves mérlegkészítés tapa�ztala
taira. Megállapította, hogy a felelős kor
mányzati szervek sok vonatkozásban még 

ma is adósai az időskorúaknak. Az idei 
esztendőt az ENSZ éppen az idősek iránti 
figyelem felelevenítése, a gondoskodás 
fokozá�a érdekében nyilvánította az Idősek 
Nemzetközi Évének. Az országszerte sok 
ezerre tehető rendezvények tapasztalatait 
összegemi kell a tanulságok és too.nivalók 
érdekében-húzta alá Molnár György. 

Di6s;:egi Gábor őrnagy széles ívű elő
adásában tájékoztatott a 130 esztendős rend
őrség múltjáról, a 10 éves bűnmegelőzésre 
koncentrált rendőrségi munka részleteiről, 
eredményeiről, nem hallgatva el a hiányos
ságokat sem. Előadásában az őrnagy több 
számadattal. arányszámmal illusztrálta a 
helyzet alakulását, tendenciáját. 

( Fo/rrarás a 6. olda/011 ... ) 

Bumeráng-megállapodás? 
Megállapodás a címe annak az irat

nak, amelyet-a VDSZSZ és a MÁV Rt. 
képviselői - 1999. augusztus 25-én ír
tak alá. A szövegben olyan konkrétumo
kat kerestem, amelyek túlmutatnak a 
Munka Törvénykönyve, a MÁV Rt. Kol
lektív Szerződés és a vasutas munkavál
lalók 1999. évi helyzetére kötött 19 meg
állapodás tartalmán. Ilyet sajnos nem ta
láltam, összesen két konkrétummal talál
koztam. A 3-as pont "a 4o/c-os teljesít
mény-jutalmazásba bevontak körének 
2000. január l -jétől történő bővítéséről" 
szól. Gondolom ez a balesctmentessc!?i 
4%-os jutalom akar lenni. tehát már ne� 
ellenzi a társszakszervezet. 

1998. őszén végig nem a javaslat ellen 
tárgyal, hanem mellette, vagy csak ha 
hallgatott volna is. előbbre lennénk. Ha 
a VDSZSZ 8 hónap után komolyan be
látta, hogy a 4o/c-os balesetmentességi ju
talom kiterjesztése a munkavállalók ér
deke, akkor az erről szóló I0=es számú, 
1999. január 4-én létrejött megállapodás
hoz. melyet a munkáltató, a VSZ és a 
MOSZ kötött, miért nem csatlakozik'1 A 
forgalmi szolgálattevők, váltókezelők és 
további hét munkakörre való kiterjesztés
sel nem ért egyet, de akkor milyen kiter
Jesztést szorgalmaz 2000-re ! 

kavállalók érdeke ellen tárgyalni. 
A másik konkrétum a 1,5%-os haté

konyság javításához kötött jutalomról 
szóló megállapodás ( 13. sz.). Ennek alá
íróihoz csatlakozik a VDSZSZ . Lépését 
üdvözöljük. 

A rendszerváltás időszakának jog
alkotása szempontjából nagyon fontos 
eredménye volt az új Munka Törvény
könyve szabályainak megalkotása. Az 
új jogi noimák közvetlenül érintették a 
szakszervezeteket is, meghatározva a 
reprezentativitási szabályokat. 

A kemény és sokszor egyesek ré
széről tisztességtelen választási kampá
nyokban számtalan ígéret hangzott el a 
''világ megváltásáról". 

Az idő múlásával világossá vált, 
hogy az ígéretek és az ígérgetők akkor 
sem gondolták komolyan szólamaikat. 
A vasutasság egy részét csupán önös 
érdekeikre kívánták használni. Ezt bi
zonyította. tényszerűen alátámasztva a 
VDSZSZ által szervezett két "felhaj
tás" 1999-ben. A vasutasság azon ré
sze. aki tévedésből a VDSZSZ-re 
szavazott az ÜT-választáskor, láthatta, 
hogy az Ő bizalmát hogyan lehet elját
szani, hogyan lehet egyéni, illetve né
hány VDSZSZ vezető érdekének szol
gálatára felhasználni. 

A harmadik reprezentatív szakszer
vezet vezetői nem tévedtek. hanem tu
datosan ellene voltak a vasutasság ér
dekeinek. 1998. december illetve I 999. 
januárjában a VSZ tárgyalási csomag
jában szereplő követeléseket -pl. 4o/c
os balesetmentességi jutalom kiterjesz
tése közel 20.000 vasutasra: munkaidő 
csökkentés, bérkompenzáció teljes kör
re -nem, hogy nem támogatták, hanem 
kifejezetten ellene voltak. A tárgyalá
sokon néha-néha megjelenő első szá
mú emberük közölte, hogy a MÁV ve
zetésével értenek egyet, semmi plusz 

juttatás nem kell. Ellenzik a VSZ javas
latait. Ezzel megadatott a kényelmes ál
láspont a MÁV-nak, - a szakszervezeti 
oldal egymás közt rendezze a vitát! 

A januári eredménytelen káosz tör
ténete mindenki számára ismert. Ezt kö
vet6en a Legfelsőbb Bíróság döntése 
után újra felbuzdultak és a határozatot 
folyamatosan félremagyarázták a radi
kálisok. Újabb felesleges és a vasutas 
érdekharc eszközét szigorúan lejárató 
akciót kezdtek augusztus hónapban. 

Ennek az eredménye is ismert, sem
mit nem hozott a vasutasoknak. A 
VDSZSZ vezetőknek viszont győzelmet. 
mert megvan a munkaidő-kedvezmény 
megváltásából kifizethető tiszteletdíj! 

Na, de! Újra felvetődik a reprezen
tativitás kérdése. Szabad-e olyan szerve
zetre szavazni, amelynek vezetése 8 hó
nap alatt látja át a helyzetet? Kétszer is 
egyénieskedő céljaira félrevezetve hasz
nál ja fel tagságát, szavazóit?( ... vagy csak 
a 108 fót, aki .sztrájkolt volna?) A 
VDSZSZ visszaélt a reprezentativnáshoz 
hozzásegítő bizalommal! A ham1ad1k 
reprezentatív szakszervezet vezetése le
mondott a reprezentativitásról ! 1999 év
ben a vasutasság gazdasági-szociális ér
dekeit megjelenítő megállapodások nél
külük jöttek létre. A három évből-amely
re az ÜT-választási ciklus szól, - egyet, 
az elsőt elját�zották ! 

Ezen szégyenletes produkciók után 

''iii;' � 
Felidéződött bennem az a két hónap, 

amikor nemcsak a munkáltatóval, de a 
VDSZSZ tárgyaló delegációjával is küz
deni kellett, mert nem értettek egyet a VSZ 
azon javaslatával. hogy a balesetmentes
ségi jutalom kiterjesztésre kerüljön. 

Ezzel a magatartással bizonyítást 
nyert, hogy a 4o/c balesetmentességi ju
talom 1999-ben kizárólag a Vasutasok 
Szakszervezete követelésének köszönhe
tően került kiterjesztésre. 

Az augusztus 25-i doh1mentumnak egy 
pozitívuma van. Az adott szó köti az aláíró
kat és így az ez évi őszi tárgyalásokon talán 
már nem fog e témában a VDSZSZ a mun-

A tizenkilenc megállapodásból még 
tizenegyről hiányzik a harmadik reprezen
tatív szakszervezet aláírása. Ezek közül hat 
(8, 9, 10, 11, 12, 17) alapbéren kívüli plusz 
Juttatásokat biztosít több tízezer vasutas
nak a szakigazgatóságokhoz tartozó szol
gálati helyeken. Van, amelyik megállapo
dás az ll.)98. évi teljesumény jutalom alap
béresítésérfü szól (1999. január l -től 1 o/c 
alapbéresítés, 16. sz.), általuk aláíratlan a 
vasutasnapi -már kifizetett -jutalomról 
szóló megállapodás is (14. sz.). 

Ezektől. ezek kifizetésétől még min
dig elhatárolja magát a VDSZSZ? A vas
utasság érdekeit mind a 19 megállapodás 
egyaránt szolgálja. 

Kisvasutak nagy napja 

Ha ez a reprezentatív szakszervezet Varga Gyuláné 

Gárdonnval szólva 

A nyírvidéki kisrnsutak mentén lévő tele
pülések életében már hagyományosan rendkí
vüli jelentőségű szeptember második szombat
ja. A l'Í)Ínidék apraja-nagyja ig_vekezettel ké
szült a kisrnsutak napjára. 

Az idei alkalommal szeptember 11-én a kis
nyomtávú szakasz végállomása. Dombrád vál
lalta magára a szervezés oroszlánrészét, a létfon
tosságú ünnephez méltóan. egyetemben a regi
onális kiwasút lelkes dolgozóival. Tóbb. mint 
háromszáz. vasutat szerető és féltő ember gyűlt 
egybe. bizonyítva azt. hogy szükségünk van a 
kis vasutakra. 

Kétségtelen, hogy a szeptember l-jei 
VSZ elnökségi ülésen ugyancsak Yárták 
az első napirendi pont sokat ígérő címé
nek kibontását: Beszámoló a VSZ okta
tási, képzési tevékenységének alakulásá
ról, 1998-1999; elképzelések a 2000-ik 
esztendőre. Előterjesztő: Németh Svlárd, 
a VSZ Szervezési Osztályának Yezetője. 

A nagyívű, ám elnagyoltnak igazán 
nem jellemezhető, sőt, bőséges anyag nél
külözhetetlen információkkal szolgált az 
elnökségi tagok szamára. Az oktatás-kép
zés hatékonyságának értékelését statiszti
kailag is földolgozta a beszámoló, s ebből 
főleg az volt kiolva\ható, hogy a tisztség
viselők irnmár valóban belátják, miért illik 
képezniük magukat. úgy az új ismeretek 
megszerzése. mint az érdekvédelmi tan
anyag elsajátítása terén. A 110 felmérő lap 
határozott választ adott arra, hogy a tiszt
ségviselők a tudás birtokában egyenran
gúbb partnernek érzik magukat a munkál
tatóval szemközt tárgyalva. "Ő is csak egy 
ember". Az már inkább több problémát ad. 
konkrétan hogyan karolják fel az érdekvé
delmet. s a pénzügyi teendők ellátása is 
fejtörést okoz. tartanak tőle. Ugyanakkor 
igénylik a kapcsolatok ápolását. még az is 
megesik. hogy a tanfolyam-vezetők utólag 
találkozókra járnak egymáshoz. 

ISO 9001 

DIN-EN 729-2 

Németh S::.ilárcl az oktatás jövőjének 
lehetőségeit is ecsetelte, s kitért a csomó
ponti oktatás életképességének elemzésé
re. Majd a tagmegtartásról hangzottak el 
önkritikus hangvétel(í beszámolók, a mis
kolci, pécsi és záhonyi területi titkárok 
emelkedtek szólásra. Miskolcról S::.em/rei 
Gé::.a. Pécsről Erclc'is Gábor, Záhon)'.ból 
PöhackerAttila tárta föl a taglét�zám-csök
kenést kiváltó okok megszüntetésének 
esélyeit. Végtére is hasznosnak bizonyult 
az önmagukkal történő szembenézés. 

Németh S::.ilárd alapos beszámolóját 
valamennyien pozitív jelzőkkel illették. ez 
azonban nem jelentette azt, hogy egy-két 
gyakorlatias kérdés föl ne vetődjék. 

Molnár GyürRY· a ONYSZ elnöke
ként afelől érdeklődött, hogy vajon a he
lyi szakszervezeti munkában mekkora a 
hozadéka az oktatás-képzésnek, ami per
sze azonnal nem mérhető. 

Németh S::.ilárd válaszolt is: keresik, 
hogyan lehet mérni majd a jövóben a gyakor
lati munkában az oktatás-képzés hasznát, 
hasznavehetőségét. Ám az is igaz. ha a titká
rok magukra maradnak otthon a munkájuk
ban, a mindennapi teendők sűrűjében, úgy 
bizony a megszerzett tudás sem kamatoztat
ható. Talán a taglét�zám alakulás mutatná ki 
jobban, hogy a képzettebb tisztviselővel mit, 

és mennyit ér a VSZ. Egyébként Tatabányán 
nemrég alakult egy szb, 26-an léptek be. 

Piilwcker Attila a csomóponti okta
tás olcsóságára fektette a hangsúlyt. s a 
kiscsoportok életközelibb lehetőségeire. 
Szerintük több gyakorlati haszonnal ke
csegtet. s Jobban kidomborul az önkén
tesség ebben az oktatási formában. 

Mári Gábor erősítve a Németh S::.i
ldrd-féle anyagot, a gárdonyi magasabb 
színtű képzés mellett tette le voksát, mert 
ott szerinte frontembereket képeznek ki, 
ami a szervezetre "jól üt vissza". 

Kirdlv Kcírolyné, az önállóbb veze
tői munka visszatérülő hasznát láttatta. 

Orosz Péter is összevetette az emelt 
szintű és a csomóponti oktatás részeit. 
Természetesen a jobbítás szándékával. 
Főleg a főbizalmik tudásgyarapításának 
adna zöld utat, már csak azért is, hogy ne 
alakuljanak ki egyszemélyes szb-k. 

lmrédy Gyuláné együtt gondolkod
va irányította a figyelmet a beszámolók 
sarkosabb megállapításaira. 

Összegzésül Mdrkus Imre átfogóan 
rendszerezte a cél és eredmény tükrében 
az oktatás-képzést, megjegyezve. hogy 
idén ősszel azonban elsősorban az érdek
védelemre fognak koncentrálni. 

Sz.Cs . 

., 

Az ünnepséget Jelenlétével többek között 
megtisztelte: Homíth úijos. a Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi \1inisztérium Vasúti Főosz
tályának vezetője. dr. S:abó Tibor. a Földműve
lési és Vidékfejlesztési \1inisztérium képl'i,eló
je. dr. Tóth Jó,,sef a pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem rektora. Sárdi Gyula. a \1ÁV vezér
igazgató-helyettese. Gáspár János. a \!agyar 
Közlekedési Közmüvelődésén Alapítvány ügy,e-

�v 
VASJARMU 

• vasúti jánnűjavítás 
és gyártás 

• fémmegmlUlkám 
• ace1szerkezetgyártás 
és szerelés Járműjavító és Gyártó Kft. 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

zető igazgatója. Tamás úijo.1 ezredes. a Szaboks
Szatmár-Bereg \legyei Rendőrkapitányság köz
biztoíl\ági 1gazgatoja. Giha Tamá.1. :--;yíregyháza 
alpolgármestere. S�ombathy Gé:a va,úugazgató, 
a Debrecem Területi lgazgatósag képmele1ében. 

- Csak úgy lehet ezeket a kisvasutakat meg
tartani. ha a propaganda segí1-.égélel egyre többen 
utaznak raJta. Cél: az ünneplők segítségével az ide
genforgalom srukembereit megmozgatm. annak 
érdekében támogatásukat megnyerni. Hiszen ezek 
a vonatok az or;zág legszebb hel�ein zakatolnak -
hangsúlyozta üdvözlő beszédében Gá.1pár Ja110J 
kuratónum1 elnök. - Eg)Te tóbb kisva,úton jele
nik meg újból a gőzmozdony. Októbenől a Szilvá,
várJd vadregényes táján is gőzmozdony teszi han
gulato,abbá az utazá,t. � 1 int ünnepi beszédéből 
érezhettük. Sárdi Gyula 1ezérigazgató-helyettes is 
bizakodóan tekintett a kis,·a„utak jövőjére. 

Az ünnepi programot a dombrádi illetősé
gű müvé,zháza,pár műsora, , alammt a fiatalok 
színvonalasabb botostánca színesítette. 

Kép é, ,zöveg: H,íri laléria 



2 MAGYAR VA�uru 1999. SZEPfEMBER 

Egy műbalhé krónikája 
JÚLIUS 15. 

Az érdemi tárgyalások azonnali megkezdésé
re szólítja fel a MÁV Rt. vezetését a Vasúti 
Dolgozók Szabad Szakszervezetének buda
pesti választmánya. A négyezer vasutast kép
viselö testület kilátásba helyezte: ha augusz
tus elejéig nem lesz bérmegállapodás. azt 
fogják javasolni. hogy követeléseik teljesíté
sének kikényszerítése érdekében a VDSZSZ 
hirdessen általános vasutassztrájkot. ( ... ) Ha 
fenyegetésüket beváltják, augusztus 14-én 
reggel 6 órától ismét fennakadás lehet a vas
úton. ( ... ) (Népszabadság) 

JÚLIUS 16. 
í.. .) A társszervek azonban nem kívánnak részt 
vállalni a VDSZSZ bérharcában. ( ... ) A VSZ 
sem hajlandó részt venni olyan vitában. mely 
veszélyeztetheti a munkavállalók foglalkoztatá
si biztonságát - hangsúlyozta Márkus Imre. 
Úgy véli. jelenleg mindhárom érdekképviselet
nek az lenne a legfontosa�b feladata, hogy igye
kezzenek betartani a MAV-val kötött megálla
podásokat. A vasúttársaság vezetöi ( ... ) mind a 
mai napig nem kapták kézhez a Legfelsőbb Bí
róság határozatát, .mely kimondja a kollektív 
szerzödés béremelésre vonatkozó kiegészítésé
nek jogellenességét.( ... ) ( Néps�ava) 

JÚLIUS 17. 
A �1AV Rt. birtokába került a Legfelsőbb Bí
róság határozata. amely törvényesnek minő
síti a VDSZSZ januári sztrájkját, s egyben 
nem értékeli kollektív erejűnek a munkálta
tó és a két reprezentatív szakszervezet által 
aláírt megállapodást. ( ... ) Az érdekképvise
let javasolja. hogy a VÉT-et hívják össze. A 
tanácskozás általuk lehetségesnek tartott idő
pontja: július 21. (Néps�ava) 

JÚLIUS 21. 
A M,�V Rt. vezetése a VDSZSZ kezdeményezé
sére péntek délre összehívta a VÉT-et. Lapunk 
úgy tudja, hogy a munkáltató egyelöre elzárkó
zik az újabb béremelés elöl. ( ... )A szakszerve
zet budapesti szervezete augusztus 14-ére. a 

debreceni 13-ára. a záhonyi 11-ére idözítené fi--' 
gyelmeztető akcióját.( ... ) (Népszabadság) 

JÚLIUS 22. 
( ... ) A VDSZSZ elnöke jelezte: 21 százalé
kos, ez évre vonatkozó átlagbér-növekedési 
követelésüket 19 százalékra mérsékelték, 
mert figyelembe vették a MÁV nehéz gazda
sági helyzetét. Gaskó István úgy véli, a bér
emelések teljesítéséhez 1.5-2 milliárd ele
gendő lenne( ... ) (Magyar Nemzet) 

JÚLIUS 23. 
Sok múlik a VÉT mai ülésén: déli 12 órakor 
kiderül. lesz-e újabb vasutassztrájk. A 
VDSZSZ kitart bérkövetelése mellett, a 
MÁV viszont nem lát lehetöséget a béreme
lésre. ( .. ) (Napi Magyarors�ág) 

JÚLIUS 24. 
Érdemi tárgyalás nélkül ért véget a VÉT tegna
pi ülése. ( ... ) A VDSZSZ azt szerette volna. hogy 
a testület tűzze napirendre az ez évre vonatkozó 
kollektív szerződés erejű bérmegállapodás mi
előbbi megkötését. A VSZ és a MOSZ, valamint 
a MÁV illetékese nem értett egyet a javaslattal, 
ezért az ülést a levezető elnök bezárta. ( ... ) 
Gaskó lsn•án szerint a munkáltató és a két társ
szakszervezet el akarja lehetetleníteni a 
VDSZSZ-t. ( ... ) Várhatóan augusztus 2-án 
sztrájkot hirdetnek. (Néps:abadság) 

JÚLIUS 26. 
A MÁV Rt. és a VSZ. illetve a MOSZ alapta
lannak tartja Gaskó Isn·án kijelentését, amely 
szerint a munkáltató összejátszott a két érdek
képviseleti szervezettel. A vasúttársaságnál 
működő kisebb szakszervezetek diszkriminá
ciónak tartják, hogy nem vehetnek részt a VÉT 
ülésein. ( ... ) (Napi Magyarország) 

JÚLIUS 27. 
Keresetet nyújtott be a VDSZSZ .. amelyben 
annak kimondására kérik a bíróságot, hogy a 
társszervezetek elveszítették függetlenségü
ket. amikor tavaly bérmegállapodást kötöttek 

a munkáltatóval. Szerintük a VSZ és a \1OSZ 
azért volt hajlandó megállapodni a MÁV-val. 
mert így tisztségYiselőik hozzájuthattak ér
dekképYiseleti munkaidő-kedl'ezményük 
megváltásához.( ... ) A megvádolt érdekkép
viseletek visszautasítják a VDSZSZ állítása
it.( .. ) (Néps�am) 

JÚLIUS 30. 
( ... ) A MÁV vezetése a VDSZSZ kezdemé
nyezésére augusztus 3-ra ismét összehívta a 
VÉT ülését. miután július 23-án sem a ViÁV 
Rt. képviselöi. sem a MOSZ és a VSZ nem 
kívántak tárgyaim a bérek idei emeléséről. 
Márkus Imre úgy gondolja: a VDSZSZ veze
tőinek magatartása a jövő él-i bérfejlesztést is 
veszélyezteti. ( ... ) (Magyar Hírlap) 

AUGUSZTUS 3. 
Általános vasutassztrájkot hirdetett a VDSZSZ 
országos választmánya az 1999. évi bérmegál
lapodás megkötésének kikényszerítésére. Az 
időpontról a szakszervezet sztrájkbizottsága a 
bértárgyalások alakulásának, függvényében 
dönt.( . .. ) A választmány a MAY Rt. helyzeté
re való tekintettel az év eleji 21 százalékos bér
követelését 19 százalékra engedte le, és 4 szá
zalékos teljesítmény- és balesetmentességi ju
talmat követel valamennyi vasutas számára 
július l-jétől. ( ... ) A MÁV nem tud a jelenlegi 
16 százaléknál nagyobb mértékű béremelést 
fizetm. ( ... ) (Napi ,\,fagyarors:ág J 

AUGUSZTUS 4. 
A VSZ és a MOSZ tegnap ismét elutasította. 
hogy a VÉT napirendre vegye a VDSZSZ 
1999. ÉYi bértárgyalás?kra Yonatkozó indít
ványát ( . . .  ). mert a MAV eddig betartotta az 
1999. évre l'elük megkötött bérmegállapo
dást, amelyben évközi béremelésre nem tett 
ajánlatot. ( ... ) (Napi Magyarors�ág) 

AUGUSZTUS 5. 
A MÁV l'ezetői kiJelentették, nem haJlandó
ak kétoldalú egyeztetésre a VDSZSZ-szel. 
mert nem látják értelmét a bérvitának. ( ... ) A 

Változott valami? 
AVAGY A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ TÁRGYALÁSOK 

EREDMÉNYESSÉGE ÉRDEKÉBEN A SZAKSZERVEZETEK 
KÖTELESEK EGYÜTTMŰKÖDNI 

A címben szereplő tétel érvényesü
lésének a boldog békeidőkben (az újkori 
vasuta�sztrájkokat megelőző időszak) az 
egy vállalat egy szakszervezet elv érvé
nyesülésének időszakában nem jelenthe
tett akadályt a vállalati kollektív szerző
dések létrejöttében. 

Később változtak az idők, még a ki
hívásokra egyébként eléggé rugalmatla
nul reagáló Magyar Államvasutaknál is. 
Egyre-másra alakultak az újabbnál újabb, 
a szabadabbnál még szabadabb szakszer
vezetek, amelyek közös jellemzője, hogy 
a korábbi, hagyományos monolit szak
szervezet kritikájaként jöttek létre. 

A hagyományos szakszervezeteknek 
legalább két fő bűne volt (van?). Az 
egyik az, hogy tagjai és tisztségviselői 
nem tagadták meg múltjukat, a másik 
pedig, ahelyett, hogy az önállósuló szak
mai törekvéseknek szabad folyást enge
dett volna. megpróbálta szervezeten be
lül egyeztetni a sokszor eltérő érdekeket. 
Az utóbbi azt jelentette, hogy a konflik
tusok házon belül maradtak, nem voltak 
olyan látványosak, mint a mai időkben. 

Később megint változtak az idők. A 
szakmai érdekek generálta konfliktusok 
mellett újabbak keletkeztek most már az 
önállóvá vált szakszervezetek között is. 

A verseny természetesen lehet jó 
dolog is, ha szabályozott keretek között, 
a tisztesség szabályait és a versenyben 
résztvevők. valamint az általuk képvisel
tek érdekeit figyelembe véve folyik. 

Az idők azonban változnak. Az érde
kek összehangolása helyett az vált értékké, 
hogy azon felül, amit mindenki kap, ki mi
lyen pluszt tud kiharcolni tagjai számára. 

A pluszok kiharcolása minden esetben 
erőt feltételez, és ha nem mindenki része
sül benne, nyilvánvalóan csak a többiek 
rovásán1 történhet. Ha valamilyen plusznak 
anyagi vonzata is van, nagyon sokba ke
rülhet. Ha nem kerül sokba, akkor viszont 
már nem is olyan plusz a plusz. 

A verseny végül több kétes eredményt 
is hozÖtt. Az egyik az, hogy a verseny el
durvulása, a szakszervezeti hegemónia 
megszerzését célzó törekvések lehetetlen-

(Munka Törvénykönyve 33.§ (8) bek.) 

né tették a résztvevők együttmű1cödését. 
Voltak persze együttműködési törek

vések a kommunikáció szintjén, amelyek 
vagy kizárólag tagszervezési célokat szol
gáltak, vagy a VSZ pozícióinak gyengí
tésére irányultak (lásd a VDSZSZ 
MOSZ megállapodást az 1995. évi üze
mi tanácsi választásokra.) 

Jól mutatja az együttműködés hiányát 
az, hogy a bértárgyalásokra, KSZ tárgya
lásokra nem készültek egyeztetett javasla
tok arra való hivatkozással, hogy az egyes 
szakszervezeteknek egymással nem, hanem 
csak a MÁV-val kell megállapodni. 

Változnak az id61c. Változniuk kell! 
Új helyzet van még akkor is, ha ezt egye
sek vagy nem hajlandók tudomásul ven
ni, vagy pedig tudják, de mit sem akar
nak változtatni az általuk eddig is köve
tett gyakorlaton. 

Az új helyzet létrejöttének legéke
sebb bizonyítékai a MÁV Rt. és a 
VDSZSZ között létrejött kollektív mun
kaügyi vitát lezáró megállapodások. 

Köztudomású tény, hogy az 1999. évi 
bérmegállapodást a VSZ és a MOSZ a 
VDSZSZ nélkül kötötte meg a MÁV-val. 
Teljesen fölösleges azon elmélkedni, hogy 
a bérmegállapodás kollektív szerződés 
erejű megállapodás-e, hiszen a munkavál
lalók ez alapján kapják a MÁV-nál a mun
kabérüket, függetlenül attól, hogy a 
VDSZSZ sztrájkját később jogszerűnek 
minősítette. Az a propagandahadjárat, 
amelyet a megállapodás, valamint az azt 
aláírók ellen -elsődlegesen a VSZ ellen -
a VDSZSZ az elmúlt időszakban folyta
tott, minden korábbinál nagyobb intenzi
tású volt, de célját és eredményét tekintve 
semmi meglepőt nem hozott. 

Vegyük sorra, milyen erediµényeket 
sikerült a sztrájkfenyegetés eredménye
ként a MÁV-tól kicsikarni. 

A megállapodás egyik erénye, hogy a 
MÁV elismerte, hogy "az elmúlt években 
a MÁV Rt.-nél az átlagbér növekedési 
üteme elmaradt a nemzetgazdasági átlag
tól". illetőleg céljának tekinti a vasúti bér
színvonal teljesítményhez kötött relatív 
javítását. A MÁV által a szakszervezetünk 

részére a MÁV gazdálkodásáról átadott 
elemzések a vasutasbérek alakulását ille
tően nem vitatták eddig sem azt a tényt, 
amelyet a megállapodás rögzít. A MÁV a 
bérek jövőbeni alakulását illetően nem 
kötelezettséget vállalt. hanem csupán a 
teljesítmények alakulását függő szándékát 
deklarálta. Ez szinte valamennyi olyan 
MÁV és kormány anyagban szerepel, 
amely a MÁV jövőjével foglalkozik. 

A megállapodás 2. pontjában a 
VDSZSZ tudomásul veszi, hogy 1999-
ben a vasutas bérek emelésére nincs mód. 

Ha stílszerűen a VDSZSZ korábbi 
alelnökét idézem, ez azt jelenti, hogy a 
VDSZSZ januári sztrájkjának és augusz
tusi sztrájkfenyegetését követően vissza
küzdötte magát oda, ahonnan elindult. 

A megállapodás legnagyobb erénye, 
hogy a MÁV vállalta egy olyan béraján
lat elkészítését az őszi tárgyalásokra, 
amely elfogadása lehetővé teszi azon 
munkavállalók bérpozíciójának kiegyen
lítését, akiknek az átlagbér-növekedési 
üteme elmaradt 1 999-ben a MÁV Rt. át
lagbér-növekedési ütemétől. 

Magam részéról ennek a roppant szim
patikus eredménynek a forrás oldala érde
kelne, bár elképzelhető. hogy a VDSZSZ 
elnöke ennek a fedezetét ugyanúgy kikaparta, 
mint az augusztusi követeléseik fedezetét. 

Ha mégsem így lenne, akkor gyanít
hatóan a VSZ -nek és a MOSZ-nak nem 
csupán az a "feladata", hogy eleget téve 
a VDSZSZ elnöke meghívásának a szak
szervezeti kapcsolataink rendezése érde
kében "azonosuljanak" a megállapodás
ban foglaltakkal. 

Valóban rendezni kellene szakszer
vezeti kapcsolatainkat, ez azonban soha
sem valósulhat meg a megváltó szerepé
ben tetszelgők diktátumának elfogadásá
val. Remény azonban van. A VDSZSZ 
elnökének levelére a VSZ és a MOSZ 
által adott, a megkereséstől eltérő tartal
mú válasz erre alapot szolgáltathat, felté
ve, hogy a levelek aláírói megértették a 
másik levelének tartalmát. 

Változnak az idők? 
dr. Bír6 Tibor 

szakszervezetnek munkabeszüntetésről kell 
tárgyalást kezdeményeznie. A figyelmeztető 
sztrájk idöpontját azonban csak az utolsó 
pillanatban jelenti be az érdekképviselet, 
hogy a MÁV ne csökkenthesse annak haté
konyságát. ( ... ) (Néps:ara) 

AUGUSZTUS 6. 
A MÁV Rt. vezérigazgatója tárgyalásra hív
ta meg a VDSZSZ delegációját pénteken 10 
órára. ( ... ) Ezzel a MÁV Rt. vezetése eleget 
tett a szakszervezet azon kérésének. hogy kez
dődjék meg a kollektív szerződéshez kapcso
lódó munkaügyi vita. ( ... ) (Népszava) 

AUGUSZTUS 7. 
Folytatódik hétfőn a MÁV és a VDSZSZ kö
zötti tárgylás. miután a tárgylópartnerek teg
nap megállapodtak abban. hogy elfogadják a 
munkaügyi közvetítőszolgálat közreműködését 
a munkaadó és a szakszervezet közötti vita ren
dezésében. Jogi viták tarkították a VDSZSZ és 
a MÁV Rt. pénetk délelőtti egyeztető tárgyalá
sát. A megbeszélést a szakszervezet sztrájk 
előtti egyeztetésnek tekintette, és ennek meg
felelően tárgyalt. (Magyar Nem:et) 

AUGUSZTUS 7. 
Jogértelmező vitává fajult a MÁV és a 
VDSZSZ tegnapi tárgyalása. A szakszervezet 
sztrájk előtti egyeztetésnek tekintette a for
dulót. amit a társaság azzal utasított vissza. 
hogy még nem kapták meg hivatalosan a 
sztrájkfelhívást. A VDSZSZ álláspontja sze
rint augusztus 19-étől bármikor általános 
sztrájkot kezdhetnek. (Magyar H(r/ap) 

AUGUSZTUS 10. 
A VDSZSZ augusztus 26-án hajnali öt órától 
általános sztrájkot hirdet, mert a hétfői bér
tár�yalások is eredménytelenül végződtek a 
MAV vezetőségével. A VSZ és a MOSZ nem 
ért egyet a sztrájkkal.( ... ) (Néps:abadság) 

AUGUSZTUS 11. 
A VDSZSZ szerint a MÁV újabb frontot nyitott 
a szakszervezet és a vasút közötti konfliktus
ban: a pécsi területi igazgató vezérigazgatói uta
sításra az érdekképl'iselet tisztségviselőitöl 
megvonta a további munkaidő-kedvezmény 
igénybevételének lehetőségét. A MÁV szerint 
azért, mert a szakszervezet már túllépte munka
időkeretét. ( ... ) (Napi Magyarors:ág) 

AUGUSZTUS 12. 
Pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a 
':v!ÁV Rt. és a VDSZSZ képviselői. hogy 
megállapodásra Jussanak a Munkaügyi Köz
vetítői és Döntőbírói Szolgálat vezetöje által 
kijelölt közvetítők személyéről. A VDSZSZ 
az idei bérmegállapodásról is tárgyalni sze
retne. egyezség hiányában ragaszkodik az au
gusztus 26-ára meghirdetett sztrájkhoz. ( ... ) 
(.Véps:abadság) 

AUGUSZTUS 13. 
Ma folytatódnak az egyeztető tárgyalások a 
MÁV Rt. és a VDSZSZ között. Afelek a délelőt
ti tárgyaláson várhatóan kiválasztják azokat a 
közvetítőket. akiknek feladatuk a kontlik1us
helyzet megoldásának segítése lesz. A VDSZSZ 

( ... 1 szeretné elérni, hogy a MÁV tárgyaljon a 
bérkövetelésröl is. ( ... )(Népszava) 

AUGUSZTUS 14. 

AUGUSZTUS 18. 
Az augusztus 26-tól várható általános l'asutas
sztrájk idején is közlekedik majd a vonatok több
sége. állítják a MÁV Rt. illetékesei. A munkabe
szüntetés alatt n1újtandó elégséges szolgáltatá\
ról tartott tegnapi megbeszélésen a munkaadó és 
a VDSZSZ között nem jött létre megállapodá, e 
kérdésben. A szakszervezet minden vonalon 2 pár 
szerelvény elindítását garantálná. míg a vasúttár
saság ennél jelentősen nagyobb forgalmat kíván 
fenntartani.( ... ) (NépsJJrn) 

AUGUSZTUS 19. 
Tegnap délután sem sikerült megállapodást köt
ni a MÁV Rt. és a VDSZSZ tárgyalódelegációjá
nak a még elégésges. szolgáltatásokról. ( . .  J Gaskó 
!sn-án szerint a meghirdetett sztrájkot háromszor 
annyian támogatják. mint a januári munkabe
szüntetéskor. A MÁV vezérigazgató-helyettese 
hangoztatta: munkát kell adnia azoknak a dolgo
zóknak. akik nem kívánnak részt venni a sztrájk
ban. A VDSZSZ elnöke ugyanakkor közölte. a 
sztrájktörvény rendelkezései szerint egyetlen 
sztrájkoló! sem lehet munkavégzésre. például 
szolgálatátadásra kötelezni.( ... ) ( Magyar Nem;et/ 

AUGUSZTUS 19. 
A MÁV vezetése arra készül. hogy az augusz
tus 26-ra meghirdetett vasutassztrájk idején 
rendőri segítséget vegyen igénybe a munkát 
akadályozó dolgozók eltávolítására - állítják 
a VDSZSZ vezetői. A vasúttársaság illetéke
sei ezt cáfolva elmondták: a szakszen·ezet fél
remagyarázza a MÁV-nak a sztrájk esetén kö
vetendő jogszerű magatartásáról szóló tájé
koztatóját.( ... ) (Néps:abadság) 

AUGUSZTUS 21. 
A VDSZSZ szombaton nem tartja meg a 
MÁV Rt.-vel folytatott eddigi tárgyalásokat 
értékelő tervezett sajtótájékoztatóját. Csütör
tökön a késő estig tartó egyeztetésen a a 
szakszervezet és a MÁV Rt. képviselői meg
állapodtak abban. hogy a tovabbi tárgyala
sok eredményessége érdekében a következő 
napokban nem lépnek a nyilvánosság elé. ( .. ) 
A tárgyalások folytatásából arra lehet követ
keztetni, hogv a legutóbbi egveztetésen el
mozdultak a�felek a� holtpont(ól. / Néps;araJ 

AUGUSZTUS 24. 
A rendőrség nem kíván részt venni az augusztus 
26-án sztrájkot tervező dolgozók eltávolításában 
-közölte Orbán Péter országos rendőrfökapitány 
a munkabeszüntetésre készülő VOSZSZ elnöké
vel. Azt is elmondta. hogy ilyen felkérés egyéb
ként sem érkezett a rendőrséghez. ( ... ) Domokos 
Lajos. a vasúttársaság kommunikációs igazgatója 
ismételten leszögezte: a MÁV az utóbbi IO év 16 
sztrájkfenyegetése alatt sem élt erőszakos eszkö
zökkel. ezt most sem terY�zi. ( ... ) A :\IÁV ugyan
akkor visszautasítja a a munkabeszüntetés szer
vezőinek a közvélemény megfélemlítésére irJ
n1uló fellépését. ( ... ) A társaság JÓ hírnevének 
megsértése. illetve szándékos károkozás miatt 
jogi úton érvényesíti érdekeit( ... ) Viindeközben a 
MÁV és a VDSZSZ kép,iselői eredménytelenül 
egyezkednek a sztrájk alatti minimális szolgálta
tásról. (Néps�abadság) 

AUGUSZTUS 24. 
( ... ) Infonnációk szerint a szakszeryezet leg
újabb ajánlata az. hog) a 17.96 százalékos 
alapbéremelés ne idén pnuártól. hanem au
gusztus-szeptembertől járjon - erről zárt kör
ben tárgyaltak is a Yi1V-l'al. egyelöre ered
mény nélkül.( ... ) A MAV a munkabeszüntetés 
ideje alatt a napi 2800 vonatból �500-at köz
lekedtetne. ami a VDSZSZ számára elfogadha
tatlan.( ... ) Információk szerint a szakszervezet 
hajlandó lenne kiegyezni 500 és I OOO közötti 
vonatszámban. ( .. .) /Magyar Hírlap) 

A ':v!ÁV és a VDSZSZ közösen kijelölte azt 
a három személyt. akik közvetíteni fognak a 
sztrájkbizottság és a vasút vezetése közötti 
vitában. A felek az első egyeztetés időpont
jául a hétfőt jelölték meg. A VDSZSZ idő
közben 14 pontban foglalta össze azokat a 
törvénysértéseket, amelyeket szerintük a 
MÁV eddig elkövetett.( ... ) (Magyar H(rlap) 

AUGUSZTUS 25. 

AUGUSZTUS 16. 
Ma kora délután újabb tárgyalási fordulóval 
folytatódik a ':v!ÁV Rt. és a VDSZSZ közötti 
béralku. ( ... ) A vasúti társaság és a szakszervezet 
egyelőre csak abban tudott megá!Japodni. hogy 
a tárgyalások levezető elnökének Tóth Ferencet, 
a ':vlunkaü_g)i Kutatóintézet k11tatóját kérik fel. 
( ... ) A MAV Rt. tárgyalni akar. de nem híve a 
parttalan vitának. /Napi Magyarors:ág/ 

AUGUSZTUS 17. 
( ... ) Kölcsönös vádaskodások adtak első íze
lítőt a közvetítőknek a vasútnál kialakult 
konfliktus természetéről .. ( ... ) Gaskó István 
azt is bejelentette. hogy a Munkaügyi Bíró
sághoz fordultak. mivel a sztrájk bejelentését 
követö hetedik napon sem kezdődtek meg a 
még elégséges szolgáltatásról szóló egyezte
tések. amit pedig a sztrájktörvény előír.( ... ) 
K11kely Márton. a MÁV vezérigazgatója arra 
mutatott rá. hogy a VDSZSZ lépése nem te
kinthető barátságos lépésnek. ami a megálla
podás felé vinne. ( Magyar H(rlap) 

Nem született magállapodás a VDSZSZ és a 
MÁV Rt. között a kedd esti zárt ülésen.( ... ) 
Értesüléseink szerint a munkáltató ígéretet 
tett arra, hogy jövőre az eddiginél jelentősen 
több munkavállaló kapja meg a 4 százalékos 
teljesítményjutalmat. a VDSZSZ pedig már 
nem követeli visszamenőlegesen a 18 száza
lékos béremelést.( ... ) A köielítö álláspontok 
ellenére a szakszervezet egyelőre még nem 
vonta vissza sztrájkfenyegetését. (Nép.r;ara, 

AUGUSZTUS 26. 
Az utol�ó pillanatban sikerült megállapod
nia a MA V-nak és a szakszeryezetnek. így el-• 
maradt a mára tervezett sztrájk. A munkálta
tó ígérete s�erint a 2000. évi bértárgyalások 
során a MAV figyelmebe veszi majd azon 
VDSZSZ tagok érdekeit, akik az idén átlag 
alatti béremelésben részesültek. ( ... ) Az utol
só pillanatig sztrájkra készülő szakszerveze� 
tárgyalódelegációja elfogadta a munkáltatói 
ajánlatot, és ezt tanácsolta a szakszervezeti 
sztráj!.:bizottságnak is.{ ... ) (.\'éps:ara! 

''Véget ét1 a sok hűhó semmi.ért-'' 
V.E. 
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-Ez itt egy mocsári diófa. Ez a fajtá
ja - ültet le gyönyörű kertjében a levél
sátor alá Kulcsár József. Debrecenben ő 
az, akit a vimítnál, de a városban is min
denlú ismer. Hogy is ne! Hajdú-Bihar 
megyében a legnagyobb állami Yállalat 
első számú embereként 27 ezer ·rnsuta,; 
dolgozott, "szolgált a keze alatt". Annak 
idején még Záhony is a debreceni igaz
gatóság szerves része volL 

Mindez csak átfut rajtam. Derűs, ma
gabiztos, kézfogása er6s szorítású. Nyílt 
ember, mint akkor volt. Ha jól emlék
szem, nem is igazán akart önszántából 
1988-ban, 57 évesen visszavonulni. 

No, de ennek története van! Az egy
kori Vasút című folyóirat (a MÁV üzemi 
lapja) is "idő előttiséget" emlegetett. 

Miközben felesége a kávéscsészéket 
kirakja a kerti asztalra. visszautazik egy 
kissé a múltba. 

-Ajánlották, hog) százalékoltassam 
le magam. úgy menjek nyugdíjba. De hát 
erre én nem álltam rá. mert hogyan is 
néztem volna éppen azok szemébe, akik 
csakugyan a vasútnál rokkantak meg. 

- Tehdt még mindig tíiskét hordasz 
magadban? 

- Nem, csak azért az mégsem egy 
mindennapi nyugdíjaztatás volt. Amúgy 
jutalomként tüntették föl a felmenté,t. 
Érdemeim elismerése mellett. 

S elém teszi a féltve őrzött dokumen
tumokat. 1988. április 8-án öt vasútigaz
gató, köztük Kulcsár Já-:,sef Kádár Já
nosnak írt levelet. Közvetlenül. 

-S meg is kapta a.főtitkár? -vágok 
közbe. 

- Meg, mert maga Németh Miklá.1 a 
központi bizottságtól volt kénytelen fog
lalkozni a tartalmával, s meg kell, hogy 
mondjam, nekem adott igazat abban, 
hogy nem volt más út, mint ennek a le
vélnek a megírása. 

Mondd meg az igazat. .. 
A Kádárnak írt sorok vasútféltőek. 

Arról tudatják a párt vezérét, hogy a ve
zérigazgató személyéről. dr. Vár.1·ze1?i 
Gyulár61 egymásnak ellentmondó kósza 
hírek adnak kilincset, ugyanakkor "sem
miféle hivatalos tájékoztatást" nem kap
tak a va\útigazgatók, akik tarthatatlannak 
minősítik azt a gyakorlatot is. hogy a leg
felsőbb irányításban másfél-kétévenkét 
leváltják a vezetőket (vezérigazgatókatJ. 
s velük együtt a koncepciókat is. A teljes 
bizonytalanság uralkodott el - írják Ká
dárnak -, ami a mai gazdasági viszonyok 
között megengedhetetlen. Ezért is kérik: 
"S::.íveskedjék odahatni, hogy a magyar 
ga::.daság vérkeringésének gerincét képe
::.ő vasút11cíl lwss::.1í idcíre megterve::.ett, 
egységes 1·e::.etcíi koncepcióra épített, 
határo::.ott, erélyes irányítói 1111111kastí/11st 
teremtő \'e;:.etés alakulhasson ki, mert 
csak ilyen feltételek mellett garantálhat
juk mi is a sajcít munkánk ::.al'(lrtalan 
további·itelét." 

-Mintha csak a mának szólna.' -így 
én. - S mi lett a.foganatja a /e1·él11ek? 

- Gyorsan lépett egyet a 3/3-as ... 
Hogy kicsoda? Nem akárki volt, gondol
hatod. Igen, a vezérkarból. Nekem ug
rasztotta- mint "felbujtónak"-, a közle
kedési minisztert, meg az MSZMP-t is. 
Itt. Debrecenben a városi titkár nagyban 
rémüldözött. hogy "Mit tettél, mit csináltál 
te?". S akkor azt mondtan1 neki. hog) ha 
nem értitek meg, amivel mi őszintén ki
tárulkoztunk, én kiteszem az asztalra a 
párttagsági könyvemet. 

-S milyen volt akkoriban úgy álta
lában a i·ezériga::.gató és q l'(ISÚtiga::.gató 

· küzött a viszony? Formális' Csak uta
sító, leirat jelleg([? 

Újabb dokumentumot húz elő a pak
samétából. Ebből meg azt olvashatom, 

MÁV 

MA(,lARVR 
Bűn a vasutat felbontani 1 

NÉGYSZEMKÖZT KULCSÁR JÓZSEF NYUGDÍJAS VASUTAS FŐIGAZGATÓVAL 

Kulcsár József és felesége a nyári kertben üldögélve roro: Sl.ALAI 

- Egyébként a VSZ-nek 1949-161 va
gyok tagja. Apösom pedig. bár 91 éves. még 
mindig tagja a VSZ-nek. Emlékszem. évek
kel ezelőtt küldtek neki. már nem tudom, 
milyen címen 800 forintot. Hát az úgy örült 
annak, hogy a VSZ gondolt rá, én azt el nem 
mondhatom. Jobban örült neki. mintha én 
kifizettem volna neki az egész éVI nyugdíját. 

Még mindig a múltban kalandozunk. 
Szerinte valamikor csak a szakértők "vi
hették a tárcák dolgait". Nagyobb volt a 
vasút tekintélye is. 

- Nem úgy, mim most, 1999-ben, 
amikor a debreceni polgámzester a vas
utasok napján majdhogynem ellenbeszé
det mond iinnepi szó:.atként. 

- Te. az olyan gyerekség volt, hogy 
nagyon már oda se figyeltek rá. Hagy
juk is a fenébe! 

-Akkor bes::.éljiink inkább afuvmel
jesítményekró1. mert ugye most azt hangoz.
tatjdk. hogy a kö::.úté legve11 az elsóbbség. 

- Nos. a debreceni "Házgyár" köz
útoR vitette a kavicsot, a sódert. én meg 
erre kimutattam, hogy a panelházak épí
tését éppen így drágították meg, köbmé
terenként 70 forinttal. No, aztán dűlőre 
vergődtünk a debreceni házgyárral, mert 
összeállítottunk számukra egy beton
elem-szállító szerelvényt pőrekocsikból. 
Úgy képzeld el. mint az üvegtáblákat 
szállító teherautót, vagyis 45 fokos szög• 
ben ráfektettük az elemeket. 16 kocsiból 
állt az elemes szerelvény, s kevesebbe 
került Szolnokon minden ház fölépítése 
70 ezer forinttal. Ma a szállítási költsé
get az építtetők beléépítik a ház árába, s 
megfizettetik a vevővel. Senkit nem ér
dekel. mi miért olyan drága. Akkor ügyet 
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csináltunk belőle. De most ugye piacgaz
dálkodás van Magyarországon. 

Hidászként is lioalmaztal 
-Hogyan látod a Gask6-féle bérkö

vetelést? 
-A húrt nem szabad továbbfeszíte

ni. mert elpattan. Persze van, akinek sem
mi sem drága. A nincs bői különben sem 
lehet mit osztani. 

-S mit ü::.ens-::. a vasútkarcsúsftóknak? 
- Meglévő vasutat bffn felbontani. 

*** 
Azt még lefrom, hogy Kulcsár Jó-

zsefet ma is nagyon sokan megkere
sik. Sipos István, a tragikusan elhunyt 
vezérigazgató, ha erre járt, mindig 
üzent érte: "gyere, beszélgessünk". 
Sárdi Gyuszi pedig, aki Debrecenben 
volt nem is olyan sokkal utána igaz
gató, mindig rátelefonált: hogy van, 
mi történt vele, mert már két hete nem 
járt bent náluk az igazgatóságon. 

Árgus szemmel figyeli a vasút 
romló állapotát. Hidászként! Hiszen 
mindig is az volt a szakmája. Aggó
dik, mert nagyon sok, túl sok vasúti 
hidat megesz már a rozsda. 

Talán jelképesen is figyelmeztet, 
hogy az utolsó órában \·agyunk! 

Szalai Csaba 

hogy akkoriban a vezérigazgatók külön 
is kikérték a bizalmas. személyes véle
ményüket tőle. 1984-ben dr. Bajus-:, Re
z.wiküldte meg kérdéseit Kulcsár Jó::.sef-
11ek, hogy pl. a körzeti üzernfőnökségek 
az ere<let1 koncepciónak megfelelően ala
kultak-e k1? A KÜF-ök és az alájuk tar
tozó szolgálati helyek közt lévő munka
megosztás helyes-e? Kulcsár Jó-:,sef 
őszintén válaszolt. Bizony a kritika os
torát is megsuhogtatta. ha már egyszer 
megkérdezték. Kerek-perec megírta. 
hogy a vasúti munka akkor kezdett el 
romlani, amikor a körzeti üzernfőnöksé
geket szervezték. vagy amikor a záhonyi 
üzemigazgatóságot úgymond kialakítot
ták, s Budapestr61 próbálták irányítani. 

A munkáltatói makacsság ára, 
avagy kell a bőrpapír 

Aztán egy ilyen őszinte feltárulkozás 
után ráébredt arra, hogy ha nem takargatja 
az igazságot (ez dr. Várs::.egi Gyula ve
zérigazgatóságának idején történt). úgy 
\ 1sszaüt rá a nagy őszinteség. Ezt tiszte
lettel jelenti dr. Várs::.eginek megküldött 
levélben. Amit ugyanis · 84--ben leírt. arra 
az lett a válasz, hogy a debreceni 
vasútigazgatóság dolgozóit és vezetőit 
később hátrányosan ítélték meg, s a deb
receni igazgatóság nyakát jól megszoron
gatták. S ebben a fojtogatásban még a 
legfels6bb szintű vezetők is részt vettek. 
Így aztán nem szívesen mondja ki újból 
a véleményét, már 1987-ben a sajátma
ga, a vasútigazgatóság és a vezérigazga
tóság munkájáról. írásban. Még akkor 
sem, ha Sz.emuk Béla vezérigazgató-he
lyettes így rendelkezett. Ennek ellenére a 
vezérigazgató munkáját mégis csak meg
kriuzálta itt-ott, de jószándék.kal. mert úgy 
érezte, hogy a vezérigazgató valóban kí
váncsi az ő véleményére. példának oká
ért az igazságtalan bérarányokról, vagy 
ai. állami fegyelem megszilárdításáról. 

Kettős tisztség, egy tisztesség 
-Úgy wclom. hogv a Vasutasok S::.ak

szen·ezetében a központi ve::.etőségnek is 
tagJa voltál, ami ritkaság, his-::.en eg)fe
l(i/, mint m1111káltató a-:, állam érdekeit 
kellett Upvisel11ecl, ... 

- Így van, de kiálltam még a vezér
igazgatóval szemben is, pontosan a bére
zési igazságtalanságok megszüntetése 
végett. Mert én a szakképzettséget, a szak
tudást, a felelősséget nem igen láttam ér
vényesülni a keresetekben. Épp ezért ja
vasoltam egy hozzáértő bizottság felállí
tását. De javasoltam a vezetők kiválasztá
sának ismérveihez is hozzátenni egynéhá
nyat. Még úgy is, ha elvtársak. mert ná
lam az újak beállításakor elsősorban a rá
termettsége. a képessége élvezett elsőbb
séget, persze ha a vasút érdekeit tartja 
szem előtt. Aki pedig erre nem képes, vagy 
valamilyen okból nem ezt teszi. akár ön
hibáján kívül is, úgy azt le kell cserélni. 

A bírósági folyosók, termek der
mesztő miliőjében bizony valóságos 
kincsnek számít az ügyvédi támasz, a 
feszült'iégoldó, biztató szó. Értéke csak 
nő azok szemében, akik e szolgáltatást 
téritésmentcsen \ehetik igénybe, s ha a 
családi ka,;sza különben nem nyújtana 
rá fedezetet dr. Gy11rácz János. a szom
bathelyi területi képliseletjOfr'iegély�-zol
gálatának ügyvédje hat esztendeje lát
ja el tanácsokkal és védelemmel a \'SZ 
bajbajutott tagjait. "Nem szerettem 
számolni"-mondotta, amikor pályavá
lasztásának okairól kérdeztük. Mivel 
első próbálkozása sikerrel járt a felvé
telin, sorsa megpecsételődött, s azóta pá
lyah-e törésmentes. Állami vállalatoknál 
szerzett tapa,;ztalatok, szalnizsga, majd 
az egyéni ügyl·édi iroda megnyitása kö
vetkezett. "Szabadság, \'áltozatos mun
ka, állandó ügyfélkör"- ekképpen vá
zolta szakmai életének pozith-umait. 

-A1og.1egélyswlgálatndl jelentkez(f 
iigyek mem1_\'ibe11 kiilönbö-:,nek a "ci\'i/" 
esetektc'íl? Ennek tükrében milyen képet 
fest aM,{V? 

-A vasút vezetői általában makacsul 
ragaszkodnak az utasítások betűihez. 
Ahelyett, hogy időben elismernék egy 
döntés helytelenségét, megvárják a "bőr
papírt". A késlekedés, a visszamenőlege
sen megítélt összegek és kamataik a 
MÁV-nál rengeteg pénzt felemésztenek. 
Az idén például az egyik celldömölki 
ügyfelem 1996. évtől visszamenőleg 
kapta meg a neki járó összeget, mely idő
közben gyarapodott, duzzadt. 

-Jellemzc'íek a téves els:.ámolások? 
-Amikor a VSZ-hez kerültem. töme-

gesen kerestek meg bérbesorolási prob
lémákkal. Az akkortájt friss rendelet egye
di értelmezése miatt ingáztam Szombat
hely, Zalaegerszeg és Veszprém bíróságai 
között. Előfordult, hogy egy eljárá\ban 12 
felperes szerepelt. A bíróságok szinte min
den esetben visszamenőleges hatállyal 

.., 

megváltoztatták a munkáltató besorolási 
döntését. Az eseteknek híre ment, s egyre 
többen fordultak hozzám. Akadtak olyan 
ügyfeleim is. akiket lebeszéltem a perről, 
bebizonyítva nekik, hogy a besorolásuk 
helyes. A megnyert pereket víszont az is 
jellemezte, hogy a munkáltató részéről 
fellebbezés egyetlenegyszer sem történt. 
Ez magáért beszél. 

-Manapság mi a "sláger"? 
-A besorolási pereket a gazdasági 

társaságok alakulásával, működésével 
kapcsolatos gondok sora követte. A szin
dikátusi szerződésekben foglaltak sok
szor nem teljesültek. illetve a kft-kbe való 
átmenet vetett fel munkajogi problémá
kat. Sajnos napjainkra a házassági perek 
száma .szaporodott meg. Válás, vagyon
közösség megszüntetése. gyerrnekhelye
zés. tartásdíjak megítélése került előtér
be. A huszonévesektől a hetven felé kö
zeledőkig bezárólag sokan a válás útjára 
lépnek. Javarészt a pénz körül forognak 
ezek az akták. Sokat kapni, s minél ke
vesebbet fizetni, az általános óhaj. Pályám 
kezdetén elhatároztam, hogy házassági 
pereket nem vállalok. Egyéni ügyvédként 
most is ez az állá�pontom. de a jogsegély
.szolgálatnál természetesen képviselem 
ügyfeleim érdekeit. 

-Mit tes-::. olyankor. ha nem ért egyet 
megbí::.6jáml? 

- Ma szabad az ügyvéd és az ügyfél
választás is. Mondhatok nemet. Létezik 
az ügyvédi etika. mely számomra azt 
sugallja. hogy a legértékesebb segítség a 
lehetőségekről tájékoztatás. Hosszú évek 
tapasztalatával a hátam mögött, a kérdé
seimre adott válaszokból kiszűrőm, ha 
valaki nem egészen őszinte. A VSZ-nél 
viszont minden ügyet elvállalok és igyek
szem megnyerni azokat. 

- Mikor érez.te, hogy m1111kájának 
nagy a téf)e? 

-Szentgotthárdon történt egy cson
kolásos baleset, s a munkáltató védence-

MAVFKG 
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met tette érte felelőssé. Maratoni peres
kedés után sikerült egy egyszeri, tisztes
séges kártérítéshez juttatni a balesetet 
szenvedett dolgozót. A másik ügy ugyan
csak szomorú eseményhez kötődött. A 
fiatalember csonkolásos tragédiája idején 
éppen családi házát építette. Saját elve
szett munkájának kiválasztásáért, illetve 
a kényszerű helyettesítésért kalkulált bért 
is sikerült a kártérítésben érvényesíteni. 

-A:: Ön "hivatalából" nézve kiszol
gáltatottak a munkavállalók? 

-A munkanélküliségtől való félelem 
visszatartó erő. Manapság már a MÁV 
sem garantál nyugdíjas állást. Más cégek
nél előfordul, hogy még bírósági idézés
re sem engedték el a munkából a dolgo
zót. Ahol erős az érdekképviselet. ott bát
rabban állnak ki a munkavállalók igazuk 
mellett. De mindenütt alaposan megfon
tolják, hogy nem kerülhet-e a vita később 
- más okra hivatkozva - az állásukba! 

- A::. ut6bbi h6napokban s::.aks::.er-
vezet alapftás kapcsán emlegették speci
ális ismereteit. Honnan erednek? 

-A társaságok, egyesületek alapítá
sával összefüggő eljárási menetet ismer
tem. a többi jogszabályt átböngésztem. 
Három hét leforgása alatt megalakult és 
cégbejegyzéshez jutott a kórházi szak
szervezet. 

-Többségében bajbajutottak keresik 
fel. Az emberi sorsok árnyoldalai meg
érintik Önt? 

- Bár a megbízó melletti elfogultság 
természetes folyamat, túlz.ásba sem szabad 
vinni. Másrészről temérdek üggyel fog
lalkozva idő sem volna érzelmileg "bele
ásni" magam bármelyikbe is. Sokan vi
szont csupán azért keresnek meg a jogse
gélyszolgálatnál. hogy valakinek elsírha\• 
sák bánatukat. A véleményen, tanácson 
kívül má�t nem is várnak tőlem. Ilyenkor 
átérzem, hogy ezek a percék. órák számuk -
ra rendkívül sokat segítenek. 

· ódri -
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Harcosság és diplomácia 
A vezetőváltás általában az elkép

zelések, munkamódszerek megújulá

sát is magával hozza. Az MSZOSZ 

Vas megyei képviseletének arculata az 
idén januártól jelentősen átalakult. 

Azóta harcosan és karcosan folyik az 

érdekvédelmi munka, ahogyan azt 

Horváth Csaba, a VSZ Szombathelyi 
Területi Bizottságának hajdani, az 

MSZOSZ képviseletének új irányító

ja jellemezte. A tagság körében tettre
készségéről, igazságkereséséről, felké

szültségéró1 és munkabírásáról közis

mert egykori vasutast az eltelt fél esz
tendő tapasztalatairól faggattuk. 

-Milyennek látta a képviselet életét 
székfoglalója idején? 

-A gyér látogatottság tűnt fel legelő
ször. Kevesen kopogtattak be hozzánk és 
a telefon is ritkán csörrent meg. Érdek
lődésemre a közömbös, mindenbe bele
törődő hangulatot, valamint az informá
ciók ritkufását a tagok félelmével indo
kolták. A munkamániám és optimista lé
nyem az effajta gondolkodást nehezen 
viseli, így azonnal hozzáfogtam a megyei 
kép megváltoztatásához. Szeretem a ki
hívásokat, s az olyan kó1cemény felada
tokat, amelyeket ezidáig is szívóssággal, 
kitartó fáradozással sikerült megolda
nom. Úgy érzem, kollégáim az elmúlt 
hónapokban habitusomat megszokták és 
elfogadták, s remek segítőtársakra talál
tam bennük. A harcban mellém álltak. A 
tagszervezeti értekezleteken megtisztel
nek meghívásukkal. 

Kapunyitás 
Örömmel látom, hogy másfajta stí

lus, gondolkodás és munkatempó követ
keztében a ház kapuja tágra nyílt. A mun
kavállalók érdeklődnek, gondjukra or-
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voslást keresnek nálunk. Javult a kapcso
latunk a kamarákkal, önkormányzatokkal 
és munkaadókkal. A pártok figyelmét 
szintén felkeltettük. 

Sajátos törvénytigyelő 
- Hat hónap elegendő ahhoz, hogy 

a tagszervezetek legapróbb sejtjei meg
érezzék a változást? 

-Az ügyvivői értekezleteken alapo
san megrágjuk a problémákat és keressük 
az ideális megoldásokat. Az alapszerve
zetekhez interjúkérő íveket küldtünk ki. A 
visszajelzésekből kiderült, hogy a jogse
gélyszolgálat és a szakértői háttér igény
bevehetősége mellett a törődés, a hiteles 
és pontos információk azok a momentu
mok, amelyekre vágynak a szakszerveze
tek. Nemrégiben indítottuk útjára a megyéi 
információs lapunkat, s a bennük elhelye
zett kérdőívekre adott válaszok igazolták, 
hogy hiánypótló ez a szolgáltatás. Külö
nösen a "Törvényfigyelő" örvend nagy 
népszerűségnek. Újságunk sokszorosított 
példányaival már a faliújságokon is talál
koztam, megbizonyosodva arról, hogy 
tartalma nem a fiókok mélyén lapul. A ta
gokhoz közeledés hatásos eszköze a ki
advány, hisz a belőle áradó gondolatiság 
ugyancsak kíváncsivá teszi irántunk az 
embereket. A ház átformálódását pedig a 
megújított jogsegélyszolgálat segítette. A 
korábbi jogász mellett két ügyvéd hölgy 
is dolgozik, akiket még a MÁV-nál ismer
tem meg, s akik munkajogi kérdésekben 
roppant járatosak. Affinitásuk, kedves
ségük és szolgálatkészségük híre futótűz
ként terjedt. 

- A legutóbbi sajtóbeszélgetésen a 
fiatalok és a nyugdíjasok bevonását sar
kalatos tényezőknek minősítették. 

- A megye ifi tisztségviselőivel 

- RÉGI ARC ÚJ FÉNYBEN -

összedugtuk a fejünket, s a nemzetközi 
vérkeringésben tevékeny SZISZ eszmei 
irányítása alapján működő, de mégis 
önálló, megyei ifjúsági szervezet létre
hozásáról határoztunk. Egyesületi formu
lát választottunk, hogy a pályázatokon el
indulhassunk. Megpezsdült az élet, s bő
vülni fog a szolgáltatások köre is. Szep
tembertó1 pedig bekopogunk az oktatási 
intézmények ajtaján, hogy akár osztály
főnöki órák keretében a végzős diákok, 
hallgatók számára még a munkába állás 
előtt tájékoztatást tarthassunk. Szerző
déskötési mintákat viszünk majd ma
gunkkal és igyekezünk megelőzni azt a 
ma még létező "betegséget", hogy a fia
talok az iskolapadból kikerülve jogaik
ról mit sem sejtve kötnek különféle szer
ződéseket. A nyugdíjasokról sem feled
keztünk meg. Velük összeülve feltérké-

� 

�v 
VASJ 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Bzmot 
D 

Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motörkocsi és vezérló1cocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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peztük a tagok létszámát és körülménye
it. Ezáltal keletkezett egy adatbázis. Bor
verseny, ultibajnokságok, kirándulások, 
túrák teszik mozgalmasabbá életüket. 

Betevő falat a tudás 
- Ősszel az MSZOSZ házatáján is 

megkezdődik az iskolaszezan. 
-Az állandó képzést kulcsfontossá

gú feladatnak tekintem. Székházunk 
munkatársai, valamint azok a külső kol
légák, akik térítésmentesen vállalták az 
oktatást, intenzív kurzusokat tartanak. 

-A tanulás reflektorfénybe állításá
ban szerepet játszik az a tén}; hogy Ön a 
közelmúltban személyi gazdálkodó dip
lomát szerzett? 

- A megszerzett tudással az ember 
körül tágul a tér. Másként, tisztábban 
szemléli a világot. A tisztségviselőknek 
manapság oly értékes és elengedhetetlen 

a felkészültség, mint a betevő falat. Ta
pasztalataim a megyei Munkaügyi Ta
nácsba történt beválasztásom óta gyara
podtak. Legutóbb e fórumon kezdemé
nyeztem, hogy a kollektív szerződésről 
rendezzenek regionális konferenciát, 
konzultatív, együttgondolkodó jelleggel 
és minden érdekelt meghívásával. 

- Rengeteg a tennivalója, éppúgy, 
mint VSZ-titkárbeli korszakában. Ho
gyan tekint vissza a VSZ-es múltjára? 

- Remek iskolaként, ahol mesterfo-
kon tanítottak. Erős szakmai vénámat és 
a harcosságomat magammal hoztam az 
MSZOSZ-be. Másrészről szomorúan 
konstatálom, hogy a területen a testületi 
ülésekre egyedül a vasutasoktól nem ka
pok meghívást. Remélem, ez a helyzet is 
idővel megváltozik. A VSZ számomra 
örök szerelem. 

- ódri-

A MÁV-óvodában 
gyereknek lenni ió ! 

Terézváros. A Benczúr utca szép 

fáival már önmagában is nyugalmat 

áraszt. Hát még a harmincas szám 

alatti alapítványi óvoda udvara, ha

talmas, árnyas fáival, szép bokraival. 

No, meg a csúszda, a mozdony, a hin

ta és a homokozó. Igazi gyermekkert. 

A "Vasút a gyermekekért" Alapítvány 
óvodájában Vorek Erika óvodavezető, 
országos közoktatási szakértő tájékoztat. 

Ez az óvoda 1952-től 1994. januárig 
a MÁV-é volt, majd ettó1 kezdve alapít
ványi óvodaként mú1cödik. Az óvoda ve
zetőt 1993 augusztusában nevezték ki, s 
akkor három csoportban 80 gyermeket 
fogadtak. Nevelő-oktató munkájuk és a 
nagyszerű körülmények híre hamar elter
jedt a vasutas dolgozók körében. Egy év 
múlva már 170 gyermeket hoztak hozzá
juk, és nemcsak vasutas, hanem terézvá
rosi szülők is. Az előbbiek csak az étke
zési költséget, míg az utóbbiak ezen felül 
csak minimális térítési díjat fizetnek. 

A szülő is partner 
A kétemeletes intézménybe jelenleg 

143 gyermek jár. Az óvoda jó híre azt is 
eredményezte, hogy a vasutas szüló1c tá
volabbi kerületekbó1, sőt a fővárosközeli 
településekről is idehozzák gyermekeiket. 

A nevelő-oktató munkát 14 óvónő és 
a vezetőnő látja el. Őket 13 dajka, négy 
konyhai dolgozó és egy beszerző segíti. 
A nagy gyermeklétszámmal hét csoport
ban foglalkoznak. Van teljesen kortiszta 
csoport, fiatal-középső, idősebb-közép
ső és nagycsoport. A szülők igényét a 
legteljesebb mértékig kielégítik, mond Ja 
a vezető óvónő. Például: ha két, nem 
egykorú testvér szeretne ugyanabba a 
csoportba járni, erre van mód. A szülőt 
mindenkor partnernek tekintik, aki részt 
vehet a szoktatásban, s ha segítségét fel
ajánlja, azt az óvónők örömmel fogadják. 
Az óvónők az iskolaérett gyermekekről 
a szülőkkel elbeszélgetnek, akik elmond
ják elképzelésüket. Ugyanakkor az óvó
nők javaslatot tesznek a gyermek érett
ségét figyelembe véve, hogy mely típu
sú iskolába célszerű őt beíratni. 

Az óvoda helyi - saját - programja 
másfél éves közös munka eredménye. Az 
egyik legfontosabb céljuk, hogy a gyer
mekek saját magukhoz képest fejlődje
nek. Róluk személyiségnaplót vezetnek. 
A foglalkozások mikrocentrikusak. Az 
óvónő egy időben 5-6 gyermekkel, ma
tematika, ábrázolás, irodalom, ének vagy 
más témakörökben foglalkozik. Közben 
a félrehúzódó gyermekre is figyelmet 
fordít, őt -nem kötelezően - igyekszik a 
tevékenységbe bevonni. 

A hagyományos ünnepek közül a 

gyermeknap kiemelkedik. Azon a napon -
alvás után-bábelőadás, udvari és verseny
játékok következnek. Van itt joghurt és 
Cerbona-evő, futó és kifestő-verseny. A 
kislányok édesanyjukkal habevő-verse
nyen, míg a kisfiúk apukájuk nyakában 
futóversenyen vesznek részt. Mindezek 
után a gyermekek a szülőkkel, sőt a nagy
szülőkkel együtt közös uzsonnán vesznek 
részt, s a barátságos együttlét a késő dél
utánba nyúlik. Más óvodáktól eltérően itt 
Anyasarkot alakítottak ki, ahol a gyerme
kek anyák napján édesanyjukat köszöntik. 

Táboroztatnak 
Az óvoda a nagycsoportosokat nyá

ron Zamárdiba, ötnapos táborba viszi. 
Voltak már a szülőkkel együtt a Bécs 
melletti szafariparkban is. A gyermeke
ket elviszik a bábszínházba, a mezőgaz
dasági múzeumba. Megnézték az orosz 
jégrevüt. A Fővárosi Nagycirkusz éven
te kétszer ajándékjegyeket juttat nekik, és 
bérletük van az állatkertbe is! 

Logopédust is foglalkoztatnak. mondja 
az óvodavezető. A gyermekeket az orvos 
hetente kétszer látogatja meg! Az alapvető 
szolgáltatásokért a szülők nem fizetnek. 

Viszont a fakultációkért minimális té
rítést igen. Ilyenek az úszás, az angol nyel
vi játszóház, a népi tánc és a népi gyer
mekjátékok, valamint a tartásjavító és fej
lesztő torna. Ez utóbbira -Gabi nénihez -
a gyermekek nyolcvan százaléka jár! 

Pénzt, pénzt, pénzt 
Valamennyi óvónő felsőfokú vég

zettségű. Rendszeresen pályáznak, hogy 
a költségvetésen túl nyert összegekkel 
fejlesszék az eszközöket, s még több pénz 
jusson kirándulásokra. 

A Fővárosi Közművelődési Közala
pítványhoz jelenleg három témát nyú jtot
tak be, és várhatóan 1 ,2 millió forintot 
kapnak. Pályáztak a Közoktatási Fejlesz
tési és Művelődési Alapítványhoz is. Az 
óvoda állami támogatásból és a MÁV 
hozzájárulásából gazdálkodik, melyhez 
ők saját vállalkozással is hozzájárulnak. 
Az egyik bajba jutott fővárosi óvodának 
két évig termeket adtak bérbe. 

A "Vasút a gyermekekért" Alapítvány 
kuratóriuma és a MÁV vezetősége az 
óvoda sorsát szívén viseli. A hatásköré
be tartozó problémák megoldását segítik. 
Ez a tiszteletre méltó hozzáállás a neve
lőtestületnek, nevelő-oktató munkájuk
hoz biztonságérzetet ad. 

Miután a gyermekek felének szülei 
nem vasutas dolgozók ezért az óvodape
dagógusok a terézvárosi önkormányzat
tal is gyümölcsöző kapcsolatot építettek ki. 

Széplaki Kálmán 
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András bácsi 101 éves 
KéH András bácsi augusztus ll�n 

ünnepelte 101. születésnapját. Az id6s 
nyugdíjast szegedi otthonában kö
szöntötte a területi igazgató nevében 
Molnár József személyügyi osztályve
zet6-helyettes, Gulyás Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezete nyugdíjas alap
aerveutének elnöke és Elek Györgyné, 

az ÖTA képviseletében. Az ünnepelt
nek a virágok és ajándékok mellé pénz
jutalmat is adtak. 

András bácsi jó ismerősként üdvö
zölte a vendégeket, hiszen tavaly ilyen
kor, századik születésnapján szintén kö
szöntötték. De azóta sem szakadt meg a 
kapcsolata a Vasutasok Szakszervezeté
vel, amelynek 54 éve tagja. A nyugdíja
sok elnöke, Gulyás Ferenc fokozott fi
gyelemmel kíséri életét, s még mint a többi 
nyugdíjast, rendszeresen tájékoztatják a 
nyugdíjasokat érintő kérdésekről. S ami
nek András bácsi a legjobban örül: rend
szeresen megkapja a vasutas újságokat, 
így a Magyar Vasutast is. Korát megha
zudtoló szellemi frissességgel beszél a 
vasútról, eleveníti fel a múlt 10 év ese-

ményeit: ahogy tizenhat évesen Aradon 
a vasútra került pályamunkásnak, a bé
késcsabai gyakornoki éveket, a Doboz
megyeri hadikitérőben első forgalmista 
ténykedéseit, majd az erdélyi éveket. A 
20-as évek elején munkahelye megszíint, 
hazakerült, 1924-ben ismét visszavették 
a vasútra: előbb Kétegyházán forgalmi 
szolgálattevő, később Dévaványán és 
Kőrösladányban állomásfőnök volt. In
nen ment nyugdíjba 1957-ben. De �zt kö
vetően sem pihent. Volt takarékpénztári 
főkönyvelő, majd 91 éves koráig dolgo
zott S:zegede11 a DÉLTEX-nél. 

A mostani születésnapja is úgy indult, 
mint a többi nap. Hajnal négy órakor felkelt, 
15-20 percet tornázott, hideg vízben meg
mosdott, majd a reggeli után megetette ked
venc apró állatait. S mire a család felkelt, Ő 
már elvégezte a házkörüli munkáit. Azután 
elolvasta újságját, hallgatta a rádiót és ii TV
n keresztül megcsodálta a napfogyatkozást. 

"10 l évet megéltem, de ilyet még én 
sem láttam! Nagyon szép volt!" - mond
ta elismerően. 

Gellért József 
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Euv élet a vasútért•· 
FIALOVITS BÉLA EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN 

A Közlekedési Múzeum 1999. júli
us 9-én nyitotta meg új időszakos kiállí
tását. amellyel a legnagyobb magyar gőz
mozdony szakértő gépészmérnökről és 
vasúti fotográfusról, Fialovits Béláról 
emlékezik meg. 

Fialovits Béla 1885-ben született, és 
gépészmérnöki tanulmányainak végezté
vel 1908-tól a MÁV-nál kezdett dolgoz
ni. Érsekújvár, Fiúme fűtőházaiban sze
rezte meg a vasútgépészeti gyakorlatot, 
és itt kezdte el készíteni a híres üvegle
mezes fotográfiát. 

Tehetsége révén a vasúti ranglétrán 
gyorsan haladt előre, életének csúcspontja 
a Budapesti Északi Fűtőház főnökeként el
töltött évek voltak, itt készítette a mára már 
legendássá vált gőzmozdony felvételeit. 

Élete főműveként áttervezte a 203 so-

1940-es évektől élete végéig, 1968-ig 
vasúttörténeti tanulmányokat írt a magyar 
gőzmozdonyokról, amelyek a legjobb 
forrásmunkák a kutatók számára. 1945 
és 1956 után is a rendszer ellenségeként 
tartották számon, de szakmai felkészült
ségét mindig elismerték és használták is. 

A kiállítás bemutatja a teljes életmű
vét. a kezdeti vasúti fotográfiáktól az érett 
korszakban készült mozdonyfotográfiá
kig és a mozdonytervezési és a vasúttör
téneti munkáiból is válogatást kapnak a 
látogatók. 

A kiállítást számos eredeti relikvia, 
fényképezőgépek, személyes használati 
tárgyak egészítik ki. melyeket lánya és 
örököse Fialovits Margit, a Köz-, és 
Vasúttörténeti Alapítvány támogatásával 
bocsátott a Közlekedési Múzeum rendel-

rozatú gyorsvonati mozdonyt, amely a kezésére. 
MÁV leggyorsabb mozdonya lett. Az Közlekedési Múzeum 

Fém biztonsági záriukat levágni 
lehet, de nem ajánlatos 

A Szabó és Fia Szolgáltató Kft. 
1993-ban alakult. Először műanyag
zárakkal foglalkoztak, majd 1996-
ban kifejlesztettek egy fém biztonsá
gi zárat is. A cég- e téren - mára egye
düli.szállítójává vált a MÁV Rt.-nek 
és közel 130 magáncégnek. Jól tudják, 
hogy csak folyamatos fejlesztésekkel 
és a piaci igények kiszolgálásával ma
radhatnak fenn. Éppen ezért fontos, 
hogy 1999.július 5�n elnyerték az ISO 
9002-es minőségbiztositási tanúsit
ványt. Persze nem álltak le az új zá
rak fejlesztéséről sem. 

A kft. egyik budapesti alvállalkozó
jának Budapest-árpádföldi kis műhelyé
ben szépen dobozolva sorakoznak a kü
lönböző műanyag- és fémzárak. Szabó 
Lászlót, az egyik társ tulajdonost hallga
tom, büszkén meséli édesapja ,életútját. 
Az idén 76 éves Szabó Lajos, 30 évig 
volt a bajai Ganz Villamossági Művek és 
jogelődjeinek igazgatója. Autószerelő
ként kezdte 17 társával együtt, később 
esti tagozaton elvégezte a technikumot, 
majd a főiskolát. Sok mindent gyártot
tak: porszívókat, mosógépeket, centrifu
gákat, permetező készülékeket. Mikor 
Szabó Lajos 1983-ban nyugdíjba ment, 
egy közel 2000 fős gyárat hagyott hátra, 
melynek Baján kívül Gyulán és Csátalján 
is voltak üzemei. Mellesleg ő telepítette 
Magyarországon a mind a mai napig 
használt Integra Dominó típusú biztosí
tó-berendezéseket. 

Mikor a Szabó és Fia Szolgáltató Kft. 
1993-ban megalakult, kifejezetten a va
súti fémmechanikák gyártására jött létre, 
így - a többi között - bakzárakat, halasi 
zárakat,jelzőlánc zárakat, soulavy rend-

szerű váltóállító dobokat és hófogó rá
csokat gyártottak. Egy idő után azonban 
igény jelentkezett a MÁV Rt.-nél zárak 
készítésére, mivel a korábbi zárgyártó, a 
csemői tsz megszünt. A kft. elnyervén a 
MÁV Rt. megrendeléseit 1995 óta szál
lít műanyag-, 1997 óta pedig fémzárakat 
a nemzeti vasúttársaság részére. Egyéb
ként már akkor is vizsgáltatták terméke
iket a MÁV Rt. Gépészeti Szakigazgató
ságának Anyagvizsgáló Laboratóriumá
ban, ám 1999. július 5. óta, amikoris el
nyerték az ISO 9002-es minőségbiztosí
tási tanúsítványt, még jobban ügyelnek 
minden apróságra. Szabó Lajos ezt azon
nal alá is támasztja. Beszélgetésünk köz
ben beletúr az előtte lévő dobozva s talá
lomra kivesz két fém biztonsági zárat. 
Szemöldökét ráncolja. Később derül csak 
ki, finom kezével azonnal megérezte: a 
két zár közül az egyik bizony pár milli
méterrel rövidebb! 

Ma egyébként ebben a műfajban ez 
a kft. az egyetlen magyar cég, amelyik 
saját termékeket gyárt és fejleszt, tisztán 
magyar tulajdonú, s több, mint verseny
képes a nyugati zárakkal. 

A vékony kis műanyagzárak egyéb-. 
ként csak jelképesek, csupán arra voltak, 
hogy "megmondják": megdézsmálta-e 
valaki a konténert? Ezzel szemben az új 
fémzár biztonsági célokat szolgál. Sod
ronykötélből készül. Szakítószilárdsága 
olyan magas, hogy csak óriási fémollóval 
lehet levágni! Kérdés persze, hogy nem 
«Inik-e fel mondjuk nyáron a zakó alatt? 

Lehetséges, hogy valaki szétszed és 
újra összerak egy "S"-es zárat. Ám az 
biztos, hogy nem képes működni többé. 

Berta Sándor 

s 

A magyar vasút a szabadságharc idején 
A magyar szabadságharc kitöré

sekor - 1848-ban - a hazai vasúthá
lózat még fejletlen volt, mindössze há
rom vasútvonal volt üzemben. A vo
nalak nagyobb szállftási feladatok 
megoldására nem voltak alkalmasak, 
fgy kevés segftséget tudtak adni a sza. 
badságharc vezérkarának a harci fel
adatok megoldásához.1848-ban egye
dül a Pest-Szolnok vasútvonal szere
pe vált jelent6ssé. 

Lovakkal 
Az országban üzemben levő három 

vasútvonal közül az első a Pozsony-Nagy
szombat-Szered között 1839-1846. évek
ben megépített 60 km hosszúságú lóvas
út volt. Ennek azonban a szállítási teljesít
ménye is alacsony volt, területileg is fél
reeső helyen feküdt a harcok szempont�
ból. Ezenkívül közel volt Ausztriához, az 
osztrák császári csapatok a téli hadjárat 
megindításakor hamar birtokukba vették. 

Neill volt túl nagy jelentősége a sza
badságharc szempontjából az 1846-ban 
üzembe helyezett 33 km-es Pest-Vác 
vasútvonalnak ·sem, rövid hossza és 
Észak-Dél irányú vonalvezetése miatt. 
Nag)'obb szerepet kapott viszont a sza
badságharc eseményeiben a harmadik
ként épített és 1847-ben üzembe helye
zett Duna-Tisza közét átszelő 99 km-es 
Pest-Szolnok vasútvonal. 

A szabadságharcot megelőző időkben 
a katonai egységek szállítása nem vasúton 
történt, hanem a seregtestek kisebb vagy 
nagyobb távolságokra általában gyalog-

menetben közlekedtek, esetleg szekerek
kel vagy lovon, a.katonai anyag és felsze
relés szállításához pedig kincstári vagy 
polgári jármO'veket vettek igénybe. 

A magyar hadvezetés a szabadságharc 
idején a szállításban több korszertisítést 
hajtott végre és a folyami szállítás is al
kalmazta, a pesti első és második honvéd 
zászlóaljat a Dunán és a Széchenyi gőzös
sel szállította le a déli hadszíntérre, majd 
pedig a Mészáros hadi gőzöst is beállítot
ták a szabadságharc szolgálatába. 

Maaranaallták 
Nagy segítséget jelentett a magyar 

hadvezetésnek a Pest-Szolnok vasútvo
nal, melyet katonai szállításokra felhasz
náltak, sőt, pontosan a vasút megléte 
miatt lehetett nagyobb katonai raktárakat 
és újonctelepet létesíteni Szolnokon. 

Nagy szolgálatot tett a Pest-Szolnok 
vasútvonal, amikor 1848-ban a kormány 
Windischgraetz csapatai elől kénytelen 
volt a fővárost kiüríteni. Nemcsak a kor
mány és az országgyűlés tagjai, politiku
sok, polgári és katonai hatóságok, hanem 
a menekülők tízezrei is vasúton hagyták 
el a fővárost. A személyek szállításán kí
vül rengeteg katonai és egyéb anyagot, 
felszerelést, sőt a szent koronát és a bank
jegysajtót is vasúton vitték Szolnokig, 
majd onnan szekereken Debrecenbe, a 
kormány ideiglenes székhelyére. A vas
út a nagy szállítási feladatnak hiánytala
nul eleget tett. 

A vasútvonalat a fővárost gyalogme
netben utolsóként elhagyó Perczel Mór 

tábornok, a II. hadtest �snoka több 
helyen megrongáltatta, hogy az osztrák 
csapatok ne tudják később harcaikban fel
használni. Hasonló céllal a Pest-Vác vas
útvonalat a Görgey-hadtest rongálta meg. 

Az üzemen kívül levő két vasútvo
nal helyzetében a sikeres tavaszi hadjá
rat 1849. áprilisi isaszegi győztes csatája 
hozott változást. Az isaszegi csata után a 
vesztes osztrák fősereg a visszahagyott 
budai őrség kivételével egészen Győrig 
vonult vissza. 

A magyar katonai alakulatok közül 
Aulich hadteste szállta meg Pestet, Dam
janich tábornok és Kmetty ezredes csa
patai a Duna bal partján vonultak Vác felé, 
hogy a Dunán átkelve elfoglalják Eszter
gomot, majd �szakról dél felé nyomulva 
érjenek Buda alá. 

HalJrealllftollalk 
Damjanich tábornok a győztes váci 

csata után foglalta el Vácot. A harcok 
közti pihenőidőben Kmetty ezredes csa
patai öntevékenyen heJyreállították a 
Pest-Vác vasútvonal megrongált pálya
részeit. Később megtörtént a Pest-Szol
nok vasútvonal l;lelyreállítása is, és így a 
vasútvonalat újra igénybe lehetett venni 
a korábban Debrecenbe elmenekített ja
vak Pestre történő visszaszállításához. 

Mindezek az események 151 évvel 
ezelőtt történtek, az 1848-as szabadság
harc küzdelmeinek kis epizódjai csupán, 
de az utókor vasúti ismeretei szempont
jából mégis jelentőségük van. 

dr. Horvdth Ferenc 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló"k szolgálatában. 

PÁLYAKARBAN1'ARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg-

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re 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
szerelő járművek és munkagépek 

· gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése·, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás fó'bb technológiai adottságai: •gépi forgácsolás 
(teljes-vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

a.o-... MÁv 

J(G KJ 
JÁSlXISÉR 

MÁVFKG 
Felépítníénykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

ti': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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SZABAD TÉR 

Egy munkabaleset 
rövid története 

FELLEBBEZÉSNEK TOVÁBB HELYE NINCS! 
Még tavaly történt, R. István távköz

lőhálózat-szerelő feladatul kapta, hogy 
üzemen kívül távközlő légvezetékek és 
telített fenyőfa oszlopainak borítását vé
gezze el két munkatársával. Munkavég
zés közben az egyik 8 méter magas osz
lop a sértettel együtt kiborult. Az oszlop 
80 éve a földben elkorhadt. A borulás 
azután következett be, hogy a szerelőtárs 
az oszlopon lévő légvezetéket az oszlop
ról levágta. Az esés következtében a sé
rült töréseket, "zúzódásokat és agyrázkó
dást szenvedett. 

A balesetvizsgálat során megállapítot
ták, hogy a baleset előidézése több mulasz
tás kö\.'etkezménye. Mulasztott a távköz
lőmester, mert tudatában volt annak, hogy 
a bontásba vett területen több légvezető tar
tóoszlop található, amelyek az előírt beépí
tési évet meghaladják, így az ezeken a mun
kák balesetmentesen nem végezhetők el. 

A sérült szerelő sem győződött meg 
a beépített oszlopok beépítési idejéről, és 
ennek ismeretében elvégezhette volna az 
előírt földkéreg eltávolítását, így követ
keztetni tudott volna azok állékonyságá
ra. Ezért a szakmai felelősség megosz
tott a szerelő és a távközlőmester között. 
Súlyosbította a távközlőmester felelőssé
gét ez a mulasztás, mert a bontási terüle
tet elhagyta, a munka további irányításá
val nem bízott meg senkit. Súlyos sze
mélyi mulasztásának következménye, 

hogy munkaköréből felmentették. 
Az ügy azonban ezzel nem zárult le. 

A vizsgálatba bekapcsolódtak a munkabiz
tonsági hatóságok. Vizsgálatuk megálla
pította, hogy a MÁV Rt. a balesettel össze
függésben megszegte a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény több ren
delkezését. Emiatt a felügyelőség vezető
je I. fokon a munkáltatóval szemben 
200.000 forint munkavédelmi bírságot 
szabott ki. Az I. fokú határozatot, amit a 
MÁV Rt. megfellebbezett, az OMMF el
nöke, mint II. fokú hatóság elutasította, s 
jóváhagyta az I. fokon hozott határozatot. 
További fellebbezésnek helye nincs. 

A TEB Szakigazgatóság illetékesei 
okultak a balesetből. Felülvizsgálták a 
távbeszélő oszlopon és tetőtartón végzett 
munkákat szabályozó munkabiztonsági 
rendelkezéseket, kritikusan elemezve az 
előírásokat, követelményeket, végrehaj
tások feltételeit. Nem söpörték szőnyeg 
alá a problémákat. Új munkabiztonsági 
utasítást dolgoztak ki, ami rövidesen ha
tályba lép, s előírásait a Központi Mun
kavédelmi Bizottság szakértője is pozití
van véleményezte. 

Tanulság, hogy a balesetnek több kár
vallottja volt, de több nyertese is lesz, a 
hasonló balesetek megelőzésében. "Jobb 
később, mint soha!" - tartja egy magyar 
szólás-mondás. 

Pásku Jenő 

A záhonyi egyke 
Dúlt a számháború. Úgy a MÁV Rt. 

Vezérigazgatósága, mint a VDSZSZ, se
regszemlét tartott az augusztus 26-ra ki
kürtölt és általánosnak kikiáltott, már-már 
meghirdetett sztrájk előtt. A napi sajtó is 
megpróbálta kitapogatni a bérharc vég
ső fegyveréhez nyúló VDSZSZ elszánt
ságát. Vajon hányan lesznek, akik azon 
a napon nem veszik fel a munkát? 

A lapokból az tűnt ki, hogy túl nagy 
a füstje a sztrájktűznek, vagyis csekély 
erők mozgósíthatók. Ezúttal valóban nem 
tévedett a sajtó. Sőt! Záhonyban csupán 

egyetlen egy VDSZSZ-tag írta alá, hogy 
ő bizony sztrájkba lép. Nem ravaszko
dott, mikor nyíltan is színt kellett valla
nia. Ám, lássuk be, hogy ettől a demonst
rálástól simán ment volna a vonat tovább 
Nyugatról Keletre, s a Keletről Nyugat
ra tartó vonalakon. 

A kotorékhadviselés csődöt mondott. 
Csak egyirányba hátiálhatott ki az elsor
vadni látszó fenyegetés. Nem bújhatott ki 
egy másik, saját, szabad kijáraton. Meg
adta magát sorsának. 

Árgus 

Fórum az időskorúak biztonságáért 
( .. .folytatds a: 1. oldalr6/) 

Adatai szerint az időskorúak önvé
delmi képességeinek korlátozottsága 
miatt az összes előforduló bűneset mint
egy egytizedét szenvedik el. Ez általában 
évente ötvenezerre tehető. Néhány bűn
eset kategóriában a közismertté nem váló 
esetek száma a többszöröse is lehet. Az 
időskorúakat évente mintegy 70 esetben 
éri élet elleni, 1000 (!?) esetben bántal
mazási, ennek felében rablási bűntett. 

Ami az enyhébb fokú károkozást, a 
lopást illeti, a bűnözők mintegy 11 ezer 
esetben törtek be időskorúakhoz, antik tár
gyakat, festményeket, "szalmazsákban" 
feltételezett, esetenként megtalált készpénz
ért. Igen sok időskorú! ér csalási kategóri
ába sorolható bűntett a hiszékenység, a fel
tétlen bizalom miatt. Sajnos, könnyen hi
szünk az álrendőrnek, a "segélyt hozó" 
csalónak, stb. Az időskorúak neveltetése, 
jóhisz�műsége áldozattá válásuk okozója 
lehet. Erdekes adat, hogy a férfiak nagyobb 
számban válnak áldozattá, talán mert időn
ként az alkohol miatt olyat is kifecsegnek, 
amit nem volna szab"ad. 

Számos jó tanács is elhangzott. Az őr-

nagy szerint ezeket, ha naponta elmondjuk, 
sem sokat használnak. Ne viseljünk piacra 
menet annyi aranyat (már akinek van); ne 
vegyünk elő tízetreket, ha százas is elég ki
fizetni, amit vásárolunk, és így tovább. Az 
óvatlanság, az áldozattá válóság gyakorlata 
leginkább önhibából fordul elő. Az előadó 
elismerte, hogy a sérelmet szenvedettek fo
kozottabb védelemre szorulnak, és sajnos a 
bűnüldözés követő tevékenysége kevés ered
ménnyel jár, ezért is fokozni kell a megelő
zést fiatalok és idősek védelmében. 

A közömbösség ellen összefogással, 
nyitott szemmel járással, érdeklődéssel, 
segíteni akarással kell fellépnie a társa
dalomnak. Az előadást sok hozzászólás 
követte, bíráló, igényesebb munkát sür
getően, a rendőrség esetenkénti túlkapá
sait elítélő, de a fejlesztés irányába ható 
intézkedéseket elismerően. 

A fórum zárszavakéntMihalovits Ervin, 
a NYOK elnöke hasznosnak értékelte az or
szágos rendezvényt, felsorakoztatva a nyug
díjasokat érintő megélhetési-, és a még nyi
tott, megoldatlan gondokat, melyekre a civil 
szervezetek eddigieknél is jobban figyelnek. 

Hegedűs Károly 

Még sötétedés előtt! 
Di6szegi Gábor őrnagy (ORFK) ér

dekes s egyúttal igen kritikus előadására 
sokan reagáltak. Az egyik idős férfi pél
dául azt kérdezte az őrnagytól: mit tegyen 
az, aki védekezésre képtelen s kénytelen 
este útra kelni? Diószegi Gábor azt ta
nácsolta: ha támadás ér valakit, természe
tesen próbáljon meg védekezni. Ám a 
megelőzés ilyen esetben is sokat jelent
het. Például utazzon a tömegközlekedési 
eszközökön s kerülje a kihalt utcákat. 

Szót kért s kapott egy idős hölgy is, 
aki eképp · reagált az elhangzottakra: -
Sajnálattal vagyunk kénytelenek tudomá
sul venni, hogy este, sötétedéskor már 
nem léphetünk ki az utcára, anélkül, 

hogy meg ne támadnának, ki ne rabolná
nak minket. Sajnos az ember már azon is 
elgondolkozik néha, vajon nappal ki 
merjen-e lépni az utcára?! Ugyanis már 
arra is volt példa, hogy valakit fényes 
nappal raboltak ki. A többi járókelő kö
zönyös asszisztálása mellett! Nyugdíjas 
rendezvényeinket már kénytelenek va
gyunk úgy megszervezni, hogy minden 
résztvevő még sötétedés előtt hazaérjen. 

Mintha csak az idős hölgy szavait tá
masztották volna alá: nagyon sokan már 
a rendezvény vége előtt hazaindultak. 
Nem vártak meg a zárszót sem, így talán 
még a sötétedés előtt hazaérhetnek. 

Berta Sándor 
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VASÚTNÉZŐBEN 

Nem szívesen sztrájkoltak volna. 
A WESTEND CITY ÉPÍTKEZÉSE MEGÚSZTA ... 

A Nyugati. A. De Serres építész és 
a Gustave Eiffel iroda dolgozói (a múlt 
század végén) nem láthatták, hogy 
időtálló értéket alkottak. Sőt, a kor 
forgalmára szabott Nyugati olyan jól 
sikerült, s olyan hatalmasnak, hogy 
napjaink vasútüzemét is képes kiszol
gálni. Még, egyelőre. Azonban ezúttal 
nem kerülhette el sorsát a Nyugati. 

A 47 méter fesztávolságú Poloceau
kötős csarnoktető ma is figyelmet keltő. 
A jegyváltó csarnok belső architektúrá
jára a vasvázas megoldás a jellemző. Az 
érkezési oldalhoz illeszkedő egykori Ki
rályi-váró pedig ma is ékszere az állomás
nak. Az 1980-as években felújított pálya
udvar megőrizte franciás jellegét. Finom 

.rajzolatú, immár építészeti műemlék, ám 
na"pjainkban a rombolás-építés forgatta 
fel. A vasútüzem nyugalma tetszőleges. 
A Westend City Center monumentális hi
pe1market betontömbje tornyosul a pá
lyaudvar felé. November 12-én,adják át 
a bevásárló és szórakoztató központot, 
amely Budapest legkiemelkedőbb bevá
sárlóközpontja lesz. 

Körösi J ó;:sef állomásfőnök-helyet
tes mégsem erről beszél most, inkább 

felvázolja a pályaudvar infrastruktúráját. 
-A 19 érkezőfmduló vágányból 1-6 vá

gányt az építést végző Westend Kft. felszed
te. Helyette a 20., 21. és 22. vágányt meg
építette. Az eltávolított vágányokat az épít
kezés befejezésére visszahelyezik a Centrum 
tetőszerkezete alá. Fölötte sétálótér áll a láto
gatók rendelkezésére. Sok a gondunk. Egyi
dejúleg a Ferdinánd-híd is felújítás alatt. A 
munkálatok különleges gondosságot igé
nyelnek, a felső vezeték megtartása miatt. Na
ponta új és újabb vágányzári megbeszélése
ken "tolmácsoltunk" munkatársaink részé
re. Emiatt az egymást követő napok eltér
nek egymá�tól. Az integrált feladatok gond
jait enyhíti, hogy az esztergomi vonatok -
átmenetileg-csak Rákosrendezőig közle
kednek, de csatlakoznak a Duna-kanyari for
galmunkhoz. Ezáltal a napi 150 vonatpár 
120-ra mérséklődött. 

A főnökhelyettes szerint a menedzse
ri felfogás nélkülözhetetlen. Képzettsé-

ge kibővítette szemléletét. A napi 70-80 
ezer utas "üzleti kiszolgálását" zavarta
lanná kell tenni. A menetjegyváltó mint
egy 3 millió utas érték! Hiszen mögöt
tük 1 milliárd 35 millió forint "húzódik 
meg" az első hét hónapban. A 10 belföl
di és a 4 nemzetközi pénztár 32 pénztá
rosa a korszerű utasszolgálatban érdekelt. 

-A korábbi üzleti vállalkozásainkban 
pl. a Királyi-várót bérbe adtuk tárgyalá
sokhoz, az üzlethelyiségek a fővárosi ön
kormányzatokhoz (metró-aluljáró), rész
ben a Resti Kft-hez kerültek. Mégis úgy 
vélem, hogy a Westend-Center nemcsak 
a megnyitáskor, hanem azt követően is 
újabb utasszám növekedéssel társulhat. 
Am szórakoztató jellege miatt kissé aggá
lyos, hogy az éjszakai vonatok nem ke
rülnek-e a diszkó-vonatok sorsára?! 

A pályaudvart 4 tolatótartalék szol
gálja ki. A szerelvény mozgatások, vo
natfogadás és indítás időkeretei percre 
kidolgozottak. A 97.5 %-os menetrend
szerűség elfogadható, amely a 8 pár 
InterCity és a 4 pár InterPici vonatoknál 
ettől is kedvezőbb. Jellemzi a változáso
kat, hogy rrúg korábban az üzernfőnök
ségi időben 1000 vasutas teljesített szol
gálatot, mára ez 386 főre csökkent. Ám 
a munkateljesítmény a régi maradt! 

Körösi József úgy vélekedik, hogy 
náluk mindezek ellenére a béke és a nyu
galom a meghatározó. Nem is lehetne ez 
másképpen, hiszen nem engedhető meg 
semmi lazaság, tévedés. A vonatközleke
dés rendje, a menetrendszerűség, a ko
csihiány miatti éles szerelvényforduló, a 
mozdony és a vonatkíséret vezénylése 
globális egységet ké�eznek. Bármilyen 
külső közbeavatkozás ezt a rendet veszé
lyeztetné. Mi több, ellehetetlenítené. 

- Mekkora veszélybe került a Nyu
gati a VDSZSZ-sztrájk lebegtetésével? 

- Nálunk a vasút egyik nagy üzemé
ről van szó! A sztrájk mint közös megál
lapodás alapján történő együttes munka
beszüntetés a béralku és az érdekvédelem 
része. De a tárgyalás nem más, mint a 
munka védelme. Úgy gondolom, hogy 
tárgyalni kellett az eredményért. Még 

kompromisszum árán is. A munkához való 
jog állt a munkabeszüntetéssel szemben. 
És az erősebb igazságának kellett győz
nie. A kaotikus állapotokat így kerülhet
tük el. Az elmúlt ősszel felsővezeték-sza
kadás történt potenciális vágányokat érin
tően. A vasúti közlekedési káosz azonnal 
kialakult. Az érkezés, indítás, átállás, ki
húzás és beállítás egy pillanat alatt meg
szűnt. El veszett a rend. Mindaddig, amíg 
nagy erőfeszítéssel, összefogással sikerült 
visszaállítani. A bennünket ért bírálatok 
utassérelmekből fogalmazódtak. Pedig 
vétlenek voltunk. Az összefogást ügyele
tes tisztek, forgalmi szolgálattevők, váltó
kezelők, kocsirendezó1c, mozdonyvezetők 
teremtették meg felsővezetői irányítással. 
Ez állapotváltozás volt. Kihatott a vona
lakra: Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, 
Záhony, Kecskemét, Szeged megyeszék
helyek forgalmára. Nem előzte meg sza
rongás. Anyaghiba, és nem emberi köz
beavatkozás váltotta ki. Mégis felejthetet
len hatást gyakorolt ránk. 

-A sztrájk ( angol szó) azonban et
től jóval több! Nem állapot, hanem fo
lyamat. Egyszerre cél és eszköz. Ép(t és 
rombol. Érdekek kerülnek egymással 
szembe ( 19 vasutas szakszervezet van). 
Sztrájkjog és munkajog. Meggy{Jzés és 
meggyőzettetés. 

Előztük és követtük a tárgyalás ese
ményeit. Tapintattal figyeltük. Érdeklőd
tünk. Érveket, ellenérveket, álláspontokat 
és állásfoglalásokat ismertünk meg. Tán 
azt is, hogy nem is annyira a szakszerve
zeti háttér, mint inkább a másik ember 
véleménye hatott a személyiségekre. 

Körösi szerint is az utas érték! (Lásd 
a Nyugati bevételét.) Az utast tehát meg 
kell becsülni! A biztos szolgáltatást nem 
szabad bizonytalanná tenni, mert elpár
tol. Nem szívleli, ha felborítják közleke
désének rendjét. Ha késetten, zsúfolt vo
nattal utazhat. Ha nem kap választ kér
désére, mikor indul a vonata. Mert arra 
senki nem tud választ adni. Szorongás 
jellemezte ezt az időt. A Nyugatiban nem 
szívesen sztrájkoltak volna. 

Szabó Béla 

A MÁV Rt. lebontaná, a városvédők lelúiítanák 
BIZONYTALAN A 111 ÉVES KELENFÖLDI ÁLLOMÁSÉPÜLET SORSA 

A Budapest-kelenföldi pályaudvar 
állomásépülete 111 évvel ezelőtt épült, 
még az Osztrák-magyar Monarchia ide
jében. Tehát nem véletlenül védett. Eb
bó1 az épülettípusból több megmaradt 
Ausztriában, Csehországban, Szlováki
ában és Szlovéniában. S ez az egy - az 
egyik legnagyobb az összes közül - Ma
gyarországon. Ám most úgy tűnik: már 
nem illik bele a városképbe, a plazák és 
centerek sorába. A MÁV Rt. lebontaná, 
a városvédó'k felújítanák. A vasutasok 
pedig? Egyelőre várnak és bizakodnak! 

Elsőként Kovács Ernő csomóponti 
állomásfőnököt keresem fel, aki a leg
újabb fejleményekről tájékoztat.1ole tu
dom meg, hogy az idők folyamán az épü
let első emeleti födémszerkezete annyira 
rossz állapotba került, hogy a MÁV Rt. 
PHM Szakigazgatósága nem javasolta a 
további bennmaradást. Májustól egy hó
nap állt rendelkezésükre a költözésre. Az 
állomás dolgozóinak harmada maradt a 
földszinten (pénztárosok, információsok, 
stb.), a többieket a régi üzemépületben és 
a pft-laktanyában ht>lyezték el. További 
problémát jelent, hogy beáznak és rozs
dásak az utasperontetők. A csomóponti 
állomásfőnök mindenesetre abban bízik, 
hogy a földszintről nem kell kiköltöztet
nie például a pénztárakat, a vfu"ótermet, 
vagy az információt. 

Kiss Lajos állomásfőnök-helyettes 
szerint egyre növekvő tendencia, hogy a 
vasutasok maguk újítják fel munkahelyü
ket, mint azt tette nemrég két rendelkező 
forgalmi szolgálattevő (Lajos István és 
Vadas Gábor) is, akik festó1cet megszé
gyenítő tökéletességgel dolgoztak, ráadá
sul olyan precízen, hogy fel sem kellett 
utánuk takarítani. 1998-ban hasonló
képp' cselekedtek a Budafok-albertfalvai 
és nagytétényi vasutasok. Ám egy egész 
állomás felújítása már komolyabb szak
tudást igényel. 

A költözésre egyébként már régóta 
számítottak, csupán a pontos időpont volt 
kérdéses és az, hogy hová költöznek majd. 
A bizonytalanság azonban a költözés után 
is megmaradt. Mindenki azt találgatja 
ugyanis: mi lesz a sorsa a 111 éves vasúti 
épületnek. Kiss Lajos azt maga is elismerte: 
a jövőt illetően inkább pesszimista. 

Szerinte Kelenföldnek, amelyet az 
utasok csak a "Dunántúl kapuja"-ként 
emlegetnek, reprezentálnia kellene nem
csak a MÁV Rt.-t és a magyar vasutas
ságot, hanem Budapestet és közvetve 
egész Magyarországot is. Az utas ehe
lyett ma mit tapasztal: leszáll a korszerű, 
európai színvonalú BKV-, vagy Volán
buszpályaudvaron és belép a lepusztult, 
balkáni nívót képviselő kelenföldi pálya
udvarra. Ez utóbbi helyett Kiss Lajos el 

tudna képzelni egy szolgáltató vasútállo
mást is, amelyben bankok, posták, szál
lodák, éttermek, áruházak, orvosi rende
lők mú1cödnek. Egy ilyen helyen újabb 
és �abb szponzorokat találhatna maga a 
MAY Rt. is, s egy ilyen helyen rangot 
jelentene szolgálni és szolgáltatni. 

Pados Imre VSZ szb-titkár szerint 
az egész költözést másképpen kellett 
volna megoldani, hiszen például az a 
dolgozó, akit a pft-laktanyába helyettek 
el, több kilométert is gyalogol, rrúg beér 
az állomás területére. Egy helyre kellett 
volna költöztetni az embereket, s nem a 
szélrózsa minden irányába. Szomorúan 
állapította meg: az ügyben lényegi elő
relépés nem történt, hiszen azt már 
1987-ben tudták az illetékesek, hogy 
rossz a fel vételi épület födémszerkeze
te. Akkor miért és legfőképpen mire 
vártak 12 évig? Nem érti a költözés 
mögötti logikát sem: a földszinten lévő 
helyiségekből miért nem költöztették ki 
a civileket és a vasutasokat? Minden

esetre azt maga a kritikus szb-titkár is 
elismerte: az ideiglenes irodákat frissen 
kimeszelten kapták meg. Ők ennek örül
tek, ám annak !!lár korántst:m, hogy még 
mindig nem tudják: mi lesz hőn' szere
tett állomásuk matuzsálemkorú felvéte
li épületének a sorsa! 

Berta Sándor 

MÁV A�tranz1YJ> Kft. 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. 

Különböző nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javítása a fő profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPÍTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 
Fax: (27) 342-997 
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Jövedelemolló 
Nőtt a zakadék a J<.\�edelmek elosztásában a 
szegények és a jómódúak közön. Ta,·aly uz 
adóbevallók 38 százalékának jövedelme 250 
ezer forint. vagyis az éves mm1málbér szmtje 
alatt maradt. Ez azt Jelenu. hogy - legalábbis 
papíron - csaknem 800 ezer adózó családja él a 
minimálbérrel azonos szintű létnúrurnum alatt. 
A jómódúak , agyona ezzel szemben látványo
san gyarapmk. Erre utal, hogy az 1, 1 milhó fo
rint feletti éve� jövedelemmel rendelkezők ad
ták az SZJa 52 s1.ázalékát. Wagyar Hírlap) 

Tizenegyes 
L.lpénesülések zerint 11 ágazau szakszen e
zet. köztük a mozdony, ezetők, a közúll köz
lekedés1. a művészeti dolgozók, a textile�ek, 
a huso ok, a villamo energia-ipari. a va uta
sok. a kereskedők é a közművelődési dolgo
zók 5zervezete ín alá �,.ándékmilatkozatot. 
amely rögzíti: a munkavállalók ·érdekében a 
jö,·6ben együnmúködnek. (.\'éps:am, 

Kényelmesen lel és le 
A BKV Rt. október végéig forgalomba helyezi 
a v1lágbank1 hitelből vásárolt 60 darab ala
c,ony padlózatú lkaru, autóbuszt. Az EU szi
gorú környezetvédelmi normáinak is megfe
lelő új buszok a mozgáskorlátozottak és a 
gyermekkoc,ival közeledők számára Jeleatő
sen megkönnyítik a le- és felszállá,t. A BKV 
tervei szerint a 4-es, az 5-ös. a 12-e-., a 15-ös, 
a 16-os a 26-o é\ a 81-e vonalán közleked
nek m.ijd a buszok ( \!agyar ;-.'emzet) 

Kelenföldi végeken 
Augusztus 30-án megkezdlidi.Jtt Budapesten a 
Déh pályaudvar hat hétig tartó átépíté,e. Csak• 
nem záz vonat menetrendjét módosították. A 
munkák ideje alatt a legtöbb vonat végállomása 
a Kelenföldi pályaudvar. emiatt naponta a koráb
binál 15 ezerrel több uta, veszi igénybe a BKV 
Etele térrtTI induló járatait. (Néps:abadság1 

Ifjak a kasszában 
Piri információk szerint augusztusban több úzez
ren léptek be , alamelytk rnagánn) 11gdijpénztárba. 
Szeptember elsejét61 csak a pályakezdő fiatalokkal 
g}arapodhat aka�szák létszáma, igaz, e korosztál}
oknak a tmény szerint kötelező a belépés a mun
kába állá,1 köl'etkezően. (\!agyar Hírlap} 

Megyeri dilemma 
Peren kíriilí megegyezé�re törekszik a közleke
dési tárca, a Levegő Munkacsopon és a Kápo,z-

tásmegyeri Kórnyezetvédok Egyesülete az MO
S nutópál) a káposztá megyeri lehajtó ágának 
megépítése ügyében. Az egyeztetésen Katona 
Kálmán miruszter hang úlyoztn: szerinte a bu
dapesti kórgyűrú az ország legfontosabb kör
nyezetvédelmi beruházásai közé tanozik, de el
engedhetetlen az M0-s káros körn)'ezeti hatása
it c,;ökkentő program zajvédő falak, fasorok 
telepítése -megvaló ftása. (Magyar Hfrlap/ 

Otthon, édes otthon 
Radikálisan átalakul a lakáshoz jutás támoga
tása 2000. január l -jétől. A gyermekek után 
Járó \ZOCiálpolitikai kedvezmény beolvad az 
ÚJ otthonteremtési támogatási rendszerbe. A 
rászorulóknak a jövőben az önkormányzathoz 
kell beadruuk az igényüket, s a pénzt használt 
laki, meg,·ásárlásához. b6víté,hez 1s felvehe
tik. Egy család számára legfeljebb kétmillió 
fonntot hívhat le uz ónkormányzat az állami 
kóltségvetésb6I. (Magyar Nem:et) 

Okosodó nemzedékek 
1990 óta tobb mint két és félszeresére növe
kedett az egyetemisták. főiskolások száma. Az 
ország közel 400 ,zakán csaknem 250-260 
ezer diák kezdte meg a napokban a tanévet. 
Becslések szennt Jövőre 7-10 ezerrel nöl'ek
szik majd a hallgatói létszám. Az előző tan
évben a 19-23 éves korosztály 28.3 százaléka 
Ján felslloktatási intézmén) be Az ok1atási 
tárca szeretné elérn1, hog} az arány 2010-re 50 
százalékra emelkedJen. (Magyar Hírlap, 

Bűnök nyomában 
Legalább 25-30 pályaudvaron létesít majd őr
sot a vasúti rendőrség, ha a bdügy1 tárca elfo
gadja az egység létrehozásáról szóló javaslato
kat. A vonatokon, pályaudvarokon elkövetett 
bO'ncselekmények megelőzé\ével. felderítésé
vel foglalkozó egység költségeit a rendőrség 
fedezné, a munkához szükséges infrastruktúrát 
pedig a va.,út biztosítaná. l,Véps:abadsá�) 

Siker, vagonszámra 
A MÁV-Tiszavas Miskolci Járműjavító mű
helye arnokából a napokban gördült ki az az 
1kervagon. amel)et angol rendelé,re gyánot
tak. A sztlzdarabos széna megrendelését a cég 
tizleu ikerként konyveli el, mivel a �lÁV
Tiszavas Kft. bizonvit<itta, mee tud felelni az 
igényes nyugati bizt�nsági előí;ásoknak. A te
hemállításra alkalmas. eltolható oldalfalú 
vagonokat nemzetközi együttműködés kere
tében gyánják. l.\fa1:yar Nemzet/ 

l-'.E. 
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nagy ünnepe a 
Kecskeméti Kisvasút Napján 

A Kis,·asutak Baráti Köre és a Va
súttörténeti Alapítvány vezetői tavaly 
még csak próbálkoztak vele, de idén 
már óriási érdeklődéssel övezett külön
leges bemutatót szerveztek a Kecskemé
ti Kisvasút Napjára. A keskeny nyom
közű, kézi és motoros pályamesteri haj
tányokat gyűjtötték össze próbamenet
re, illeh·e az augusztus 7-i "Bugaci Kis
pöfögő" által vontatott nosztalgiavonat 
kíséretére. 

A zöld kézi hajtány Városföldről, a pi
ros pedig Budapestről (KBK) érkezett. A 
Vasúttörténeti Alapítvány tulajdonát képe
ző "Ezüst Nyíl" és "Kék Hintó" után fel
sorakoztak a HM. Kaszó Erdőgazdaság 
Rt. "Benzines", a Széchenyi-hegyi Gyer
mekvasút "Zöld Pillangó". valamint a 
KBK tagjainak: ,\,foc5r Attila "Anonym", 
Gróf Gyi5rgv és Lovas Zsolt "Villányi 
Hajtány" és Oszter Vilmos "El Toro" (azaz 
"Bölényke") motoros hajtányai. Magyar
országon első ízben mutatkoztak be ilyen 
összetételben a hajtányok. mellyel széle
sebb körű propagandát és bizonyos lehe-

tőségeket mutattak be a szervezők a részt
vevőknek a ki!.va�utak további népszerű
sítésére. 

Ez a célja továbbra 1s a Magyar Közle
kedési Közművelődésért Alapítvány által 
indított "Mentsük meg a kisva�utakat!" 
mozgalomnak, melynek a MÁV Rt. Sze
gedi Területi Igazgatóságával közösen szer
vezett Kecskeméti Napjára most mintegy 
350 fő érkezett az ország minden tájáról és 
Németországból. Nagy érdeklődés és vi
dám, aktív közremú'ködés jellemezte a már 
itt megszokott programokat a nap során. A 
nagy lét�zámú "pillangózás" mellett a Usz
teletbeli mozdonyvezetők segítették a me
net útját Bugac felsőig, onnan gyalogosan 
folytatták az utat a vendégek a pusztába. A 
Bugac Tours•finom ebédje után a pusztai 
csikósbemutató volt a nap attrakciója. A 
látványos és élménydús kirándulás után 
újból megfogalmazódott a résztvevőkben 
a kisva\utak turisztikai jellegének megerő
sítése és ezzel további fennmaradásuk le
hetséges i.rdilyvonala. 

Kep és szöveg; Nagy József 

Próba lövések után a közepébe 1 
Két hónapja rendezte meg az ;\lT TSZ 

\L\\' Lövész Klub Hatvan a városi M.{V-lőté
ren ,·asutasnapi lö, ésnersenyét, amelynek el
sődleges célja az mit, hogy a 49. \'asutasnap
ról megemlékezzenek. Az eg)éni ,-ersen)en a 
lö,észklub által meghímtt klubok wrsenyzói 
mérhették össze tudásukat bármil)en gyártmá
nyú 0.22-es kispuskával. Csupán eg)etlen fel• 
tételt szabtak a rendezők: a puskák legyenek 
nyílt irányzékkal ellátva. A versenyzők először 
5 percig próbalövésekkel gyakorolhattak, 
majd következett a viadal. Mindenkinek 3xl0 
darab értékelhető lövést kellett leadni-30 mé
tem támlságból és fek,ő hel)zetből. 

A LÁNYOK IS JÓL CÉLOZTAK 

Az ifjúsági lán) kategóriában a �1arkaz Lö
vé z Klub (LK) versenyzője. Homl'úk Éva dia
dalmaskodott 260 ponttal. második laka Eme
ie (Hatvan MÁV LK. 244 ponll. harmadik pe
dig S:ekrénm Ém (Markaz LK. 232 pont) lett. 

Az 1fjú,ág1 fiúkategónában a hat mduló kö
zul S:abo Vorben (Hatvan \IÁ\' LK. 267 pont) 
végzett az első helyen. míg a második helyet tf· 
jabb Nag)Táradi lmw1 (\larkaz LK, 255 pont). 
a harmadikat pedig Godti Gábor (Petőfibánya 
LK, 248 pont) szerezte meg. A felnőtt fértiak me• 
zőnyében óriá,i versengé alakult ki a későbbi 
első (KISS Béla, Feldebrő LK. 287 pont\ é, má
sodik (Nagyl'árad1 /strá11. Markaz LK. 283 pont) 

köze.itt. A dobogó harmadik fokára a Lő'rinc1 LK 
versenyzője, Petr.ó l.oltán állhatott fel 270 pon
tos teljesítményének köszönhetően. 

A felnőtt hölgyek körében magabiztosan 
végzett az első helyen Godó Gvózóné 
(Petőfibánya LK, 282 pont). Má,odik Királ)' 
Viktória (Selyp LK, 263 pont). míg harmadik 
Misi ,\111!11 (�farkaz LK, 256 pont) lett. 

A győztesek, valammt a második és harma
dik helyezettek oklevelet és érmet kaptak. A klu
bok és vmenyzőik. ha egy kic,it megkésve i�. 
de eg)edi módon ünnepelték meg az 1de1. 49. 
Va�utasnapot 

B.-S. 

Egy különleges látogatás 
Szeptember 2-án dr. Jlárkus Imre. a \'SZ el

nöke látogatá� tett a \IÁ\' RL Forgalmi Si.akigaz
gatcsig Czemirán) itó Központjában. Az elnök kí
séretében mii fo17:a Gyuláné, a \'SZ Közgazda.'iá
gi é; Jogi Os2?1yának vezetője, Orosz Péter, a \'SZ 
forgalmi és Ertékesítési Intéz-0 Bizottságának tit
kára éi Király Káro(rné, a VSZ Budapesti Területi 
Képülieletének titkára. A látogatás célja elsődlege
sen az üzemirán}itó szenezet munkájának megb
merése é; az ott dolgozó, többségében a \asutas 
Sz.akszmezethcz tartozó monknállalókkal törté
nő s-1emélyes találko1.& ,olt. 
„ Berza János szakigazgató-helyettes, az 
l:zemirányító Központ vezetője részletes. mm
denre kiterjedő tájékoztatójában elmondta. hogy 
országosan hat területi iroda öt a teriileu igaz
gatóságok székhelyén - tanozik a központhoz. a 
budapesti iroda egy épületében dolgozik a köz
ponttal. 1997 óta -amióta az új irodaházba köl
töztek. jelentésen jarnltak a munkakörülmények. 
Folyamatos J3VU!ást értek el· a menetrendszerű
ség. a tehervonatok kihmnáltsága, a kocsifordu
ló-idő, a mozdonyhaszomdő és az idegenkoc,1 
tartózkodás terúletén. A minóségt színvonalú 
munkát mára rnegfelel&n képzett munkaerő vég-

z1 EU- zínvonalú munkahelyeken. A kor zerú 
körülmények kozótt fol)6 tevékeny,égről. - \la
gyarország :-;ATO-csatlakozása ~ előtt a magyar 
vasútirányítás mfmtruk1uráhs feJlett>égéról a 
bnimeh ,zakérttik is eh meré,sel szóltak. A Vas
utasok Szakszervezete képmelőit a komerú 
munkahelyek látványa nagy érdeklődéssel töltöt
te el. A ,zolgálatban lévő munkavállalók részle-
tes tájékoztatást adtak tel'ékenységiikről. 

A.z Czemirán) ító Kózponthoz 404 munka
' állaló tartozik. tóbbséguk a Vasutasok Szak
szervezete tagia. Közuliik minden neg)edik 
felsőfokú allami, közel 66�-a felsőfokú , a
súti végzenséggel ts rendelkezik. Ebben az 
évben induló mozdonyvezetői ti,ztképzőre 5 
mozdony1rányítót beiskoláztak a munkáltató 
és a munkavállalók kózó, megelégedésére. Az 
átlagéletkor 46 év, ami magas és azt mutatJa, 
hogy a fiatalok részére a jelenlegi bérbesorolás 
alapján 11em vonzó e felelősségteljes munka
kór. A Va,utasok Szakszervezete az 6sz1 bénár
gyalás ,orán támogatja, hog) feladataihoz 
mé!tó be,orolást kap,on e felelősségteljes. a 
\IA\' Rt. számára is meghatározó munkakör -
fgéne meg dr. Márkus Imre. a \'SZ elnöke. 

A közgazda.sági és jogi o,ztály vezetője el
mondta, hogy az osztályhoz a munkavállalóktól 
érkezett kérés alapJán a ruházati utasítás reform
J.inál képviselték a munkavállalók formaruhával 
ill. ruhautalvánny al történő ellátását. Ezen kívül 
a tárg) a lások soran felvetődött a forgalom1rá
nyit6 munkakörben dolgozóknál a munkaidéí
csökkenté, lehetősége 1s. 

A Vasuta,ok Szakszervezete tudja. hogy a 
vasútreform a jov6ben még mkább előtérbe he
lyezi a vezetői felelős ég kérdését és ebben je
lentő szerepet játszanak az iizemirányítók. A 
pálya- és kereskedővasút tervezett szétválasztá
sa a pénzügyi ebzámolá ok pontos adatokat és 
előre nem látott felelősséget követel. melyhez a 
feltételek ezen munkahelven adonak. A VSZ az 
CK-nál tapasztaltak alapJá� reális esélyt lát arra, 
hogy kózös akarattal a �IAV Rt. részéről meg
teremthet& a mégjobb munkafeltételek a töb
bi terüleu irodánál is - ktilónó,en vonatkozik ez 
a szegedi teriileu irodára • ennek eredménye
ként Javul a munka mmősége és hatékonysága. 
Ehhez hozzátanozik az an)agi elismeré� is, mely 
még khánnivalót hagy maga után. 

y 

Átépítik a budapesti Déli pályaudvart 
ESŐK UTÁN ISZAP FOLYT A VÁGÁNYOK KÖZÉ 

Augusztus 30-án kezdődött és előrelátható
an október 9-ig tan a budapesti Déli pá!) audrar 
átépítése. Azalatt a hat hét alan. amíg zárva van 
a vasútállomás a �IÁV Rt. mkemberei a 4 é, 
5. vágányhoz tartozó peront megmagasítJák é 
perontetőt alakítanak ki. valamint sor kerül a 
�1árvánv utcai kermtezlidésben, a híd alatt lévő 
pálymikasz teljes rekonstrukciójára 1s. Az át• 
építés után lehetővé ,·áhk. hogy az eddigi 5-10 
kilométer/órás sebesség helyett 40 kilométer/ 
órás ebes. éggel közlekedjenek a vonatok 

Az 550 millió fonntos beruházá, a nemzet
közi szabványok figyelembel'ételével valósul 
meg. A Márvány utcai kereszteződésben, a híd 
alatt lévő szűk szakaszon azért van szükség a 
vasúti pálya telJes rekonstrukciójára. mert a ko
rábban a hegyoldalakról lezúduló e�{í ezen a te
rületen l'isszaduzzadt és az így keletkező iszap
réteg elöntótte a síneket, lényegesen rontva a 
vasúti pálya biztonságát Hogy a ,·ágány,tabi
litás megfelelő legyen. a szakemberek kicserélik 
a telje, altalajt, három zúzottkő alapot helyez
nek el, erre a rétegre pedig Nfaltot öntenek. 
Erre kerúl a vasúti pálya. l:g)anakkor lehetővé 
válik a korrekt vízelvezetés és a szivárgást is ki
kliszöbölik 

A 4. 6 5. vágány közötti utasperont 30 cen
timéterről 55-re emelik és tetőt. két ivókutat és 
új uta.,tájékoztató táblákat is kap. 

A mi;:ikák \Orán u vonatok Budapest-Kelen• 
földre, Budapest Keleti pál) audrarra. Budape,t 

FIGYELŐ 

Józsetráros pályaudvarra és K6bánya-Ki�pest 
vasútállomásra érkeznek. illetve onnan indulnak. 
A BKV Rt. a kelenföldi pályaudvanól több men• 
tesuő busz- és \'JUamos-Járatot 1s indít. 

Kép és szöveg: Berta Sándor 

Dánia hamarosan össze lesz kötve 
Svédországgal 

A "LA VIE DU RAIL" C. FRANCIA FOLYÓIRAT 1999. MÁJUS 19-1 SZÁMÁBÓL 
Már 1991-ben elhatározta a dán és a 

svéd kormány, hogy állandó összekötte
tést létesítenek a két ország között. Kö
zel egy évszázada készültek az első ter
vek egy alagút elkészítésére azon a he
lyen, ahol a legkeskenyebb a tengerszo
ros, vagyis Elseneur és Helsingborg kö
zött (4 km). A kormányok azonban egy 
másik megoldást részesítettek előnyben, 
amely költségesebb ugyan. de szimboli
kusabb, mert a dán fővárost Koppenhá
gát köti össze Malmövel, Svédország déli 
részének legjelentősebb városával. A 
híd-alagút műtárgy megvalósításának 
költsége 14 milliárd dán koronát (kb. 1,9 
milliárd Euro-t) tesz ki és magába fog
lalja egy mesterséges félsziget építését a 
dán oldalon, valamint egy 4 km hosszú-

ságú alagutat közúti j árművek és vona
tok számára, egy 4 km hosszúságú mes
terséges szigetet, egy 7 ,8 km hosszúsá
gú és két hozzávezető hidat. 

Az alagutat 4 eU„-Ulönített pályával épí
tik, kettőt a közúti járművek és kettőt a 
vonatok számára. Az alagút elemeit úszó
dokkra helyezték és kb. 20 méter mélyre 
süllyesztették a tengerszint alá, hogy sza
badon hagyjanak egy hajózható utat. 

Az Eurotunnelben (Anglia é:, Fran
ciaország között) és a Mont-Blanc alag
útban történt tűzesetek szomorú tapasz
talatait felhasználva a legkorszerűbb biz
tonsági berendezéseket alkalmazzák. A 
vasúti alagútban 50 méterenként, a köz
úti alagútban pedig 100 méterenként át
járókat építenek, hogy szükség esetén 

megkönnyítsék az evakuálást. 
Előreláthatólag 2000. július l -én 

avatják fel a létesítményt II. Margit dán 
királynő és Károly Gusztáv svéd király 
jelenlétében. A pénzügyi és kereskedel
mi körök szerint ez az összeköttetés elő
segíti a két nemzet közötti kapcsolatok 
gyors fejlődését. beleértve azokat az elő
nyöket is, amelyek az egyik partról a má
sikra j áró dolgozóknál mutatkozik. 

Érdekes megemlíteni azt, hogy az 
utolsó, vasúti kocsikat szállító kompha
jó Gibraltár és Afrika északi foka között, 
nem egészen egy éven belül véglegesen 
el fog tűnni, hogy átadja helyét Európá
ban egy új és szélesebb perspektívát 
nyújtó fejlődésnek. 

Hajós Béla 





Alapítva: 
1904-ben 

\ra: J7.- Ft XLIII / 12. .\ \ \Sl 'T\SOh. SZ-\I\.SZEIH 1•:ZJ•:TE'.'IEh. 1.:\P.I:\ 1999. Oh.T<>HElt Terepasztal-mustra. Írásunk az S. ol
dalon. rom: a.szűcs 

Emlékeztek az állomásfőnökök AKTUÁLIS 

Már hagyomá!1ynak számít, hogy 
korábban a szegedi igazgatóság teruletén 
dolgozó, ma már nyugdíjas állomásfőnö
kök évenként egyszer találkoznak. Idén, 
augusztus 25-én, immáron hatodik alka
lommal jöttek el Szegedre, nemcsak a 
Dél-Alföldről, hanem az ország minden 
részéről. Mintegy száz állomásfőnök és 
volt forgalmi osztályos, ma már szintén 
nyugdíjas kollegák, közösen emlegették 
fel emlékeiket. 

gálatából 32 évig Szegváron volt állomás
főnök. A 81 éves Szili Géza még ma is 
úgy sorolja fel vasúti pályafutásának ál
lomásait, mintha tegnap tönént volna. 
Pedig már két évtizede is elmúlt, hogy 
Vésztőn 20 éves főnöki munkáját befe
jezte. De a "fiatalabbaknak" is volt mit 
visszaidézni. Ami maradandó élményt je-

lentett, hogy az idős emberek milyen 
nagy szeretettel beszéltek korábbi mun-

Vitalórum 

A helyszín, a gróf Széchenyi István 
kajak-kenu és evezőspálya kellemes kör
nyezetével megfelelő hangulatot terem
tett. Fehér asztal mellett gyorsan teltek az 
órák, a sok régi ismerős megannyi kö
zös élménye újra megelevenedett. A je
lenlévő vendégek- Szabó Gyula teruleti 
igazgató, valamint két nyugdíjas társa: 
Lovász Lázár igazgató és Sajtos Péter 
igazgatóhelyettes - alig tudtak egyik asz
taltól a másikig elmenni, mindenütt a régi 
élményeket mesélték. Molnár Gábor a 
Békéscsabán, Simonek Gyula a Kiskun
halason eltöltött éveket idézte fel asztaltár
saságának. Pár asztallal odébb Krau:.er 
Gyulától megtudtuk, hogy 42 évi szol-

r 

Ha száz állomásfőnök összejön ... 

kájukról és a kollegákról. 
A késő délutánba nyúló baráti han

gulatot még tovább emelte a volt kollé
gákból álló zenekar. A bográcsokban 
pedig rotyogott a finom senéspörkölt. 

Gellért József 

RYIO:GEUJ'.RT 

TEB értekezlet a többért 
Szeptember 13-15. között Kősugen 

tartotta a TEB szakszolgálat Intéző Bi-
7.0ttsága küldöttértekezletét, melyen 30-
an vettek részt a szakágak képviseleté
ben. A nápirenden a dolgozókat legin
luibb érintő' három fontos téma szere
pelt: a Munka Törvénykönyve, a kol
lektív szerrodés és a bértarifa-rendszer. 

Molnár Ákossal, a TEB Intéző Bizott
ság titkárával foglaljuk össze a három nap 
tapasztalatait. 

-Először az 1999. augusztus 17-én 
életbe lépett új Munka Törvénykönyv 
vMtozásai kerultek ismenetésre, illetve a 
szakszervezeteket közvetlenül érint6 
pontokat részletesebben is megbeszéltük. 
A második téma a 2000. évi kollektív 
szerződés módosításához javaslatcso
mag összeállítása volt, melyben prioritás
ként a szakmánkat érintő legfontosabb 
kérdésekre tettünk javaslatot (pl. a ké
szenlét), a második részben pedig az ál-

talánosan minden dolgozót érint/5 módo
sítások, új pontok szerepeltek. (ilyen volt 
pl. a 13. havi fizetés visszaállítása, a ju
bileumi jutalom, stb.) A paragrafusok 
dzsungelében dr. Kotter József a VSZ 
Ellenőrzési Bizottságának vezetője, TEB 
IB tltkár-helyettes segített eligazodni: 

Ebben a lapszámban, a harmadik ol
dalon új rovat indul Ütköző címmel, 
amelynek gazdája e sorok írója. Miből 
sarjadt az ötlet, mi hívta életre ezt a vita
fórumot?-, men az lesz: társadalmi vi
ta. A valóság tényei, eseményei, dilem
mái teszik szükségessé a párbeszédet. A 
szakszervezetek aggodalmakra okot adó 
helyzete, kondícióinak romlása, taglét
számának és társadalmi tekintélyének 
csökkenése, az érdekvédelem pozíciói
nak gyengülése, a jövő kérdéseinek 
megvitatása teszik idtfszenlvé a nyilvá
nos véleménycserét. Tehát nem pusztán 
egy belterjes, szfik körtl, fonnális, ér
dektelen és langyos diskurzusról lesz 
szó, hanem a Vasutasok Szakszerveze
tén, de még az MSZOSZ-en, mi több, 
magyar szakszervezetek keretein is túl
mutató polémiáról. Minthogy a szak
szervezetek mindig egy adott kor meg
határozott társadalmi, gazdasági, szoci
ális és kulturális feltételei között végzik 
érdekvédelmi,-képviseleti munkájukat, 
lehetetlen, hogy ne vegyék számba a -
lehetőségeiket megszabó - hazai és 
nemzetközi körulményeket. 

Van miről és mién vitatkozni. Kri
tikus áttekintést igényel az egész szak
szervezet-politika jellege, tartalma, irá
nya, s kiemelten egyes részterületek. 
Olyanok, mint a mozgalom belső éle
te, a tisztségviseltfk erkölcsi állapota, 
különös tekintettel egyes szakszervezeti 
vezetők, országgytllési képviselők eti
kai ügyeire, a kormányhoz való vi
szony. a szakszervezetek és pártok kap
csolata, a szakszervezetek és a balol
dal problémaköre, együttmCílcödése. 
Olyan csomópontok ezek. amelyek új• 
ragondolása kötelező az utóbbi idők 

fejleményeinek fényében. E kulcskér
dések megvitatásának célja a tisztázás, 
az öntisztulás, az érdekvédelem haté
konyságának növelése, a szakszerve
zetek önbecsülésének és társadalmi te
kintélyének, a bizalom visszaszerzése, 
megerősítése. Olyan módon, hogy a le
leplezések korában, a botránypolitizá
lás, a sorozatos feljelentgetések idősza

kában is elkerüljük a vádaskodást, egy
szersmind ne keruljük meg a hibákat, 
a tévedéseket, a mulasztásokat, a vét
ségeket sem. hanem nevén nevezzük a 
negatív jelenséget, és azok megszemé
lyesítőit, hordozóit is. 

Meddig folytatjuk a vitát? Amíg 
szükséges. amíg lesz érdeklődésre szá
mottanó érdemi mondanivalónk. Azt 
tervezzük, hogy a vita anyagát könyvben 

is megjelentetjük. Kérjük ehhez a lap ol
vasóinak közremtlködését, támogatását. 
Nem délibábos vállalkozásról van tehát 
szó. Kemény, nyílt beszédre, de felelős
ségteljes, kritikus magatanásra, toleráns 
nézetcserére, demokratikus szellemiség
re lehet számítani. Legalábbis ezt szeret
nénk. Azt reméljük, hogy a vita aktfv és 
szfnvonalas lesz, hozzásegít az előre
mozdító, közös pontok kikristályosodá
sához, fejleszti majd a gondolati kultú

rát, a vitakészséget és olyan érveket ter
mel ki, mutat fel, amelyek generálják 
majd a mindennapi szakszervezeti mun
kát. Ha így lesz, akkor a Vasutasok Szak
szervezete, a Magyar Vasutas a jelenle
gi válság leküzdésének egyik szellemi 
központjává válhat, s ily módon jelen
tősen hozzájárulhat a szervezett dolgo
zók - nagy történelmi múlttal rendelke
ző -mozgalmának megújulásához. 

Kárpáti Sándor 

- Mivel a MÁV által beterjesztett új 
bértarifa bevezetésére nem látunk re
ményt, ezén a jelenleg élőhöz az egyes 
munkakörökre vonatkozó módosító ja
va�latokat készítettük el. A küldöttek vé
leménye az volt, hogy nem tükrözi az új 
bértarifa a szakszolgálatunknak a vasúti 
hierarchiában elfoglalt helyét. A három 
fő témán kívül megvizsgáltuk az éjsza
kai munkára beosztott dolgozók (vágány
zár) vezénylésének és elszámolásának 
gyakorlatát, és olyan állásfoglalás szüle
tett, hogy,a TEB Szakigazgatóság Szak
ági Függelékben egységesítve szabá
lyozza ezt, men területenként eltérő a· 
gyakorlat. A különélés elszámolásának 
egységesítésére szintén szakági szintű 
egyeztetést kezdeményezünk. 

UTANAJ ARTUNK 

A kál-kápolnai ''gödör'' 
Összességében hasznosnak ítélem 

háromnapos eszmecserénket, úgy érzem 
a teruletekr151 bejött javaslatokból minél 
több átkerul a KSZ-be és a bénarifába. 

Közösen könnyebb eligazodni az újkori paragrafusok dzsungelében is. Orosz Tamás 

Felháborodottan kereste fel szerkesz
tőségünket Kriston Lukács, a VSZ kál
kápolnai teruleti nyugdíjas alapszervezet
ének elnöke. Szavaiból kiderult: példátlan 
esettel kell nap, mint nap szembenézniük 
a kál-kápolnai vasútállomáson I.!- és fel
szálló utasoknak. Az még csak hagyján, 
hogy az állomáson megálló személyvona
tok 4-5 kocsiból állnak, ám az ezeket a 
szerelvényeket vontató mozdonyok szin
te minden esetben az új magasperon kö
zepén állnak meg, így csak két-három ko
csiból tudnak az emberek a peronra le-, il
letve arról felszállni. A többi 2-3 kocsi a 
környékbeliek által egyszertlen csak "gö
dör" -ként becézett töltésen parkírozik le, 
így a ki- és beszállás szinte csak négykéz
láb és különböző tornamutatványok árán 
lehetséges. A kialakult helyzetet f151eg a 
nyugdíjasok sérelmezik. Az elnök szerint 
a dolgoknak pont fordítva kellene történi: 
azaz a mozdonynak illenék megállni a 

Nem titkolt szándék az Idősek Kartája 
ELHANGZOTT AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS FÓRUMON - 1999. SZEPTEMBER 7-ÉN 

Tiszteli Országos Fórum! 
Kedves Idős Barátaink! 
Ismert, hogy az Egyesült Nemzetek 

Szervezete az 1999. évet az Idősek Nem
zetközi Világévének nyilvárútotta. A mai 
fórumunk tárgya is ezzel függ össze. 
Miért született meg az Idősek Világévé
nek gondolata, mi a célja, tartalma? 

A világ népessége az utóbbi évtize
dekben gyorsan növekedett. Ennek folya
mataként nő az idős emberek száma. Az 
időskorú népesség növekedése jellemző 
hazánkra is. Az ország lakosságának 
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egyharmada idős ember. Hárommillió 
nyugdíjasunk van. A népesség 20 %-a 
betöltötte a 60. életévét. A nyugdíjasok 
42%-a több mint egymillió ember 70 
éven felüli. A 70 éven felüliek közül a 
férfiak 26, a nők 52%-a egyedül él. 

A világ demokratikusan gondolkodó 
részében ezt a tendenciát•nem tekintik 
tragédiának. Ellenkez151eg: Az időskor 
meghosszabbodását a civilizált élet ter
mészetes következményeként az egész
ségügyi ellátás színvonala eredményei
nek, a társadalom gazdasági, szociális és 

kulturális élete fejlődéseként fogják fel. 
A társadalom a család tudatos gondolko
dása és tisztelete veszi körul az időseket. 
Építenek az idős emberek gazdag életta
pasztalataira, és nem tekintik őket a tár
sadalom terhének. Bekapcsolják őket a 
társadalom folyamataiba. 1 

Nem mindenütt van ez így! 

! 
A különböző országok gazdasági és 

társadalmi helyzete és hagyományai je
lentősen befolyásolják az idősek iránt 1 
tanúsított figyelmet. 

1 (Folytatás a 2. oldalon ... ) 
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"gödör" -ben, s a kocsiknak a magaspe
ronnál. Elvégre a peron az utasoknak 
épült, s nem a mozdonynak! 

Nos' tennészetesen lapunk nem me
het, nem mehetett el szó nélkül-,az eset 
mellett. Afféle inkognitóban kiküldött tu
dósítóként, sajnos jómagam is tapasztal
tam: a Kriston Lukács által ecsetelt hely
zet valóságos, nem mindennapi! Ottlétem 
alatt, augusztus 5-én. csütörtökön délután 
egy személy-, egy sebes- és két gyorsvo
natból három -a kocsik kisebb hányadát 
tekintve - a "gödör"-ben állott meg. Az 
utasok mindhárom esetben csak hatalmas 
nehézségek árán tudtak le- és felszállni. 

Az emberek nyűglődését elnézve 
azonban megfogalmazódott bennem egy 
kérdés is. Mi történne akkor, ha senki 
sem az első kocsiba akarna fel-. illetve 
onnan leszállni? Pont oda, az első kocsi
hoz esik ugyanis az ominózus mélyedés. 

Berta Sándor 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
MOTió: TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
"Merj gondolkodni!" 

(llorarius) 
K RI T IKÁK • OK OK • Ö S S Z EFÜGGÉS E K  • T E N N I V A L Ó K  

ÜTKÖZÖ 
KárpáJi S4ndor rovata 

Mién félünk ellentmondani? 
Ezt kérdezte Montaigne. XVI. századi 

francia remekíró Esszék című könyvének A vi
tatkozás mffvészetéről szóló fejezetében. 

Válaszunk a legtöbbször ez: azén óvako
dunk ellentmondani (a főnöknek és másoknak), 
mert bizonytalanok vagyunk saját véleményünk
ben, vagy kellemetlennek véljük azt. Tanunk a 
vitapartnerünktől.félünk a visszavágástól, a meg
torlástól. Jobb a békesség ( és a megalkuvás). 

És mit mond a kiváló, népszenl francia gon
dolkodó, akit az amerikai Emerson, az emberi 
szellem legnagyobb képviselői közé sorolt, akit 
Anatole France és André Gide is követett? Azt 
ína: "Ha ellentmondanak. figyelmemet ébresztik 
fel, nem a haragomat. Üdl'özlöm azt. aki ellent· 
mond 11ekem. és megtanít az igazságra ... Ünnep
lem � iga:.ságot, bárkitől jön felém ... Szeretem 
a viuit, a magvas beszédet." Montaigne szerint "a 
vitatkozás érleli a zellem legfőbb gyümölcsét. Ez 
a léleknek legtermészetesebb gyakorlata." Nem 
véletlen - tehetjük hozzá-, hogy a vitatkozás mt!
vészetét mind a rómaiak. mind az athéniek nagyra 

tartották. és az akadémiáikon gyakoroltatták. 
Ne féljünk tehát a vitától, még ha kocká

zattal jár is, sérülhetünk és alulmaradhatuok 
benne. A bátor, érvelő, kultúráit polémia érde
kes és izgalmas szellemi párbaj, a mindennapi 
demokrácia nélkülözhetetlen eszköze. a közélet 
szerves része, amely tanulásra, gyakorlásra. tel
jesítményre ösztönző és edzi az emben. mara
dandó élményekkel gazdagít. A toleráns dialó
gus, az énelmes replika a legfőbb módszere a 
különböző nézetek ütköztetésének, a legcélsze
ruöb megoldások kialakításának. Mell6zhetó-e 
ez az érdekvédelmi csatározásokban. mondjuk 
bénárgyalások vagy sztrájkok idején. testületi 
üléseken és nemzetközi tanácskozásokon? 

Amikor a szükséges termékeny vitáról 
beszélünk, akkor persze nem lebunkózó, a 
hangerővel operáló. a másik ember álláspont
ját semmibevevő, személyiségét becsmérlő 
vitára gondolunk. Az ilyen "párbeszéd" egyéb
ként sem nevezhető vitának. Az valami más. 

K.S. 

Morál, 
érdekvédelem, 

megújulás 
KEMÉNY LASZLÓ POLITOLÓGUS 

6 PONTOS DIAGN ÓZISA A 
SZAKSZERVEZETEK HELYZETÉRŐL 

-Mit s:6lsz alúwz, hoH az ur6bbi id6ben 
a s:aks:en·ezetek a rnj1ó érdeklődésének a kö
zéppolltjába kerültek? 

- Valóban úgy tűnik, hogy a különböző szak
szervezeti tisztségvisel6k anyagi tig) ei. amelyek 
etikai kérdéseket vetnek fel. a mozgalom egészére 
vonatkoztatl'a jelenítenek meg problémákat. Mégis 
úgy gondolom. ezek a morális ügyek eMsorban 
arra szolgálnak. hogy egyrészt eljedjék a szakszer
vezetek és a baloldal ellen indított politikai táma
dások lényegét, másrészt megnehe:Jisék a z.akszer
vezetek szühégszerű megújulásának folyamatát. 
Jobb lett volna, ha a szakszervezetek megújulásuk 
saját jogán kerültek volna fókuszba. Mert egyéb
ként nem az az els6dlegesen fontos. hogy melyik 
funkcionárius bog) an használta ki saJát érdekében 
az atmeneti idő. zak lehetőségeit. Fontosabb az. 
hogy mi lesz a munka, állal6i érdeh édelemmel'l 

-Ha nem a: a lénveges, l,ogy ki mii és mennyit 
wígon ;:,sebre, aklwr �:eri111ed mi a fii kérfs > 

- Termf zetesen az érdekvéd& morálja is 
beletartozik a szakszervezetek megítélésébe. de 
a munkavállalói érdekképviselet területén kiala
b1lt helyzetet é feladatokat átfogóbb elemzés 
alapján lehet énékelni. 

-Hogmn.1 

- Én hat pontban foglalnám össze a látleletet. 
- Tessék, lássuk a hat polllot. 
- 1. A magyar szakszervezetek jelenlegi ál-

lapotát elsődlegesen az határozza meg. hogy 
1989-90-ben a politikai rendszer átalakításának 
küzdelmében senki számára nem rolt érdekes, 
hogy mi lesz a szakszervezetekkel. A hatalom 
átadására készülő MSZMP már nem foglalko
zott velük, a hatalom megragadására törekvők 
pedig úgy gondolták, hogy azok maguktól is 
összeomlanak. Nagy eredméllye a szakszerveze
teknek. hogy ezt az időszakot túlélték. Ugyan
akkor elszalasztották azt a lehetőséget, hogy a 
gyökeresen megváltozott körülményekhez IÍJ· 
raha11golják az érdekvédelmi tevékenységet. 

2. Azzal együtt, hogy az alapvetően megőrzött 
struktűrában voltak változások (például a konföde
rációkra osztódá,). mégsem sikerült felhasználni a 
szak.,zervezetek legitimációjának megerősítésére 
azt a biz.almi t6két, amelyet tb-önkonnányzatok lét
rehozásával a válamópolgárok nyújtottak. Az új 
politikai elit ugyanis ezt a válasz�t kívánta fel
használni arra. hogy amit elmulasztott a hatalom 
megragadásakor - a szakszervezetek régi rendsze
rének likvi<;lálását - azt a tb-választá�k kikénysze
rítésével pótolja. A társadalom azonban - a közhan
gulat szerint - az új hatalommal szemben -, mint
egy önvédelmi reflexként-akkor már felismene az 
érdekvédelmi szervezet létjogosultságát. 

3. A szakszervezeteknek nyújtott legitimáció 
• hosszú távű. biztos alapot jelenthetett volna az új 

társadalmi-gazda.sági rendszer kiépüléséhez illesz
kedő megújuló stabilitáshoz. A szakszervezetek ve- • 
zetői azonban elmulas:tották ezt az alkalmat. Egy-

részt eltávoztak azok a munkatársak, akik konver
tálható tudással rendelkeztek. má:.részt a megma
radt vezet6k közül néhányan - morálisan kifogá
solható módon - egyéni el6nys:er.ésre ha,ználták 
ki a kínálkozó lehetőségeket. \1ind emellett a 6 
konföderáció is pozícióharcot folytatott, ahelyett. 
hogy egyesítették volna erejüket a munkavállalók 
érdekképviseletében. 

4. A követelmén)ek is alapvetően változ
tak a zakszervezetek számára. Egészen más t(
pusú munkára volt szükség az egypártrendsze
rű. központi gondoskodású állam - szocializ
musban. mint a magántulajdonra épülő, az ön
gondoskodást szorgalmazó, a nemzetközi tőké
től függő, periférikus kapitalizmusban. S ehhez 
Járul még az is. hogy új termelési forradalom 
van kibontakozóban. Ennek lényege, hogy meg
változik a munka szervezeti rendszere. A sok 
embert, hosszú id5re helyhez kótötten foglal
koztató nagyüzemek, hivatalok, stb. helyett fel
adatorientált, időszakos. távmunkaszervezésű, 
rugalmas szervezetek jönnek létre. A társadalom 
érdekviszonyainak meghatározó színtere már 
nem a kötött munkaviszonyt igénylő nagyüzem, 
hanem az életvis:011yok egés: rends:ere. Ezért 
a szakszervezetek mellett létrejönnek a ciril ér
dekkép,·iseletel< is. Mindezt a magyar szakszer
vezetek még nem ismenék fel. 

5. Ezt a helyzetet is felha,ználja a baloldal el
len a revansra vágyó, 1998-ban lÍJra hatalomra jutott 
jobboldal. Amit elmula'210tt a kilencvenes évek ele
jén. azt most totális támadásban. fo!1f 1yos félelmet 
keltve igyekszik pótolni. Nincs már ET, s ezzel meg
szt!nt az intézményes bele zólá,i lehetősége a szak
sze1Yezeteknek, felszámolták a tb-önkormányzatokat 
űgy, hogy visszájára fordították a korábbi legitimá
ciós bázist. Az egyes tisztségviselők morálisan meg
kérdőjelezhető magatartásából kreált ügyekkel ,..ak
s:ervr..et-el/enes közhang11/aJ01 teremte�k, s az egy
séghiányos mozgalomban egymással szemben alkal
mazzák az "oszd meg 6 �j"' gyakorlatát A je
lenlegi szakszervezeti vezetők érzékelhetően nem ké
pesek megréde11i a rrur�almat a jobboldali hatalom 
támadásaival szemben. _ 

6. A ten11il'alók a fentiekből adódnak. El kell 
fogadtatni a kialakult kapitalizmu ban is. hogy -
még a korábbinál is jobban - szükség van a szak
szervezetekre. A mozgalom megmaradt vagyonát, 
infrastruktúráját nem szabad fe{élni ts átenged
ni a hatalom kénye-kedvének. Eppen ellenkező
leg: a teljes szervezeti megújulás biztosítékaként 
kell fejleszteni. A megújulásnak át kell fognia az 
egész mozgalmat. újragondolva annak céljait. bá
zisát, szervezeti felépítését. eszközeit és módsze
reit, személyi feltételeit, kapcsolatrendszerét. 
Ezek nem egyszertl és gyorsan megoldható fel
adatok. Nagy és friss erőket kell mozgósítani ah
hoz. hogy a magyar szakszervezetek betölthessék 
tönénelmi hivatásukat. 

• kárpáti. 

Erős az igény a nyílt, őszinte beszédre 
INTERJÚ MARKUS IMRÉVEL, A VAS UTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK (VSZ) ELNÖKÉVEL 

-Milyen a közérzeted mostanában? 
- Vegyesek az érzelmeim. A változtatások 

szükségessége érződik a szakszervezetekben. a 
változás iránya is látszik, de ez még nem elég. 
Azon gondolkodom, hogyan lehetne é� kellene 
megnyerni érdekvédő kollégáimat a szakszerve
zeti mozgalom megújításának. 

- Az itt és most indul6 l'itasorozattal ;o-
kat tehetüm: ezén. • 

- Talán nem fölösleges emlékeztetni rá, hogy 
ennek a vita,orozatnak az ötlete abból az évek óta 
tartó. veled folytatott konzultációs beszélgetések
ből sarjadt ki, amelyekben rend,zeresen meghány
tuk-vetettük a szakszervezetek ügyes-baJos dolga
it. Ezek a közös, baráti töprengések érlelték meg azt 
az elhatározást, hogy - összefüggéseiben vizsgál
va a dolgokat -. társadalmi l'itál kezdeményez
zünk a szakszervezeti mozgalom jelenlegi helyze
téről, az érdekvédelem dilemmáiról. a fejlődés kí
vánatos irányairól, az ezredforduló követelménye
iről. Arról. hogy mi nm és ho11yan tortibb'? 

-Nb.ük akkor: mi van? 
- A rendszerváltás óta eltelt tíz év alatt 11íl-

éltünk egy Jobboldali - és egy szoc1alista-liberá
lis kormányt. s most szenvedimk egy újabb jobb
oldali Orbán-Torgyán kormány politikájától. A 
szakszervezetek ez idő alatt -némi túlzással - ab
ban látták legfőbb feladataikat. hogy szétszervez
zék önmagukat. !\1tközben folyamatos önigazo
lás, útkeresés zajlott. aközben a taglétszám állan
dóan csökkent. Bizalmat 1·esuet1ünk. Mmtha 
nem vettük volna észre. hogy közben a t6ke teret 
nyen és egyre erőszakosabbá. szélsőségesebbé 
vált. A munkavállalók, a n}ugdíjasok mind in
kább érzik a kiszolgáltaiottság méltánytalan ter
hét. A t6ke globalizálódik. ö szefog. uralkodik és 
diktál, mi meg zétforgácsolódunk, széthúzuok, 
atomizálódunk, súlytalanná válunk. Hiányzik a 
szakszervezetekből a tudatos szernél) Üg)i marke
ting. az utánpótlás tervszerű kiválasztása, ne\·elé
se, menedzselése. A f!1indenkori kormány látha
tóan a megos:.iásra törekszik, ezt erősíti. Ehhez 
- egyebek mellett - igénybe veszi az erkölcsileg 
támadhatóvá vált érdekvédelmi vezetők elleni 
nyilvános támadás fegyverét. amelynek k1lvetkez
ményeként árnyék vetül má:. tisztségviselőkre is, 
az egész mozgalomra. Kormánydik.1átumokkal 
megs:ümetik az érdemi érdekegyeztetés intézmé
nyét. ami a tripartit konszenzuson alapult. 

- Problémák rannak a baloldalon is. 
- Ez csak tetézi a gondokat. Már magával 

a baloldaliság fogalmának énelmezésével. a bal
oldali énékek alkalmazásával is baj van. Ni11cs 
egysé11, öss:efogás a baloldalon, hiányzik az 
eredményekkel kecsegtető együttmt!ködés. 
Ami van, az a széttagoltság, a kölcsönös fenn-

tartások. az elkülönültség. A baloldali pánok és 
szervezetek kapcsolatához ha! onló a szakszerve
zeti konföderációk egymá!.hoz fúzlidő vi zonya 
is. A jobboldali pánoknak is megvannak a ma
guk gondjai, mégis félre tudják tenm nézetelté
réseiket, és képe. ek összefogni közös céljaikén. 
A baloldal erői pedig képtelenek megtalálni a 
közös nevezőt, holott éppen a baloldali eszme
iségnek lén)egi eleme a közösségi szemlélet, a 
szolidaritás, a kölcsönös egitségn;újtás. 

- Ku:e/fts1111k a saJát "há:tájihoz". a vas-
1ítlw:. 

- A MÁV Rt. területén mfiködő három rep
rezentatív szak,zervezet közötti viszony jelen
tős változáson ment át az elmúlt évben. A VSZ 
és a MozdonyvezelŐl Szakszervezete (MOSZJ 
kapcsolata a rendezés folyamatában \'an, ered
ménye�ségét a konkrét üg)ekben \'aló kompro
mi zumok fogiák meghatározni. A Vasúti Dol
gozók Szabad Szakszermetéhez (YDSZSZ) \'aló 
viszonyunk a VDSZSZ elfogadhatatlan, etikát
lan magatartása miatt nagyon sokat romlott. 
olyannyira, hogy jelenleg nem is beszélhetünk 
róla. A megosztottságot a VDSZSZ részéről ki
fejezetten s:emélyi ambíciók táplálják. Az 
�ISZOSZ-ben is jelen \'80 a széthózás, amely 
az egy szakma több ágazati szakszervezetbe 
történő szerveződésétől az érdemi együttmű
ködés hiányán keresztül a vezetői bizalom 
megrendülé éig terjed. 

Kapcsolatamk rendezetlensége, a belső fe
szültségek gyengítik az érdekérvén) esítés haté
konyságát. Ez az ostor a tagság, a munkaválla
lók, a nyugdíja,ok hátán csattan. Sokkal na
gyobb súlyt kell helyeznünk össztársadalmi fe
lelós,égiinkre. Ha igaz az, hogy minden ország-

nak olyan kormánya van, amilyet megérdemel, 
akkor az is igaz: minden szakszervezeti tagság
nak olyan vezetői és vezető testületei vannak, 
amilyet megérdemelnek. Mondjuk meg nyíltan, 
szembe: az állampolgár, a szervezett dolgozó 
közönyére/ el6seg(ti, hogy olyan emberek kerül
jenek és maradjanak pozíciókban, akik nem a 
közérdeket szolgálják. A felelőtlen, pamív ma
gatartás hátrányait pedig együ1t szenvedjük meg. 

-Megl'olt a;: MSZOSZ szövetségi tanácsá
nak ülése, amel)' bi:almat szara:ott a VJP-lis
tán szerepelt Sándor Lászlónak. Ez:.el nyugvó
pontra keriiltek a: utóbbi hetekben, h6ntpokban 
felmerült problémák? 

- A szövetségi tanács ülése nem okozott 
meglepetést. Az eljárási rend a bizalmi szavazás 
során, - a részvételi szavazás -. amelyet a vas
utas érdekvédők javasoltak, új, szokatlan sz[n. 
foltnak bizonyult, ám a többség mégis ezt tá
mogatta. Ebből az a kö\'etkeztetés vonható le, 
hogy igény van a n_rllt, 6szinte bes:édre. A tes
tület ülésén szokatlanul kritikus légkör uralko
dott. Talán elindult valami ... 

A fórum vitáJában világosabbá vált az 
MSZOSZ helyiete, a platformok helye és szerepe. 

- Mit jelent e: konkrétabban ? 

- Megkérdőjeleződött az MSZOSZ-ben mű-
ködő politikai platformok szükségessége. Vélemé
nyünk szerint az idejét múlt, tanalmatlan, az 
MSZOSZ-nek és az MSZP-nek is terhet jelentő 
platformot meg kell s;:ü,uemi. men kiureseden for
máról van szó. S ez nemcsak a szocialista-szociál
demokrnta platformra vonatkozik, hanem a mun
ká., -és a kereszténydemokrnta platformra is. Agya
korlat azt bizonyítja, hogy új 1(p11s1í együttmffkö
dési formákra van szükség: olyanqkra, amel)ek 
ered mén) esen mt!ködtethetők, eg) szersmind tá
mogathatók. Véleményünk abból a csalódásból is 
táplálkozik, hogy nem sokat tudtunk az említett 
platformok tevékenységéről, hiszen róluk semmi
féle énékelhető tájékoztatást nem kaptunk. Ezén a 
platformok vezetőinek s:emélw alkalmaSS1íga és 
felel6ssége is felvetődik. �indezek alapján a Vas
utasok Szakszervezete egy szélesebb körű baloldali 
l'álasztási szöre1ségben gondolkodik. 

�em titkolt célunk, hogy 1ijra kell gombol
n,mk a felöltőt. Annak érdekében. hogy az egy
re rosszabb helyzetbe kerül1l magyar munkavál
lalók azt kapják saját érdehédőitől - persze ak
tív �egítségükkel -, amit Joggal elvárnak. Dönt
sük el végre: beletörődünk-e a jelenlegi állapo
tokba és passzív szemlélőd6k leszünk, vagy kel
lő bátor ággal. felelősséggel, közfo akaratta� a 
baloldali erők egyesítésével felvesszük az ar
cunkba vágott kesztyűt7 

- kárpáti· 

Feddhetetlenül 1 
Debrecen. Járműjavító, vagy ahogy még 

mindig hí\'ják; a Vagongyár. A kompresszorkeze
ló-fülke ajtaján Juhász Józsefnél, a fóbizalminál 
kopogtatnék. aki sűrített levegő termelé één fe
lelős. Kopogtatnék, mert nagy a zaj, így inkább 
benyitok. A középkorú munkás asztalán a Népsza
va. Kiterítve. Öles cím tudakolja. hogy merre tart 
a baloldal? Én meg azt kérdezem tőle: 

- Merre tart most a s::aks;:erre:.eti mozga
lom? 

- Erősen foglalkoztat minket is, a IX. alap
szervezet több mint hetven tagját. 

-Miért? 
- Megosztották az embereket. Igen. a his-

tóriák. Már nem szeretik látni se a napi sajtóban, 
hogy hol Paszternák, hol Sándor László ügyé
vel foglalkoznak. S nem is helyeslik. hogy ilyen 
ügyek kerülnek napvilágra. 

- kt se, hogy nyi/ránossá11ot kap11ak? 
- Azt igen, csak benne a szakszervezeti ve-

zet& szereplését nem. 
- Na és hogyan is kép�elik el az igazi ve

zet6t a mozgalomban? 
- Föltétlenül feddhetetlen. s tisztességes le

gyen, mert egy morzsányi etikátlanság miatt 
(ahogy mondják) sokkal több sarat dobálhatnak 
rájuk, mint bárkire. 

-Hogyan láJja? Nem éppen a kormány sze
retné maga alá gyűrni a szakszervezeteket? 

- Mi úgy vesszük észre, hogy igyekszik szét
tördelni a mozgalmat. Sikerült is neki. Egyszerre há-

rom vasutas szakszervezet? - Legyint. - No jó, tu
dom én, más oka is volt a bomlásnak. de már lehet-

ne megint egy, men a vasakaratú közös érdehédcl
met a kormány nem egykönnyen tudná !>Zétrúgni. 

A főbizalmi egészen Antall József kor
mányzásáig megy vissza abban, hogy mikor is 
kezdődött el a megosztottság. A taxisblokád dá
tumához köti. Szerinte akkor ocsúdott fel elő
ször a kormány ijedtségéből. Rájött, hogy be
lülről "érdemes" a kikezdhetetlennek tűnő egy
séget megbontAni. 

A legnagyobb kerékkötők közé az egykori 
mozgalomból sértődötten kivált funkcionáriuso
kat sorolja. Ők valóságos ellendrukkerekké vál
tak. A szájukból hallotta például, hogy a Népsza
va kommunista lap. No, ő meg külön is megren
deli a Népszavát saját pénzén, men csak egy jár 
belőle ide a VSZ-nek. Másnap aztán, hogy elol
va�ta. kézen-közön viszik tőle. men annyira érdek
li a IX-sek tagságát egy-egy vitacikk. Főleg az. 
Annak sem örül Juhász Jó:.sef kompresszorkeze
lő, főbizalmi. hogy úgymond az üzemi kollektív 
szerzlidés javaiból azok is részesülnek. akik nem 
fizetnek tagdíjat. Vag)iS nem VSZ-tagok. de tan
ják a markukat béremeléskor. 

Jócskán volna még mit megírni. Egyvalamit 
a figyelmembe ajánl. Náluk a kft. ügyvezető igaz
gatója. Kerékgyánó Imre nemcsak be-beül a tes
tületi tanácskozásokra. Nagyon is érdekli, hogy 
mi tönénik ott. Ezén is bíznak benne. 

Reménykedik. Hogy mikor, azt nem tudja, 
de egyszer talán megáll a szétaprózódás . 

Szalai Csaba 





1.999. OKTÓBER 

MUVESZFULKEBEN 

vasakarat alkot a billentvüzeten 

Mindig is csodáltam azokat a kivé
teles ké� embereket, akik tehet
ségük és apratuk �vén kiemelked4t 
alkottak a m4vészet sport vagy az élet 
egyéb terilletm. De mindig valami phm 
megtkzteltetést ének azok iránt, akik a 
természet mostoha gyermekeiként testi 
vagy szellemi fogyatékos.gguk ellenére 
maradandót, azegés7.,éges emberekhez 
képest i<i kimagasló dolgot csináltak. 

Ilyen érzés fogott el akkor is, amikor 
szeptember 8-án Miskolcon a V. M. H. a 
Tiszai pu. "Olvasótermi tárlatok" soroza
ta keretén belül Velok István géprajzaiból 
nyflt kiállítás megnyitóján voltam. Egy 
ember, aki születése óta agyhártya-gyul
ladás miatt mozgáskorlátozott, megmutatta 
a világnak, hogyha önmaga ellátására nem 
is képes, tollat, ecsetet nem is tud megfog
ni, a talentum megtalálja a saját kifejezési 
formáját. Ő az írógépben lelt rá az alkotás 
eszközére, és immár 37 éve készíti előraj
zolás nélkül az E, I, U, stb. bet1Ik seg{tsé
�vel tájképeit, csendéleteit híres épületek 
élethtI térbeli rajzait. 

Amint azt Pfrlnt Andrea, a miskolci 
Hennan Ottó Múzeum mtlvészettörténé-

sze megnyitójában elmondta, Velok Istvánt 
mtlvészi tehetséggel jó mtlszaki érzékkel 
rendelkező, sokoldalú emberként ismerte 
meg, aki rajzai mellett verseket ír, szaval, 
jól sakkozik, vidám, önmagával harmóni
ában élő ember. Szereti az embereket, nap, 
mint nap új ismerősökre tesz szert, hitet 
ad másoknak is a küzdelemhez. 

Kitartását, akaratát bizonyítja, hogy 
egy-egy alkotása hosszú hónapok kemény 
munkájának az eredménye. Módszerét ma 
már a mozgáskorlátozott gyerekek tanítá
sában is alkalmazzák. Kevéssel is bem, örül 
az elismerésnek. a jó szónak, de ha valaki 
tud rajta segíteni, szívesen fogadja. Ő maga 
újságárusítással igyekszik az alkotáshoz 
szükséges feltételeket megteremteni. 

Ezt a kiállítást mindazoknak aján
lom, akik a napi küzdelmekben eljutnak 
oda, hogy már nincs értelme a dolgok
nak. Ilyenkor gondoljon mindenki egy 
írógéprajzra, és közülük nem egy talán 
még el is szégyelli magát, hogy egészsé
ges ember létére ilyen könnyen feladja. 
Mert hit és akarat nélkül semmit nem le
het alkotni. Még hétköznapit sem. 

Orosz Tamás 

CSÖPPSÉGEK KÖZÖTT GULLIVER MÓDJÁRA 

Egy terepasztal 
soha nincs kész! 

Negyvenhatodik alkalommal ren
dezték meg szeptember 17. és október 3. 
köwtt a budapesti PetMi Csarnokban a 
Nametközi Vasútmodell �a Ma
gyar Vasútmodellez6k és Vasútbarátok 
Országos Egyesülete (MAVOE) és a Köz
lekedési Múzeum közös szervezésében. 
Az immár hagyománynakmmftó küü
lftMra idén is több ezren voltak kfvm
csiak. Örömmel tapamalhattnk, hogy a 
vaml kicsinyített világa semmit sem Vl'SZ
tett népsur&égéMI. 

Aki a rendezvényre "betévedt", külön
böző vasútmodelleket láthatott-az asztal
nagyságútól a gyufásdoboz méretl1ig. Sl.ám
talan terepasztalon nyüzsgött a forgalom. 
Voltak gőzösök, dízel- és villanymozdo
nyok vontatta személy- és teherszállító sze.. 
relvények, de a nagyközönség láthatott pél
dául kisvasutakat is. A kiállítás vendégeként 
számos apróság "köszöntötte" az egykori 
budafoki HÉV 100 éves jubileumát. 

Svlcs Z.Oltán, a társszervező MA VOE 
képviseletében elmondta, hogy egyesüle
tük 1953-ban alakult, az akkori vasutas
szakszervezet keretein belül. Feladata az 
volt, hogy itthon és külföldön "hivatalosan" 
is képviselje a magyar vasútmodellerok 
érdekeit és összefogja a magyarországi vas
útinodellezést. Magyarorsz.ágoo egyébkmt 
napjainkban körülbelül 1500-2000-en fog
lalkoznak vasútmodellezéssel. A mostani 
kiállításon a magyar, a román, a cseh és a 
szlovák modelleken lcívül láthatóak voltak 
az amerikaiak és a franciák is. 

Sokan feltehetik magukban a k6r
�s� mi6rt kezd el valaki vasútmodellez
ni? Baky Marcell, a budapesti ALOE Va
sótmodellező Klub 19 éves vezetője sze
rint minden modellezőnek szüksége van 
egy "nagy adag" megszállottságra. Az 
sem árt, ha az illető pénzzel és idővel is 
rendelkezik, mert egy-egy modell - � 
retaránytól függetlenül - bizony' el6g 
sokba kerül. A fiatalember behatóbban 8-
9 6ves korában kezdett el vasótmodellek
kel, terepasztalokkal foglalk.ozni. Ez a� 
foglalatosság eddig 10 6v6be 6s milliós 
nagyságrendtI forintösszegbe került. 

Baky Marcell szerint a befektetett idő és 
pénz aligha térül meg, bár kétségtelen, 
hogy egy elkészült vasútmodell, vagy 
vasúti terepasztal gyönyörtI -s igen drá
ga is. Egy átlagos terepasztal ára - a be
fektetett anyagoktól, jármtlvektől, felsze
reléstől függően - elérheti a 40-60, de 
nem ritkán a 150-200ezerforintot is! En
nek több oka is van: a parány jármtlve
ken kívül, sokba kerülnek a kiegészítő 
kellékek is. A vagonokat, mozdonyokat 
például mtlszerolajjal kell lekenni, a sí
neket speciális radírral kell tisztítani, a 
festékek sem olcsók manapság. � vas
útmodellező körökben egyébként divatos 
egy mondás, miszerint: ''Egy terepasztal 
soha nincs kész, mindig tovább kell bő
víteni, fejleszteni." 

Vannak, akik nem parányi vasúti ko
csikat, hanem apró villamosokat készíte
nek és gytljtenek, mint például Rudnai 
Bila, aki több korabeli villamos modelljét 
készítette el és hozta magával a kiállításra. 

A sok terepasztal között megbójt egy 
különleges darab, amely alapítványi pénz
ből 6pült, 5 szerelvény közlekedik rajta, 4 
szinten és 5 állomáson keresztül. A párat
lan remekmtI két év alatt készült el. Való
sághtI, pedig "csak" egy elképzelt ország 
e�lt vasóti közlekedésá modellezi. A 
vonatok bevárják egymást, a gyorsvonat 
lassít a kisállomáson, de nem áll meg, a 
kis szemaforok is világítanak. S mindezt, 
például a váltók állítását is, egy számító
gép vezérli, a világon egyedülálló módon! 
E remekmtI "gazdája" és megalkotója egy 
sólyos beteg, oxig6nhiánnyal küszködő 
fiatalember: Fáy István, aki okleveles 
programozó. Ám súlyos betegs6ge sem 
gátolta meg megálmodott terv6nek meg
valósításában. Az egyedi terepasztalt elő
ször 1996 karácsonyán állították ki, igaz, 
kevesebb vonattal. Azóta már számtalan 
d(jat nyert, kiállították például a tavalyi 
Compfair-en is. Talán nem v6letlen, hogy 
a legtöbben itt álltak meg a leghosszabb 
időre, amikor végigmentek a különböző 
terepasztalok és vitrinek között ... 

Berta Sdndor 

-- s 

Hú társuk a kalapácsok 
• AZ ÁRU PÓTOLHATÓ, AZ EMBERÉLET NEMI• 

A vasutasok népes téboniban akad 
egy csoport, melynek tagjai szinte min
den '8onwon megtaWhatók: A a ko
csivmplók. Könny« Gket megismerni 
jellegzetes, hosszú nyehl kalap4csukr61, 
melyekkel a vagonok kerekeit vmpl
Jék, ninaenek-eelrepedve? A Keleti pé
lyaudvar 7.-8. végényénak v�n meg
búvó épületben, a Wprstlil felkapaszknd
va legel&zör is a kocsivmp)ó kalapai
csok dfs7.es sorfala tárul elém. GucWk 
éppen "mindenes" belyi1égükben fala
tomak, beszélgetnek. Mikor meganon
dom, kit keresek, kirges ujjukkal az 
ablak8'1 ül6, termetes férfira böknek. 

Kuti István az asztal végében ül rez
zenéstelen arccal szemléli az alant dübör
gő forgalmat. Mikor bemutatkozom, a 
szemével int: tudja ki vagyok, már várt 
rám. -Nyugodtan üljön le - mondja és a 
mellette lévő székre mutat, majd lassan 
mesélni kezd. Szavaiból érdekes történet 
bontakozik ki elém. A kocsivizsgáló, 
VSZ-bizalmi 1977 óta vasutas. Előbb a 
hatvani pft.-nél dolgozott lakatosként, ám 
sok más szakmát is kitanult. Elvégzett 
egy-egy sínhegesztő, kisgépkezelő, kité
rőlakatos és ív- és lánghegesztő tanfo
lyamot is, miel6tt a Keletibe jött volna, 
ahol 1988 óta szolgál. 1993-ban lett ko
csivizsgáló. A váltás okairól Kuti István 

csupán annyit mond: nem akart megállni 
egy szinten, tovább szerette volna magát 
képezni és nem titkolja, nagyobb fizetésre 
is vágyott. A szakszervezeti szerepválla
lása sem új kelettI dolog, hiszen volt már 
főbizalmi a pft.-nél. Itt 1993 óta bizalmi. 

-Mi, kocsivizsgálók kalapácsunkkal 
megkongatjuk a kerékabroncsokat, s a 
visszaérkező hangból állapítjuk meg azok 

állapotát. Ha például tompán cseng, ak
kor laza az abroncs, ha élesen, akkor fe
szes. A kalapácsunk:on kívül segíts6-
günkre van a rozsdakiverődés is és a 
kerekeken 45 fokonként összjelöl6sek 
vannak. Ha ez utóbbiak elmozdulnak, 
akkor azonnal tudjuk, hogy laza az ab
roncs. Ilyen esetben ki kell sorolni a for
galomból a kocsit és vörös bárcát kell 
rárakni, mert balesetves:zélyes. Az abron
csok által adott hangokat egyébként le
hetetlenség összetéveszteni - avat be 
szakmája titkaiba a 46 éves turai férfi. 

- Nehh. a kocsivizsgálói munka? 

- Nyugodtan kijelenthetem: felelős-
ségteljes! &znél kell lennünk, ugyanis egy 
vasúti baleset után az áru pótolható, de az 
emberélet nem! Ismernünk kell a MÁV 
Rt-nél forgalomban lévő valamennyi sze
mélykocsitlpust. Egy forgóváz átvizsgá
lására 30, egy kocsi átvizsgálására 70 má
sodperc áll a rendelkezésünkre. Minden 
kocsit átvizsgálunk, függetlenül attól, 
hogy az adott vagon egy szolnoki sze
mélyvonatban közlekedik-e majd, vagy 
mondjuk a Bartók Béla EuroCity-ben. 

Egy kocsivizsgáló átlagosan 25 ér
kező és ugyanennyi induló szerelvényt 
vizsgál meg egy 12 órás szolgálata alatt, 
ámi azt jelenti, hogy a kalapácsolás mel
lett, mintegy 30 kilométert is gyalogol. 
A szolgálat ttlző napban és dermesztő, 
metsző hidegben egyaránt reggel 6-tól 
este 6-ig, vagy este 6-tól reggel 6-ig tart. 
Egy kocsivizsgálóra általában 2-3 vágány 
jut. A "krampácsoló" igazából magányos 
vasutas. Vannak ugyan fordatársai, de a 
vágányok között csak a kalapácsában, a 
szemében, a fülében, a tudásában, a ta
pasztalatában, valamint-éjjel -a lámpá-

jában bízhat. Nem is eml6kszem olyan 
esetre, amikor egy kocsivizsgáló t6vedett 
volna egy kerékabroncs állapotát illető
en. Persze ez nem azt jelenti. hogy t6ved
hetetlenek vagyunk:. 

- Milyen a lcocsivir.sgdlók anyagi is 

erkölcsi megbecsUlése? 
-Nekem például az átlagom nettó 60 

ezer forint, 22 év vasóti szolgálat után. 
Ám, mint már mondtam, e:zért keményen 
meg is dolgozom. Persze tudom: sok 
kollégámnak egy ilyen fizet6s még min
dig csak álom. 

-Azin gondolom, nnn '1eMkig tej

fel" a kocsivir.sgálói ilet? 

- Ez így igaz! Legfők6ppen azt fáj
laljuk, hogy nekünk: nem jár a negyed
évenkénti 4%-os balesetmentess6gi ju
talom, holott talán a mi6nk: a legnagyobb 
felelőss6g a vasúton. Itt a KelMi-ben az 
bánt bennünket, hogy lassan 3 6ve a he
lyiségünk f6lkör ablakának legnagyobb 
darabján nincs üveg! Nyáron majd meg
őrülünk a 40-50 fokos Ms6gben, téJen 
meg ... Végül, de egyáltalán nem utolsó
sorban: borzalmasan hosszá a munka
ruháink kihordási ideje: a ruhák6 3-3 és 
fél, a félcipőlté 2-2 és fél 6v! Valójában, 
jó, ha mindkettő 4-5 hónapig búja a gytI
rődést! 

Tisztán hallatszik a feszes abroncs 
éles kongása. Az InterCity azonnal in
dul. Kuti István miután végzett az utol
só IC-kocsival, egy szem6lyvonat fel6 
veszi az irányt. A kalapács 6s az abron
csok találkozásakor ismét felcsendül az 
éles, érces hang. Aztán ezt a furcsa me
lódiát váratlanul elnyomja az induló 
InterCity dübörgése ... 

Btrta Sdndor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendel6k szolgálatában. 

' ,_ 
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Vasútépítő, vágány- és kitér6-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg-

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 
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Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójármtivek futásbiztonsági és diagnosztikai felül-vizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

, 

MAVFKG 
Felépftménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 JúzkWr, Júzladmyi út 10. 
'lt: (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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•H•í•r•l•e•l•i• 
... mnnllllll 
A Szociális és Családügyi Minisztmum és az 
Oktatási Minisztérium munkája nyomú el
k6azült a nemzeti családpolitikai koncepció, 
amelynek végleges változatát hamarosan nyil
rinosságra hozzák. A tárcák vezetffinek meg
besúlését követő tájékoztatón elhangzott: a 
gyermekek értékalapú nevel&e, a családi élet
re való felkészítés céljából közös pályázatot 
hirdetnek Magyarország közoktatási intézmé
nyei és a szülői közösségek számára. 
(Napi Magyarorszdg) 

NIIISZilR léllcll 
Múffüzeresére nőtt a nyilvántartott munka
nélküli pedagógusok száma május óta. Több 
megyében szeptember elején kétszer, három
szor annyi volt a munkanélküli pédagógus, 
mint az előző tanév végén. A matematika-, in
formatika-, illetve• nyugatinyelv-tanárokból 
még mindig kevés van, a többi szakon tanftók 
azonban csak nehezen tudnak elhelyezkedni. 
(Magyar Hfrlap) 

ctlpénzak 
Jövőre a közlekedési tárca a központi beruhá
zyokra fordftható forrásainak több mint 60 
százalékát a közúthálózat Mvftésére költi 
majd, fgy a fejlesztésre elkülönftett 47 milli
érd forintos keretMI mintegy 30 milliárd fo
rint jut majd az utakra, csaknem 17 milliárd 
forint pedig a vízügyi ágazat beruházásaira. 
Az ezredforduló évében a központi költségve
tés 10,4 milliárd forint támogatást ad a mi
nisztérium intézményi kiadásaira, és mintegy 
85 milliárd forintot biztosft célprogramok 
megvalósftásához. (Népszava) 

Ollclldték 
Tegnap vis.szahfvta foglakoztatási bizottsági tag
ság4ból Pasztemák L4sz/ó képvisel&, szakszer
vezeti vezetőt a Magyar Szocialista Párt cnzág
gyt11ési kq,visel6csoponja. Kovdcs L4szló frak. 
cióveut6 közölte: a képvisel6csopon etikai bi
zottsága a frakció által meger6sftett döntésében 
megállapftotta, hogy Pasztemák L4szló etikai 
� kÖYetell el, amikor �zt vett a balaton
lellei szakszervezeti il<Jülő privatizálásában. 
(Napi Magyarország) 

G mag lemondott 
Sdndor László, az MSZOSZ elnöke lemondott 
a parlament foglalkoztatási bizottásának elnö
ki posztjáról, men nem énen egyet azzal, hogy 
az MSZP-frakció visszahfVta a bizottságból 
Paszttmák L4szlór. Sdndor szerint feszült a vi
szony az MSZOSZ és az MSZP között. A szo
cialista képvisel6csoponon belül többen is úgy 
vélekednek, hogy Sdndor László postabankos 
VIP-hitelével is foglalkoznia kellene a frakció 
etikai bizottságának. (Népszava) 

Birsonyos ügy 
Lapihformáció szerint a Fővárosi Főügyészség 
július 30-án nyomozást rendelt el a Nyomda
i� Dolgozók Szakszervezetének ingatlanel
adási ügyével kapcsolatban. A szakszervezet el
nöke, Bdrsony András és három másik sze
mély ellen csalás, hlltlen kezelés, magánok
irat-hamisítás és' önbíráskodás gyanúja me-

•rült fel. Egyes szárnftások sz1:_rint hatvanmil-

lió forint kú áte a szatszerveutet, &millió 
az államot. (Napi Magyaromlfg) 

...... 
Meg kell akadályozni, hogy a tMIWlót pa
zarló vállalatnak tartsA a MÁV Rt-t - jelen
tette be Kllktly Mdnon vemigazgató a k6zel
mdltban. Hozzátette: a tmu6g hel)'7.ete tl!bb 
mint nyugtalanftó. Az eredetileg vút 6,9 mil
liárdos vezstes6g helyett a MÁV 8 milliárd fo
rint deficitet volt kénytelen elkönyvelni u 
első fél évben. Ennek elstldleges oka, hogy a 
tervezettnél 3,2 milliárd tonnával kevesebb 
árut szállítottak. Bár a �lyszállitás terü
letén kedvezőbb a helyzet, meg teli értetni a 
vasutasokkal, hogy a fuvaroztató és az utas 
elégedettsége az egyik feltétele a munkaválla
lók és a cég jövőjének. (Nips'tllVa) 

Tlllllre kell a ...... 
A SzakszervC1.etek Együllmtlk� Fóruma or
szágos énekezletének állásfoglalása szerint ne 
5, hanem 8,5-9 Százalékos bértömeg-növeke
�rc vállaljon garanciát a közszféréban a kor
mány. A szakszervezeti szövetség 2<XX>-rca köz
szolgálati keresetek reálértékének 3,5 százal6-
kos emelését követeli, a bértábla, illetve az il
letményalap i�n elmaradt emelésének korrigá
lását. A SZEF szerint a közszolgálat dologi ki
l(ÜsajJlaJc legalább az infláció �vel kell 
növekednie jövőre. (Magyar Nemzet) 

GUIJúérl Cser 
Várhatóan új vezetője lesz az Egészségügyben 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének. 
Az érdekvédelmi szervezet eddigi elnöke, Gu
lyds Judit úgy döntött, tfz év után megválik 
tisztségétől. Az októberi tisztújftó kongresz
szust előkészftő jelölőbizottság három elnök
jelöltet állftott. Az EDDSZ budapesti szerve
zetének vezet6je megerősftette: a fővárosiak 
egyöntelllen Cm Ágnes ügyvédet, az Orszá. 
gos Egészségbiztosftási Pénztár volt főigazga
tóját támogatják. (Nipszabadsdg) 

Szallad nJOI IIIZ 
Jövő decemben61 megsZ1Inik a kötelez6 kama
rai tagság, a kormány ilyen értelemben javasol
ja módosítani a kamarai törvényt. A kormány ál
láspontja szerint a kis- és középvállalkoúsokra 
csak te�t nehezedik a kötelez6 kamarai tag· 
dfj, amién csmben nem kapnak érdemi szolgál
tatásokat. 2001 januárjától a Kereskedelmi és 
Iparkamarát, valamint a Kézmllveskamarát tör
vényileg összevonják. (Magyar Hfrlap) 

Hannadnapossia 
Az MSZOSZ a jelenlegi egymillió forintos éves 
keresethatárról 1,5 millióra kívánja felemelni az 
alkalmazotti adókedvezmény igénybevételére 
jogosultak körét, nyilatkozta Winich Tamás al
elnök. Hozzáft1zte: a béremelések hatására több 
tízezren lépik át ezt a határt, s az évközben meg
kapott, összességében 36 em forintos alkalma
zotti adókedvezményt kénytelenek visszafizetni 
a következő évi adóbevalláskor. Az MSZOSZ 
nem támogatja, hogy megszüntessék a három
napos, orvosi igazolás nélkül igénybe vehető be
tegszabadságot. (Magyar Nemzet) 

Veszel1Em6u 

· MÁV képviselet nyílt 
Pozsonyban 

A Szlovákia, Csebors7.ág és Magyar

ország kömtti áruforgalom növelése a fel
adata a MÁV P07M>nyban megnyílt kill
képmeletének, amelyetKuhly Márton, 

a MÁV Rt. vedrig87.gatója adott át� 
tember 22-én, szerdán 14 órakor. Az ün
nepségen részt vettAndrej Egyed a szlo
vák, és Dalibor Zekny, a cseh vasút ve
r.mgugatója. 

Az új képviselet feladata, hogy bizto
sítsa a kapcsolatot a MÁV, a szlovák vasút 
(Z5R), és a cseh vasút (CD) közön. Érvé
nyesítenie kell a magyar vasúttársaság ér
dekeit a szlovák és a cseh hatóságoknál, a 
közlekedési szerveknél. szállítási cégeknél, 
valamint a speditl5röknél. A képviselet mwi
katársai infonnációt adnak a MÁV vonala
ira terelhető forgalomról, figyelemmel kí
sérik a konkurens vasutak tarifapolitikáját, 
javaslatot tesznek a szükségesnek vélt fu. 
varozási, díjszabási intézkedésekre, piac
kutató tevékenységet végeznek. 

Szlovákia, Csehország és Magyaror
szág közön az 1998-as év első nyolc havi 
eredményéhez hasonlóan alakult idén is 
a vasúti szállítás. 

Szlovákia és Csehország felé 746 ezer 
649 tonna árut szállfton a MÁV, onnan 
pedig 2 millió 67 ezer 336 tonna áru érke
zett vasúton Magyarországra. 

Az idei év azonos időszakában vas
úton 685 ezer 782 tonna áru hagyta el az 
országot, és egy millió 899 ezer 567 ton
na érkezett. 

Onnan elsősorban motorbenzin, di
esel üzemanyag, fiitoolaj féleségek, nit
rogénmíitrágya érkezik hazánkba, núg 
Magyarországról alunúniumhidroxidot, 
alumíniumoxidot, szénhidrogéneket, nát
riumhidroxidot, vasérceket, ócskavasat, 
szervetlen savakat exportálnak a cégek. 

Richter Rita 

MÁV Rt. 
Kommunikációs és Sajtóiroda 

Az olimpia Ausztráliában nemzeti ügy 
NEM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, BARÁTI BESZÉLGETÉS VOLT 

A kerületünkben és a fővárosban é
lők - Borsod-Abaúj-Zemplén megyéMJ. 
elszármazonak -egy csoportja ez év ele
jén megalapította Ausztrália Baráti Kö
rét. Ötödik összejövetelüket Budán, a 
Magyar Kultúra Alapítvány székházá
ban, Olimpia Sydneyben címmel szep
tember 9-én tartották. 

A vendégek Babati Lajos, a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) marketing- és 
szervezési igazgatója és Csdke József, a 
Magyar Olimpiai Érdemrend tulajdono
sa, sportfilmrendező voltak. 

A nagyszámú érdeklőd6 a követke� 
ket tudhatta meg. Sydney az olimpia ren
dezési jogát-Pekinggel szemben -mind
össze két szavazattal szerezte meg. Az 
olimpiai létesítmények döntő többsége, 
így a 1 15 ezer főt befogadó központi sta
dion már most 90 százalékban készen van! 
Az olimpia Ausztráliában nemzeti ügy. 

A kiemelkedő tudású magyar sporto
lók közill 573 reméli, hogy a jövő évi olim
piára eljusson. Tudni kell azonban, hogy 
úgy az érem, mint a pontszerző helyek fi. 
gyelembevétele alapján Ausztráliába 200-
210 sportolónk utazhat ki. Természetesen 
ők 2000 tavaszán, májusig nemzetközi 
versenyeken bizonyíthatnak, úgymond, 
kvalifikációs részvételi jogot szerezhetnek. 
A kiutazó csapat ezt követően alakul ki. A 
kísérők létszáma ( vezetők, sportorvosok, 
edzők, gyúrók) eléri a versenyzők felét. 

A magyar sportolók az olimpián Adidas 
szerelésben vesznek �zt. A cég az elő
zstirizés után a díszbemutatón mutatja be 
kollekcióit a kiutazó sportolóknak, akik a 
nekik legmegfelelffl>bet-a legcsinosab
bat választják ki. 

A kiutazást a;, ak:klimarizAJIMUs szem
pontjából célszenlen szervezik. Jelen pil
lanatban ágy tanik, hogy a magyar olim
piai küldöttség a Lauda Airrel utazik ki. 
A magyar vezetők ahhoz ragaszkodnak, 
hogy az érmesek az ágynevezen arany
géppel 2000. október 2-án érkezzenek 
vissza Magyarországra 

Hogy a magyar olimpikonok milyen 
eredményre számíthatnak? Babati Lajos 
válasza a következő: 

-Az eddig nyári olimpiai játékokon 
versenyzőink 143 érmet hoztak haza. Az 
atlantai, a barcelonai és a szöuli eredmé
nyek bizakodással töltik el a sportolókat, 
vezetőket és a sportszerető magyar tár
sadahnat is. Az idei Európa-bajnokságo
kon, világversenyeken a magyar sporto
lók által elért eredmények azt sugallják, 
hogy legkevesebb 21 éremre számítunk. 
Az érmek megoszlására is van elképze
lésünk. Reméljük, hogy a nemzetek nem 
hivatalos pontversenyében 180-200 pon
tot szerezve az első 15 közt leszünk. 

A magyar olimpikon egy olimpiai 
pontért 8 00  ezer forintot kap. Az olimpi
ai bajnok- mostani elképzelés szerint-

háromtól ötmillió forint juttatásra számít. 
hat,.tennészetesen kormányzati támoga
tást is figyelembe véve. 

Babati Lajos nem tiltakozott, hogy 
elsőscxban akajak-kenusoktól, 11 kalapács
vetőktm, a sportlöv6ktffl, az ökölvívóktól, 
a birkó:zóktól, a n6i ászóktól és másoktól 
is kiemelked6 eiec:tményeket várnak. 

Azt is megtudtuk, hogy Ausztráliá
ban mintegy 60-65 ezer magyar él. A ma
gyar olimpiai csapat előzetesen kiutazó 
vezető-szervezői igyekemek összehoz
ni az ausztráliai magyarokat. Az olimpia 
idején Magyar Házat sz.erveznek. Magya
rországról mClsorokat, így a Ki-Mit-Tud 
vetélkedő nyerteseit viszik ki. Az auszt
rál-magyaroktól nem elsősorban anyagi 
támogatást, hanem buzdítást, támogatást, 
szeretetet várnak. A kérdések elhangzá
sa után, Csdke Józsefnek az olimpiai e16-
készületekr6l készített filmjeiMJ. �zle
teket tekintettek meg a résztvevők. 

Babati Lajos arra tett ígéretet, hogy az 
olimpia után több érmet szerzett olimpi
konnal együtt, az Ausztrál-Magyar Bará
ti Körben élménybeszámolót tartanak. 

••• 

Aján Tamás, a Magyar Olimpiai Bi
zottság főtitkára 1999. szeptember 16-án 
a MOB székházában átvette a sydneyi 
játékokra szóló NOB-meghívót. A NOB 
az olimpiára kétszáz tagországot vár. 

S:,lplaki Kdlmdn 

Nem is ettek békáll 
Persze mi sem tejfeles csirkét, pe

dig három hétig voltunk együtt fran
ciák és magyarok. Számszertlen negy
venketten a tinédzsert& a negyvenese
ldg. Az együttlét célja az el6bbieknek: 
üdülés, pihenés, ismerkedés a világgal 
és egymással az utóbbiaknak: hogy ez 
baj nélkül megvalósulhaMon. 

Igen, a Vasutasok Szalc$zervezete és 
az SNCF üdültetéssel foglalkozó részle
gének szervezésében lezajlott gyermek 
csereüdilltetésr61 szóló cikkecskét böngé
szi a kedves olvasó. Az Orient expressz 
percre pontosan fúródott a Keleti pu. for
ró augusztusi levegőjébe. Csomagjaikat 
vonszolva jönnek a francia gyerekek fia
tal kísérőikkel. Csatlakozunk, vegyülünk 
aztán irány a Tatai úti szállás. Este egy kis 
frissítő séta a Duna parton és az ifjúság 
már le is mondana az alvásról. 

Másnap vasárnap reggel indul az elő
re szervezett program: Szentendre, VLSCg
rád, Gyermekvasút, János-hegy. Ez egy 
szép, de fárasztó vasárnap volt, de a követ
kező nap programja sem unalmas: Mátyás 
templom, Országház majd egy kis lazítás a 
természet lágy ölén. A helyszín Halászte
lek lovakkal, gulyással, palacsintával és 
szúnyogokkal. Esti városnézés a Citadel
láról. Ezzel vége a fővárosi programnak, 
irány a Balaton. Balatonkenesén az új tábla 
alól, mely hirdeti, a MÁV Rt. Gyermeküdü
lőjében vagyunk, e16lc.andikál a régi felirat: 
... sok Szakszervezete Üdülője. Valóban sok 
üdülő került ide, de inkább oda. 

A fogadtatás az idő és a váltás meleg. 
A program: fürdés, napozás, kirán-

dulás, buli. Miközben mi ismerkedünk 
Badacsony he�ével és annak levével az 
üdülőben egy Anyuka nagyon méltatlan
kodik! Hogy-hogy nem tudják percre 
pontosan mikor ér vissza egyetlen sze
mefénye? Miért nem parkolhat ott Ő, ahol 
senki sem? 

Aztán intézkedik. No nem azt, hogy 
vonatunk ne késsen oda-vissza 75 per
cet, hanem, hogy parkolhasson. 

Sebaj! A vacsora már a szokott idő
ben és helyen. 

Napfogyatkozási mizéria, majd séta 
Veszprémben. Közben elvesztem mobilte
lefonom, de lás.s csodát, mirehamünküze.. 
net vár: a telefont megtalálták! Igen, vannak 
még becsületes embetelc mindenhol, hisz az 
egyik francia kfsér6 elhagyott erszényét is 
hiánytalanul leadták a fővárosban. 

Még egy dizsi Siófokon, aztán irány 
Párizs! 

A fülke sztlk, de a gyerekek élvezik. A 
zaj nagy, de a hálókocsi kalauz elégedett. 

A fogadtatás és az id6 htivös. Mi 
tényleg egy vendégszerető nép vagyunk! 

Persze nagyon nem lepődünk meg 
azok után, hogy ledöbbent fiaink már ré
gen jelezték: bizony a deli francia legé
nyek térdígérő alsóban zuhanyoznak! 
Ezek a zárkózott franciák már nem azok 
a franciák? A szállás egyébként remek, a 
program bőséges: Eiffel torony, Louvre, 
Champ-Elysée, La Défense, Notre Da
me, Sacré-Coeur. 

Végén egy kis homokszem a szerve
zésben. A hasonló módon szerveződött 
cseh-francia csoport kissé korán érkezik 

a helyünkre. Gyors pakolás, időagyon
ütés egy közeli parkban aztán irány a ten
ger! A TGV tényleg gyors! 

A tengerpart lenyíigöző, de a szállás 
csak árnyéka Balatonkeneseinek. Az in
tézmény Saint Mandrierben (foulon mel
len) a francia vasút családos és gyermek
üdülője. (Később elnézést kértek az át
alakítás előtti állapotokért.) 

Rutinos elhelyezkedés után kezdőd
het az élet! 

A program magától adódik: fürdés, 
kirándulás, buli. Még mlisort is adtunk egy 
este. Programunk nem volt Á llami Népi 
Együttes szinta, de sokaknak tetszett. 
Tóbbször hajóztunk. Egy alkalommal a 
feltámadó déli szél (misztrál) többeknek 
felkavaró élményt nyújtott. A csapat már 
összerázódott. A közös nyelv az angol. 
Segítségével alakulnak a nemzetközi kap
csolatok. Szlwődtek barátságok és néha 
kirobbantak viták is. Tóbb hét fárasztó 
együttlét után az utóbbi is érthető. 

.A nyerő (21.) napon ismét TGV és 
Párizs. 

A francia szülők örömét még láthattam, 
mikor visszakapták csemetéiket, de másnap 
Budapesten már nem részesülhettem ebben 
az élményben. Lerövidítettem utamat: Gye'r
b61 Szombathely fele vettem az irányt, erre a 
rövidítésre komoly okom volt. � 

�azért akadt a VSZalelnöke � 
mélyében. me és másoktól is tudom ,hogy a 
program legfontosabb részeként mindenlci. 
hawért és én remélem, az érintettek akkor is 
most is azt gondolják: MEGÉKIEl 

Papp Zoltán 

Anyagosok egy húron ... 
MÉG NÉMETORSZÁGBÓL IS PENGETIK 

Az egymás iránti emberi, baráti tiszte
let, továbbá a tényleges vasúti szolgálatuk, 
munkásságuk során kialakult megbecsülés 
a mozgatója az immár hagyománnyá vált 
össz.ejöveteleknek, találkozóknak. 

1985. évben, egy szíikebb, pécsi, 
emelkedett hangulatú anyagos összejö
vetel során Bosvuiy Ferenc sz.ertári szám
adó, anyaggazdálkodó kezdeményezésé
re szilleten meg a javaslat, hogy évenként 
találkozhassanak a pécsi nyugdíjas anya
gos munkatársak. Kezdetben 20-25-en 
találkozganak egy-egy jó hangulatú, kö
zösen elfogyasztott ebéd (borozgatás, be
szélgetés, kirándulás) keretében. 

Évek múltával Vezér Imre beszerzé
si csoport vezető és Párdi Ede anyag
gazdálkodási csoportvezető támogatásá
ra - az érdeklődő igények alapján - a 
nyugdíjas anyagosok köre kibővült, -
egyre nagyobb számban -most már 80-
90 fővel jönnek össze és találkozgatnak 

rendsz.eresen a pécsi igazgatóság minden 
területéről, sőt még Németországból is. 

Ez évben szeptember 7-én 15. alka
lommal a nagykanizsaiak "hívására" Ba
latonfenyvesen találkozhattak és kirán
dultak Buzsákra, Csisztafürdőre a GV. 
szolgáltatását igénybe véve. 

Felemelő, szívet melengető érzés, 
minden alkalommal a baráti találkozás, de 
megemlé�eznek egykori munkatársaikról 
is, akik már nem lehetnek közöttük. 

A nyugdíjas anyagosok - akik több 
évtizeden át tették dolgaikat-résztvettek 
az újjáépítésben, a dízelesítési program, 
majd a villamosítás megvalósításában és 
belekóstolhanak számítógépes techniká
ba is. Most azt remélik, hogy a folyamat
ban lévő átalakulásokban az ő szakszol
gálatuk. is konstruktív szerepet tud és fog 
produkálni a jövőben is. 

Buutsi J6zsef 
Pécs 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
J\IOTIÓ: 

TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
Hideg fej.forró szfv, 
tis::.ta kéz. K R I T I K Á K • O K O K  • ÖSS Z EFÜG G É SE K  • T E N N I V A LÓ K  

Kárpáti Sándor rovata 

Tallózó 
"Elgondolkodva közelmúltunk és 

jelenünk mindennapos botránykróni
káján, az a benyomásunk támad, hogy 
akár találomra is nyúlkálhatunk bárho
vá, a közszolgálattól a tömegkommu
nikáción és a bankügyleteken át a spor
tig és az egy házig, a bűnüldözőktől, az 
adónyomozóktól, tudós orvosoktól a 
tennészetgyógyászokig, mindig vala
mi ragadósba ér a kezünk." ( Popper 
Péter, Népszabadság, 1999.09.13.) 

* * * 

"Összesítve: leginkább korrnmpá/-
hatók a pénzintézetek, ezeket a politikai 
pártok követik, hannadik helyen az ön
konnányzatok állnak." (Vásárhelyi Má
ria, Vasárnapi Hírek, 1999.10.03.) 

*** 

"Véleményem szerint nem hiteles a 
ldílönféle részekre felosztott közember. 

Az ország színpadán időről időre más 
és más pofákat lehet vágni, különböző 
szerepeket lehet játszani, de a többféle 
figura mind-mind egyetlen emberé. Ezt 
minden ködösítés, magyarázgatás elle
nére tudják az állampolgárok. Ezért az
tán nem a magán, az írói, a szakszerve
zeti és mit tudom én, milyen énjeit, ha
nem a maga hús-vér egyéniségében sze
replőt fogják dicsérni, szidni, értékelni." 
(Rékai Gábor, Metro, 1999.09.16.) 

*** 

"A sárdobálás ugyan eredetileg azt 
jelenti, hogy valaki tiszta, csak ellenségei 
próbálják bepiszkítani, ám az is mindig 
kiderül vagy erősen gyanítható, hogy azért 
vannak szép számmal olyan közéleti em
berek, akikneksaját sarok is van." ( Szále 
László, Magyar Hfrlap, 1999.09.30.) 

K.S. 

Mi a megújulás 
iránya és tartalma? 

VÁLASZOL: KAPUVARI JÓZSEF, A H ÚSIPARI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉ NEK ELNÖKE 

-Kire és mire szamztál a::. MSZOSZ 
szövetségi tanácsának azon az ülésén, 
amelyen Sándor Lás:,ló biwlmi szava

zást kért és - mint ismeretes - meg is 
kapta a bi::.almat? 

-Szakszervezetünk képviselői-köz
tük magam is -nem szavazatot adtunk le, 
ami azt fejezte ki, hogy az MSZOSZ el
nöke nem élvezi a bizalmunkat. Ami a 
kérdés másik felét illeti. vagyis azt, hogy 
mire szavaztunk, mi az MSZOSZ megúju
lására adtuk a voksunkat. 

- Mi ennek a megújulásnak az irá
nya és tartalma' 

-Egy szervezet megújulása elsősor
ban a személyek változását jelenti, hiszen 
a szervezet emberekből, a tagságból és a 
vezetőkből áll. Mert például a számító
gép-park cseréje nem jelenti a szervezet 
megújulását. 

A megújulás iránya, hogy a szakszer
vezetek megtalálják helyüket és betöltsék 
szerepüket a mai, gyorsan változó -diva
tosan szólva - globalizálódó világban. 
Azért kell megtalálniuk helyüket, mert lé
teznek és hatnak olyan elméletek is, mi
szerint nincs szükség szakszervezetekre. 

E felfogás lényege, hogy a munka 
világának legfontosabb kérdéseit a par
lamentek törvényekben elrendezik, ame
lyeket meg nem, azokban a munkaválla
lók polgári peres úton érvényesíthetik 
érdekeiket. Ebben a felfogásban valóban 
nincs szükség szakszervezetekre, ám a 
valóság ezt a nézetet cáfolja. 

-Miért? 
-Azért, mert 1990 óta újból létezik a 

munka-tőke ellentéte, s a tőke jelentős erő
fölénnyel rendelkezik nemcsak a gazdaság
ban, hanem a törvényalkotás befolyásolá
sában is. A modern polgári társadalmak, az 
EU-országok éppen arról ismertek, hogy 
ezt az erőfölényt törvényileg próbálják el
lensúlyozni. A jog érvényesítéséhez azon
ban esVeözök is kellenek. A munkaválla
lók legfontosabb eszköze a szakszervezet, 
illetve a szervezkedés lehetősége. Ezért föl 

sem merül, hogy a szakszervezetek a pol
gári demokráciáknak nem ugyanolyan szer
ves részét képezik, mint a politikai pártok 
és a civil szervezetek. 

- Tehát mi a megújulás tartalma? 
- Olyan szakszervezeti szövetséget 

működtetni, amelynek van stratégiája és 
taktikája, amelynek rendezettek a viszo
nyai a politikai, gazdasági partnereivel, 
amely nincsen politikai karanténba zár
va, amelynek vannak eszközei tagságá
nak befolyásolására és a magáról alko
tott kép alakítására. Ilyen eszközökhöz 
tartozik, hogy legyen szellemi háttere, 
saját sajtója, képzési rendszere, legye
nek műhelyei, használja a modern kom
munikációs eszközöket, a rádiót. a tele
víziót, az internetet. Mindehhez meg kell 
teremteni az anyagi forrásokat és a sze
mélyi feltételeket. Ezek ugyanis együtt 
képesek biztosítani a szakszervezetek 
nyomásgyakorló képességét, ha szüksé
ges, a sztrájk szervezését. 

- Valós gond a mozgalomban az 
utánpótlás kérdése is. Hogyan látod ezt? 

- A szakszervezeti mozgalomban 
vissza kell hogy tükröződjék a nemzedék
váltás is. Az elmúlt tíz évben megjelent a 
munkahelyeken és folyamatosan bővül 
egy olyan generáció, amely élményeit 
már a rendszerváltás után szerezte. Eh
hez a nemzedékhez meg kell találnunk az 
utat, hiszen annak a mozgalomnak nincs 
jövője, amelyb61 hiányoznak a fiatalok. 

-Hogyan lehet megtalálni ezt az utat? 
-Meg kell szólítani, ismerni őket, tudni 

kell róluk, hogyan vélekednek a dolgokról, 
saját sorsukról, az őket körülvevő világról 
és megmutatni nekik, hogy a szakszerve
zet is lehet egy eszköz, egy keret, amely
nek segítségével elérhetik céljaikat. Az 
egyén alkupozíciója egy dologban nem 
változott a globalizáció megjelenésével sem: 
aki nem rendelkezik specifikus, ritka s en
nél fogva kiemelkedő szaktudással, az a 
piaci alkuban alulmarad a tőkével szemben. 

-A megújulás része a stllus, a hang
nem. a nyelvezet, a tisztségviselői maga
tartás is. Mit gondolsz erről? 

-A szakszervezeti tisztségviselő kivá
lasztásához más társadalnú szerepekhez ké
pest is nagyobb bizalomra, elfogadottságra 
van szükség. Szakszervezeti vezetőnek len
ni nemcsak szakmai alkalmasság kérdése, 
de annak a képességnek a megléte is, hogy 
véleményfonnáló munkatársai körében bfz
nak a szóban forgó tisztségviselő ítélóképes
ségében; abban, hogy a maga igazáról meg 
tudja győzni az általa képviselt közösséget. 
A bizalom meg57.el7.ése nem lehetséges tm.
tesség, erkölcsi tisztaság nélkül. Más szó
val: a szakszervezeti vezdl5ne legyen támad
ható, zsarolható, megvásárolható. 

-kárpáti-

Szakszervezet-ellenes légkör van 
FIGYELMEZ TET DR. KUTI LASZLÓ, 

A TUDOMÁNYOS ÉS IN NOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉ NEK ELNÖKE 

Amikor felkértelek, hogy készítsünk 
interjút a szakszervezetek helyzetének né
hány kérdéséről, már a telefonban vála
szoltál: mindenekelőtt az kellene, maguk 
az emberek higgyék el, hogy nekik van 
szükségük az érdekvédelmi szervezetre. 

-Hogyan folytatnád e:.J a gondolatot? 
-A szakszervezet a tagság, és nem a 

vezetők érdekében jött létre. Tehát a 
munkavállalók maguk a szakszervezet, 
amelyre azért van szükségük, hogy kö
zös érdekeiket megjelenítsék. Az egyén 
mindig gyengébb. A munkavállaló az 
egyéni munkaszerződésnél kijátszható, 
hátrányos helyzetbe hozható és kényszer
helyzetben kénytelen dönteni. De ahol 
van szakszervezet, amelyik jó kollekt(v 
szer::.ődést köt, ott ezek a veszélyek mi
nimálisra csökkenthetők. 

-A mai magyar S'JU(S7Jf'l rJ?tek ilyenek? 
-Igen. Mindazok a szakszervezetek, 

amelyek szándékaiknál fogva munkavál
lalói érdekképviseletre jöttek létre, meg
felelnek ennek a kritériumnak. Nyugod
tan állíthatom, hogy a hat nagy konföde
rációt ilyen szakszervezetek alkotják. A 
gond az, hogy 1989-91 között szakszer
vezet néven alakultak olyan csoportosu
lások, amelyeknek egészen mások voltak 
a céljaik. (Napi politika, vagyonszerzés, 
a munkavállalói érdekek háttérbe szorí
tása, stb.) Szerencsére ezek a partvona-

Ion kívülre szorultak. Negatív hatásuk 
azonban máig érezhető. 

- Nem sok a hat konföderáció? 
- Nem az a lényeg, hogy sok vagy 

kevés. Hanem az, hogy kulcskérdésekben 
képesek-e együttműködni? Meggyőződé
sem, hogy a szétforgácsolódás időszaka 
lejárt. A jövő az integrációé. Ám ezt a fo
lyamatot nem szabad sürgetnünk, mert ez 
túl sok embert érint érzelmileg is, a szak
szervereti tagoktól a veretőkig. 

-Mit szólsz a vezető tisztségviseltík 
etikai ügyeihez? 

-Jelenleg szakszervezet-ellenes poli
tikai légkör van, amelyben a konnánypárt
oknak érdekük, hogy kjárassákaszakszer
vezeteket Ezt pedig legkönnyebben a ve
zetők lejáratásával lehet elérni. Mert ha nem 
is igaz, amit állítanak, a bizalom megren
dül irántuk. S az emberek többsége nem az 
egyes vezetők magatartásán kezd el gon-
dolkodni, hanem elfordul a szakszerveze
tektől. Tehát ha gyengíteni akarom az ér
dekvédelmi szervezeteket, akkor kitalálok 
és felfújok valamit vezetőivel kapcsolatban. 
Ez a dolog egyik oldala. 

A másik: a szakszervezetet is, mint 
társadalmi szervei.etet, emberek alkotják, 
akiknek különböző a véleményük, a ha
bitusuk, adott esetben a céljaik is. Tehát 
harcolnak, rivalizálnak egymással, érde
keik érvényesítéséért. Ehhez viszont po
zícióba kell kerülniük. A probléma az, 
hogy nem mindig tudják megválasztani 
a megfelelő időnek megfelelő eszközt. 

Ebből következik: aki vezetésre vál
lalkozik, az számoljon azzal, hogy kira
katban éli le az életét, s adott esetben azt 
is ellene fordíthatják, amit az emberek 
többségénél abszolút természetesnek te
kintenek. Következésképp, nem kell a 
labdát feladni, akkor nincs mit leütni. 

- kárpáti-

Erős szervezetet, közös fellépést -
HAN GSÚ LYOZ ZA SCHALKHAMMER ANTAL, A BÁNYÁSZSZAKSZERVEZET ELNÖKE 

- Mi látszik jelenleg a ft5 klrdlsnek a mun
kal'állalók, a szakszen·e:etek s:ámára .' 

- Az ezredfordulóra világossá vált, hogy a 
társadalmi. gazdasági berendezkedésben egy új 
s-..akas: indult el, melyet a globalizáció, a multik 
világméretű terjeszkedése, a liberalizált piac és a 
mindent szabályozni látszó versenyképesség jel
lemez. Bizonyára a történészekre vár a feladat. 
hogy a tennelési viszonyok új típusát elemeuék, 
és a tudományos következtetéseket levonják. 

A munkavállalókat és a szakszervezeteket 
nem a történelmi helyzet elemzése feszíti, hanem 
a kis:olgáltatottság csökkentése, az érdekek vé
delmének ÚJ, hatékony módszereinek a megtalá
Iá,a. A kapitalizmu, világméretében győzött, s 
általában egy konzervatív, jobboldali előretörés 
tapasztalható, amire a választ egyelöre - sem 
nemzetközileg, sem hazailag - a szakszervezetek 
nem tudták pontosan megfogalmazni. Ez a szer
vezeten belül bi::.almi l'álságot alakított ki, hiszen 
a munkavállalókat ért közvetlen hatá�ok kedve
zőtlenek, s az érdekérYényesítés pedig kevés si
kerrel jár. Ezén egyfelffi a tőke. a tulajdono i szo
rítás, másfelöl a tagság igénytámasztása új vála
s:okat és működési feltételeket sürget. 

- Melyek lehetnek az új válas:ok? 
- Ki kell munkálni azokat a módszereket, 

amelyek alapJán a munkavállalók, a szakszerve
zetek erot tudnak meríteni. Rá kell döbbennie a 
munkavállalóknak, hogy kiszolgáltatott helyze
tüket kizárólag a szolidaritás, a szakszervezeti 
szerveződés. a kemény munkaharc enyhítheti. A 
magyar társadalmi viszonyok jelenleg, általában 
nem különböznek a nemzetközi méretű tulajdo-

nosi és tökenyomás következményeitől, de a 
nemzeti sajátosságok egyedi és konkrét magyar 
megoldásokat kívánnak a szakszervezetektől: 

-Az előretekintés kötele:ó, ugyanakkor a: 
sem kevés, hogy egyáltalán talpon maradtak a 
s:akszervezetek. 

- Az ehnúlt tíz évben a szakszervezetek leg
nagyobb eredménye, hogy egyáltalán l'annak. 
Bánnennyire meg akarta szüntetni őket a jobbol
dali hatalom, ki akarta üldözni a munkahelyekröl 
a szakszervezeteket, napjainkra világossá vált: a 
politikai, gazdasági vezetésnek számolnia kell a 
munkavállalók érdekképviseletével. Hatahna5 
rálságon ment át a magyar szak.\zervezeti moz
galom. Túlságosan pluralizálódott, az illúziók-, 
hogy a hatalom magától együttműködik a mun
kavállalók szervezeteivel - elmúltak, a vagyoni, 
a működési válságon az MSZ0SZ túl van. Ezért 
itt az ideje, hogy a kihívá\okra pontos válaszokat 
adjunk, olyan programot fogalmazzunk meg a 
tagságnak. amelynek alapján mindenki sajátjának 
érezheti a közösen létrehozott szakszervezeteket. 

-A talpon maradás valóban eredmén): mind
e: azonban nem jelentheti az önkritika mellőzését. 

- Önkritikusan be kell vallani, hogy nem 
találtuk meg azokat a megoldásokat, amelyek 
jelentős mértékben Javíthatnák a munkaválla
lók helyzetét és politikai. törvényi garanciákat 
nyújtanának a tagságnak jogaik érvényesítésé
hez. Ezért azok a kollégák. akik progresdren 
vetik fel a problémákat és a kö:öJ megoldás út
ját keresik. nem járnak messze az igazságtól. De 

nem az a megoldás, hogy kfrü/ról támadjuk egy
mást ls sa1á1 s:ervezeteinktt, mert az ilyen ma
gatartás csak kiélezi a feszültségeket és az ellen
fél malmára hajtja a vizet. 

- Mi tehát a teendő? 
- El kell indulnia egy intenzív, belső poli-

tikai párbeszédnek. A szakszervezeti vezetésnek 
és a tagságnak azonos információs bázisra kell 
kerülnie, s ennek alapján szükséges kialakíta
nunk új típusú módszereinket. 

Ez a harc nem egyszerű. Tudomásúl kell 
vennünk: a tartós kapitalista környezet csak ak-. 

kor hajlandó engedményeket tenni a dolgozó 
emberek számára, ha azt ki tudjuk kényszer(te
ni. Ehhez azonban magas fokú szervezettség, 
erős szakszervezet kell. Enélkül nem megy. Fél
re kell tenni a személyi. ideológiai, világnézeti 
vitákat, s a szakszervezetek egyetlen klasszikus 
alapfunkciójára, az érdekvédelemre kell kon
centrálni. Minden szakszervezetnek akkor van 
tekint�Iye környezetében - jobbra és balra egy
aránt-, ha erőt tud felmutatni, és képes a mun-

kavállalói érdekek érvényesítésére. 
- Beszéljünk a szaks:ervezetek és politikai 

pártok kapcsolatáról, mert az 1116bbi időben -
az egyes s:aksww:eti tisztségviselők etikai 
ügyei kapcsán • fes:ültség keletkezett a: MSZP 
és a: MSZOSZ között. 

- A szakszervezetek és a munkavállalók ér
dekei összecsengenek a szociáldemokrácia esz
meiségével. a baloldaliság olyan értékeivel, 
mint a társadalmi igazságosság, az esélyegyen
lőség, a szolidaritás, stb. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a szakszmezetek egyeneságú politi
kai szövetséget létesítenek a pártokkal. 

Sok kritika éri az MSZOSZ-en belül múkö
dö platformok működését, s ezek a bírálatok nem 
alaptalanok. Úgy gondolom azonban, hogy az 
ponos világnézetet valló szakszervezeti tagoknak 
nem lehet megtiltani. hogy politikai platformok
ba tömörüljenek. A platformszabadság /ehe/ővé 
teszi a pártokkal való együttműködést, de nem 
lehet egyenlőségi jelet tenni a platformok és a 
szakszervezetek közé. Akkor lesznek hatékonyak 
a szakszervezeti platformok, ha a piramis elv alap
ján, a munkahelyektffi az ágazatokon keresztül 
hozzák létre országos képviseletüket, és nemcsak 
az MSZ0SZ szövetségi tanácsába delegált néhány 
ember sajátítja ki azokat. 

Markáns munkavállalói vélemény, hogy az 
elmúlt időszakban a munkavállalói jogok törvé
nyekben és rendeletekben való megfogalmazását, 
megjelenítését a szakszervezetek nem tudták 
megvalósítani. Mi több, az 1994-töl 1998-ig tar
tó baloldali hatalom sem oldotta meg ezeket a hi
ányosságokat. Nem pénzben kifejezhető törvé
nyekre gondolok, hiszen a makrogazdasági válság 
kezelése ezt nem tette lehetővé. Hanem arra, hogy 
miért nem változtattuk meg az alkotmányban 
azokat a pontokat. amelyek alkotmányosan garan
tálták volna a munkavállalói jogok érvényesülé
sét, az érdekegyeztetés kötelezettségeit? Tetézi a 
gondokat, hogy a jelenlegi kormányzat megszün
tette a tripartitizmust - a nemzetközi konvenci
ókat megsértve-, a munka világának főszereplő
itöl, a munkaadóktól és a munkavállalóktól meg
vonták együttműködési jogosítványaikat, vét6jo
gukat, együttm(Iködési lehetőségeiket. 

Ezekre a kihívásokra közösen kell reagál
nunk. Válaszunk azonban nem lehet a begubózás, 
a szakszervezetek gyengítése, szétverése, az okta
lan munkavállalói és szaksi.ervezeti hitvesztés. A 
munkavállalók erejét mindig a szervezkedési sza
badságból fakadó erős szerveu� a közös fellépés 
kq,ezte. Erre van szükség ma és a jövőben is. 

• k4rpdti-
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EMLEKEZZUNK REGIEKRE! 

· Orbán György 
Székely családban fölcseperedett, 

egyszertI vastíti munkás volt. Egyike 
azoknak, akik segítettek abban, hogy 
munkástársaik öntudatos szervez.ett dol
gozóW váljanak, s ezzel hozzájárultak 
hazánk munkásmozgalmának megalapo
zásához. 

Az 1890-es évek derekán Lukács 
Bila kereskedelmi miniszter elgondolá
sa alapján a MÁV vezetffi székely tanon
cokból akarták megszervezni "a szocia
lizmus elleni testőrséget". úgy vélték, 
hogy ha lecserélik velük a Nyugat-Euró-

. pa fejlettebb országaiban tanult, a szoci
alizmus eszméivel is megismerkedett 
szakmunkásokat és mtivez.etőket, haté
kony védgátat emelhetnek a nemzetközi 
munkásszolidaritás terjedése elé. 

1894 januárjában a MÁV Gépgyár
ban kezdték meg 40 székely fiatal kép
zését, majd a MÁV Nyugati Főmíihely
ben rendeztek be jól felszerelt tanmíihelyt 

, 20 székely tanoncnak. A MÁV Északi 
Főmíihelyben tanuló 43 fiatalból 20 
ugyancsak székely volt 1894-ben. A 
szakma elsajátítása azonban rendszerint 
egybekapcsolódott az öntudatos munkás
sá fejlődéssel. Kitüntetett szerepük volt 
ebben a gépgyári és főmíihelyi munkás
közösségeknek. 

Amikor a Háromszék vármegye fő
ispánja , által kiválasztott, 1881-ben 
Márkosfalván �öletett Orbán György a 
fővárosba indult, nem sejtette, mire sze
melték ki. 1896. szeptember 5-től a MÁV 
Nyugati Főmíihelyében tanoncoskodott. 
Négy év alatt az üldözött szocialista mun-
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kásmozgalom vonzáskörébe került, kivá
ló vasesztergályos szakmunkássá vált. 

1902. június 26-án, saját kérelmére 
a MÁV 100 főt foglalkoztató kis zólyo
mi míihelyébe helyezték. Oda, ahol a 
munkások - a míihelyfönök korábbi je
lentése szerint- "a hírlapok olvasásának 
befolyása alatt egymás közt a munkás
ügyeket megbeszélik, s ebbfil kifolyólag 
a hajlandóság megvolna bennük arra, 
hogy magukat a nagyobb ipartelepek 
munkásainak példájára viseljék, másrész
ről azonban mind ragaszkodnak kerese
tükhöz ... ", vagyis: az elbocsátástól fél
ve nem mernek szervezkedni. Orbán 
rövid idő alatt kétszer kapott órabéreme
lést, mert Szepesi Simon míihelyfönök 
igen elégedett volt a munkájával. Kezdet
ben arra is számított, hogy Orbán, ez a -
jellemzése szerint-"csöndes, intelligens 
magyar ember" az ő szövetségese lesz az 
ösztönösen lázadó, többnyire szlovák 
munkások megregulázásában. Ám ékte
len haragra gerjedt, amikor kiderült, hogy 
Orbán vitte Budapestről Zólyomba az 
1904. április 15-én megjelenő első szo
ciáldemokrata vasutas munkáslapot, a 
Magyar Vasutast. 

A mfihelyfönök Orbánt július 13-án 
a MÁV Igazgatóság utasításának szelle
mél!en "tapintatosan", munkahiányra és 
kifogásolható munkájára hivatkozva, 14 
napí felmondással a szolgálatból elbocsá
totta. Szeptember 2-i jelentésében Szepe
si kesertien írta: "A Magyar Vasutasra 
vonatkozól;ig jelentem, hogy tényleg ő volt 
az első, aki ezt a lapot Budapestről hozta 

és szétosztottaa mtibelyben ... Azóla a lap 
el is terjedt a vasúti munkások között." 

A zólyomi míihelymunkások killdöt
tei ott voltak a vasúti munk4sok szervez
kedésében határkőnek tekinthető 1904. 
június 26-i, majd a szeptember 11-i fő
városi gytiléseken. Az elsőn kimon4ták, 
a Vasúti Munkások Országos Sziivetsi
ginek megalakítását, a másodikon pedig 
elhatározták, hogy a vasúti munkások 
általános bérjavítása érdekében küldött
séget menesztenek a MÁV-elnökhöz, és 
a munkások jogviszonyának javítása cél
jából beadvánnyal fordulnak a képvise
lőházhoz. A mozgalom már feltartóztat
hatatlan volt, de a küzdelem újabb áldo
zatokat követelt. A Szepesi míihelyfőnök 
önkényét és korrupt voltát nyilvánosság 
elé táró Gas-parik Ignác gyalust és Mad
luska István géplakatost- több mint egy 
évtizedes szolgálat után -felmondás nél
kül elbocsátották. 

Amikor 1907. január 6-án megalakult 
az első legális vasutas szakszervezet, a 
VMOSZ zólyomi helyi csoportja, Szepe
si már a sátoraljaújhelyi mtibely főnöke 
volt. Gasparik a zólyomi Union vasgyár
ban, Madluska a HÉV cinkotai ftitőházá
ban dolgozott. Orbán György a Schlick
Nicholson Gép-, Vagon- és Hajógyár 
munkása és főbizalmija lett. A szociálde
mokrata párt erzsébetfalvai (ma: pestszent
erzsébeti) pártszervezetének titkára és a 
helyi Nemzeti Tanács elnöke volt, amikor 
fiatalon, 1919 januárjában meghall Ezrek 
kísérték utolsó útjára. 
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Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek flSvizsgája, flSjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik flSvizsgáj�, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerµsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérllSkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• 

•szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 



1999. OK'IÓBER 

MŰVÉSZFÜLKÉBEN 

Érdemkereszt a 
tangóharmonikás vasutasnak 

Tfz kilométer óránkénti sebesség
gel zötyköl6dik vonatunk a Sárbo
gárd-Bátaszék vasútvonal Szedres utá
ni szakaszán, majd nagyot zökkenve 
megáll Tolna-Mözs állomásán. 

Hamarosan már a fc'.'ínökhelyettesi 
irodában diskurálok a 61 éves Szekeres 
István vonali tartalékossal, akit augusz
tus 19-én tüntettek ki a Magyar Köztár
saság Bronz Érdemkeresztjével. Alig két 
napja van a nyugdíjazásig. A köpcös, 
tolnai parasztember le sem tagadhatná, 
hogy a munka, a vasút edzette meg. Er
ről árulkodnak a naptól barnára cserzett, 
kérges ujjai, ráncokkal telt homloka, ízes 
beszéde. Nem csodálkozom, hogy csak 
lassan nyílik meg, hiszen az elmúlt egy 

meg' aztán híre is ment a zenél6 atyafi
aknak. Zenekart alapítottam, de vigyáz
tam arra, hogy a vasút és a zenélés ne 
sértse egymást! Ezt egyébként negyven
egynéhány esztendeig sikeriilt is megva
lósítanom. Az első zenésztársam Budi 
Ferenc, az ismert cigányprímás volt. Bá
lokon, lakodalmakon léptünk fel és a 
zenélés mindig nagy élményt jelentett 
számomra, függetlenül attól, hogy ki volt 
a zenésztársam. Általában én voltam a 
zenekarvezető. Mindig a ,lakásomon 
vagy a feleségem hivatalában próbáltunk, 
aztán szombat-vasárnap jöhetett az elő
adás. Némelyik fellépésünk 12-16, de 
nem ritkán 18-20 órán át is elhúzódott. 
Mi persze ezt nem bántunk, hiszen - mit 

Vajon összeállnak még? A formáció neve: Hangulat Rt. Balról jobbra: Szeke
res István - tangóharmonika, Rafajlovics Péter - gitár, Sebestyén László - sza
xofon és Götz János - dob. (Szedres, 1986). 

hónapban számtalan hatás érte: itt van 
maga a kitüntetés, amit Göncz Árpád köz
társasági elnök aláírásával Katona Kál
mán közlekedési, hírközlési és vízügyi mi
nisztertől vehetett át, meg aztán a sok gra
tulációról sem szabad elfeledkezni ... 

- Vasutasdinasztiában nőttem fel -
emlékszik vissza a későbbi pályafutását 
alapjaiban meghatározó momentumra a 
vonali tartalékos. Miközben beszél, las
san, szinte "megrágva" ejti ki az egyes sza
vakat. -Édesapám és nagyapám is koráb
ban a Magyar Államvasutak és jogelődei 
szolgálatában állt. A családi hagyományok 
egyenes utat jelöltek ki nekem is a vasút
hoz. A szekszárdi Közgazdasági Techni
kumban érettségiztem, 1958-ban kerültem 
a vasútra. Szedres lett a honállomásom. 
Később elvégeztem a Tisztképzőt, így let
tem vonali tartalékos. 

- Mit is jelent pontosan e fogalom? 
S egyáltalán miért ezt a munkát válasz
totta? 

- Vonali tartalékosként a csomópont 
teriiletén lévő állomásokon forgalmi szol
gálattevőként, váltókezelőként, vagy, ha 
a szükség úgy kívánja állomásfőnökként, 
állomásfőnök-helyettesként, személy
vagy árupénztárosként, málházóként, 
árvkiadóként teljesítek szolgálatok. Ma
gyarán szólva helyettesítek. Érdekes 

· egyébként, hogy amikor én helyettesíte
ni mentem valahová, mindig olyasféle 
"lámpaláz" volt bennem, mint a színész
ben, mielőtt színpadra lép. Éppen ez, a 
változatosság volt ennek a munkának a 
szépsége. Nincs például két egyforma ál
lomás. Minden állomáson más munka
körben dolgozót helyettesítettem és a "házi 
szokások" is mindenütt különböztek. 

-A vasúton kfvül, úgy hallottam még 
egy szenvedélye is v� a zenélés. Igaz ez? 

- Hát, hogy szenvedély-e, nem tu
dom. Tény, hogy közel 41 esztendőn át 
zenéltem, tangóharmonikáztam különbö
ző zenekarokban. Az egész fiatal srácko
romban kezdődött, amikor kaptam egy 12 
basszusos harmonikát. Ezen kezdtem el 
tanulni. Pár év múlva édesapám - egy 
tehén áráért-vett nekem egy 120 basszu
sos Weltmeister harmonikát, amit ezután 
vittem magammal a zeneórákra. Idővel 
aztán észrevettük egymást a többiekkel, 

tagadjam - jól kerestünk, de az ember egy 

idő után fizikailag belefáradt. Ezért hagy
tam négy éve végleg abba a "nyilvános" 
harmonikázást. Most már csak az uno
káimnak és a szeretteimnek játszok el 
néha-néha egy-két dalt. 

-Mi volt a siker titka? 
- Mtivelődési házakkal, éttermekkel, 

iskolákkal, presszókkal vettük fel a kap
csolatot. Mi menedzseltük magunkat. 
Arra mindig ügyeltünk, hogy az éppen 
divatos dalokon kívül eljátszuk az örök
zöld slágereket is. Egyébként a legegy
szenThb zenei vizsgával, az OSZK-val 
(OSZK = Országos Szakmai Képesítés) 
rendelkezem, de itt nem csak a papír szá
mított. A jó fül, a ritmusérzék, az uijtech
nika és a tehetség is meg kellett, hogy 
legyen az emberben. Ha megtetszett egy 
szám, megtanultam. 

-Hogy fogadták a harmonikát a la
kodalmakban, a bálokon? 

- Jól. S ennek rendkívül egyszerti 
okai voltak: egyrészt vidéken a harmo
nika hagyományos zeneszerszám, más
részt önálló hangszer és bármit - a 
klasszikusoktól kezdve a pop-rockig -
lehetett rajta játszani. Nekem is volt olyan 
esetem, amikor nem ugrott be egy dal, 
vagy nem ismertem, de akkor valaki a 
közönség soraiból segített, elénekelte, 
eldúdolta és utána már ment minden, mint 
a karikacsapás. 

- S akkor eljött 1999. augusztus 19-
e. Mit énett, amikor Budapesten, a Köz
lekedési, Hírközlési és Vfzügyi Miniszté
riumban Katona Kálmán minisztertől 
átvette a Magyar Köztársaság Bronz 
Érdemkeresztjét? 

-Először is azt kérdeztem magamtól: 
az 56 eres: vasutas kolléga közül, miért pont 
én kapom ezt a kitüntetést? A választ az
óta is kutatom. Másodszor: egyáltalán nem 
számítottam ekkora megtiszteltetésre, bár 
igaz, gondoltam valamilyen elismerésre. 
De közel sem ekkorára! Azóta fogadom a 
kollégáim gratulációit és öriilök annak, 
hogy nem változtam meg, nem lettem 
nagykép1I, fennhéjázó. Vallom: az ember 
teremtse meg a tekintélyét, de ne a nagy
kép1Iségével, hanem sokkal inkább a mun
kájával, a tudásával, liviselkedésével. 

Berta Sándor 

MAGYARWM s 

Egyedülálló módon VSZ-hozzáiárulást fizet 
Már rég szerettem volma összdutuiKis

BöntiJántJssal,akiDDtNyngybamioaPGF
en bel96elleo6r. Tavaly az ümni taoéalok vá
llmtá<i badjáratában,minf "haDgatfiság" ült 
bea VSZdebreanreudmmyére. 

-Aldwr is megkérdezhettem volna, hogy 

miután nem tagja a Vasutasok Szakszervezet
ének, mi érdekelhette annyira? 

-A VSZelsőemberemiattmentem eloda, 
s bár nem vagyok tagja a VSZ-nek, én már több 
éve fizetem az érdekképviseleti díjat 

-Mifán�az? Em5lmégnemhallottam. 
-Márpedig én úgy döntöttem, hogy hozzá-

járulok, ha nem is egészen keresetem l %-ával a 
VSZhelyi alapszervez.etének gazdálkooásáho7� 

-Miért? 
Délidő. Közben mára bablevest kanalanuk 

Nyíregyházán a vasútállomás magánebédlőjé
ben. Kis-Böndi Járws ápoltbajusza alatt vékony 
mosolY. fut át. 

-&nemakarokfarviimevemi. Úgy dootix
tem, oogy eza VSZ-nek jár, márcsakamtis, nm 
akár akarom, akár nem, képviseli az érdekeimet, 
gondoljunkcsakakollektív si.em'iclésldxé. 

-Így meg azt nem értem. hogy miért lépett 
ki a  VSZ-ből? 

Ezt se titkolja. 
-Annak idején valamilyen iskolázási se

gélyt kaptam a VSZ-től, s nagyon elkeseredtem, 
hogy ezt a kis összeget megadóztatták. Szóval 
nem tudtam elfogadni, s nem is önmagában az 
adózás ténye háborított föl. 

-No j6, kilépett. Azt tudja-e, több, mint va
lósz(nű. On az egyetlen ember; aki ilyen "költe
kezésre" vetemedett? Tehát önként is ad. 

-Ez nem adakozás, több annál, V�utasna
pon egyébként meg is emelem a hozzájárulásom 
mércéjét. Azt hiszem. így illik. 

Azon tűnődöm, hogy Kis-Böndi János kü
löncködő ember-e, ám erről is lebeszél, még a 
szóhasználat sem tetszik neki. Inkább elmond
ja, hogy milyen ember ő. Egy idegen kifejezést 
sző hitvallásába: "Proegzisztenciális felfogá
som a valamiért és val.akikért való létezés." 

-Ez a sötétkék öltöny az egyenruMja len
ne? - mutatokrá. 

-Igen, így is mondhatnám, de én ezt saját 

AKI NEM FARVIZEN EVEZ 

pémemb6l vásároltammá&ól. An.oe úplkmeg, 
oogy kMl,egyébként�oogy aMAV s:lim
bóhmdat(itlvénym:t) leszedtem róla, de vanraj
ta egy kis csillag. Felwnr.zőben aran}'S2Egéllyel 

Közelre hajol, nézzem meg, mi az. Beval-
lom neki, nem tudom, melyik civil szervezeté. 

lsuit mámocam�válik, halkansúgja: 
-Ez? Abetlebemicsillag. 
VISS1.3tériink öltönyének viseletére. Kideriil, 

hogy egyszer már a vei.é.rigazgatóságon is meg
kérvényez:te, még mint anyaggazdálkodási. VezJ}

tő, az egyenruha ha'iZDálatát ,\m udvm v�
ban térítették el engedélyeztetését, mert ugye az 
egyenruha a v�útnál nem minden munkakötben 
dukál. Végül a minisztériumhoz utasították kéré
sével.. Egyébként igen nelX2ell Imlta VSZmldc
ké.pviseleti díjának (hozz.ájárulásá) elfogadta
tása is, mert a helyi alapszervezet élére állította a 
kérdé&: valaki vagy tag, vagy nem tag. Így fordult 
az akkoo teriileti titkámoz, E.wmyi l..áslJ6hoz, aki 
barátságosan szerette volna nyélbe ütni a dolgot 
"Fizesd be komám nálunk!" No, de erre meg ő 
nem volt hajlandó. A teriileti központnak? Nem! 
Addig-addig, hogy végül a helyi szervezet csak 
beadta a derekát, megbékélve azzal, hogy létezik 
ilyen ember is a v�útnál. 

-Név.e, én úgy veszem ésue, hogy maga a 
végsőkig kifinomult igazságokat keresi. Sz(ve
sen veszik ezt öntől? 

-Van, aki igen, van, aki nem. De ne drama
tizáljuk. Mondanék erre egy példát. Minthogy 
belső ellenőr vagyok a PGF-nél, szóvá tettem, 
hogy mondjuk A és B vonalszakaszon, ha van 
rácsatlakozó vágány, ne csak két irányból fedez
zük a pályamunkást, de egy hannadik: pontból is. 

Kis-Böndi János amolyan fogalomveséző. 
Nem találja szerencsésnek a bérharc ki.fejez.ést 
sem a parlamentáris demokráciában, hisz.en sza
vazatával -mondj a, az ő általa is "beiktatott" 
képviselővel kerül szemközt. Hát ennek ellenke
zőjéről igen nehéz őt meggyőznöm, s rögtön 
eszembe is jut, hogy helyt ad-e annak a felfogás
nak, miszerint ha a MÁV-nál mindenki betarta
na minden szabályt, nem indulna el a vonat 

-Tiltakozom! Ha mindenki betart minden 
szabályt, úgy nyugodtan közlekedhet minden vo
nat-állítja. -Tehát nekem ne beszéljen senki 

agyonszabályozottságrol. 
Még egyszenoegbányjuk-vetjükegyediilál

ló hozzájárulásának okait, s ebből az kerekedik ki 
végtére is, oogy aki nem a reprezentatív szakszer
vezetek tagja, annak mégiscsak illenék valamics
két fizetnie oda béremelés előtt, a kollektív szer
ződés megkötése után. Ha nem, úgy az sem vol
na idegen tanulság tőle, ha az illető egy-két szá
zalékkal kevesebb béremelésnek <IVendhetne. 

Minden esetre a szakszervezeti önzetlenség 
egyszer előbl>-utóbb véget ér. -gondolja. 

Búcsúzóul ki vallat, van-e engedélyem a 
váltók közé állnom, ha őt ott lefényképezem. 
Férfiasan beösmerem, nincs. Így a legszélső vá
gány mellé invitál, "az elsodrási határon túl". 

Egyszer már odahagyta a v�utat (no, ez ré
gen volt). S hogy mi húzta vissza? Szerinte, a 
Moldova állításnak (Akit a mozdony füstje 
megcsapott) van egy párja is: a sínnek meg vas
illata van. Egyébként három generációs vasutas 
családból származik, nagyapja pályaőr volt 
Biharkeresztesen, a Kalotaszentkirályról sz.ánna.. 
zó édesapja vonatot vezetett a nyíregyházi vona
lon, ő meg volt már pályamester, a tiszti tanfo
lyam után anyaggazdálkodási vezető, s most 50 
évesen belső ellenőr, emellett 5 évig környezet
védelmi ügyintéző. Volt. Kislánya debreceni di
ákként maturandus, de szavai szerint büszke ál
dott jó 12 éves kisfiára is. 

Nagyon kéri, írjam meg, felesége őérte is 
nagyon sokat vállal, s némely dolgokat elnéz 
neki, hogy a v�útért való élete kiteljesedjék. 

Szalai Csaba 

Az ISO 9001 követelményrendsz�rével a megrendeló'k szolgálatában. 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg-

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1c részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológÍai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás 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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SZABAD TÉR 

SZEMELVÉNYEK A KÖZPONTI MUNKAVÉDELMI 
BIZOTTSÁG PANASZLÁDÁJÁBÓL 

11Patvomkin lalu 11-ban 
szomszéd a csótány, a bolhal 

Korábban már sokszor irtunk a 
Keleti pályaudvaron dolgozók problé
máiróL Azóta felújitották ugyan a múlt 
S7.ázadi, patinás, mííemléki épületet, ám 
az alagsor szintjén lév6 személypénztá
rak és információs "kuckók" esetében 
továbbra is megoldatlan egy s más. 

Az alagsori pénztárakban és az infor
mációnál körülbelül ötvenen dolgoznak, 
szinte csak és kizárólag nők. Á tlagéletko
ruk 35-40 év. A legnagyobb gondot szá
mukra a légköri viszonyok jelentik. Nem 
megoldott ugyanis a 14 pénztárfülkében 
a szellőztetés, így magas a páratartalom. 
A pénztárak mögötti gépházban megbú
jik ugyan egy szellőző berendezés, ám az 
eredeti funkciójának már nem felel meg. 
A kialakult helyzetet tovább rontja, hogy 
gyakran betörnek a pénztárablakok. A lá
nyok, asszonyok egyébként már szinte 
névről ismerik és ismerősként üdvözlik a 
környezetükben meglehetősen gyakran 
előforduló csótányokat és bolhákat. Mű
szakonként egyébként 12-13 órát dolgoz
nak a pénztárosok és az információsok, az 
étkezést, tisztáµcodást a forgalomtól füg
gően felváltva tudják csak elvégezni. 

Mindezen adatok birtokában nem is 
csodálkozhatunk azon a tényen, hogy 

csak idén augusztusban és szeptember
ben 11 dolgozó került betegállományba. 
Arról már ne is beszéljünk, hogy a pénz
tárfülkék alapterülete körülbelül 4 négy
zetméter, ami ugyebár rendkívül sziikös 
mozgási lehetőségeket tesz csak lehető
vé, ráadásul a bútorok állapota is rossz. 

A munkáltató sajnos véglegesen nem, 
csupán átmenetileg tudott megoldásokat 
találni a felmerült problémákra. Minden
képpen szükséges lenne légkondicioná
ló berendezések beszerelése és a pénz
tárablakok fóliázása, hiszen csak ez utób
bi nyújthatna kellő védelmet az üvegtö
résből származó balesetek ellen. Keret 
mindenesetre lenne, lehetne a legszüksé
gesebb teendők elvégzésére, hiszen a 
K.8606-3/1999. számú megállapodásban 
a MÁV Rt. vállalta, hogy 1,7 milliárd 
forintot különít el és használ fel a mun
kakörülmények javítására. A tragikomi
kus szituációban azt azért örömmel ta
pasztaltam, hogy a Keleti pályaudvar 
személypénztárosai és információsai leg
alább humorérzéküket nem vesztették el. 
Elnevezték ugyanis hőn' szeretett mun
kahelyüket "Patyomkin falu"-nak. 

No comment. 
Berta Sándor 

így is lehetl Dicsérni jöttem, 
nem panaszkodni! 

Nagy csomagokkal idősebb úriem
ber lépkedett a debreceni igazgatóság lép
csőin felfelé, amikor összefutottam vele. 
Tétovaságát látva kérdezem: -Segíthe
tek-e? Milyen ügyben jár itt?-A panasz
ügyekben illetékest keresem - mondja 
lihegve, hiszen magasak a lépcsőfokok, 
a fiatalabbak is megérzik. -Te jó ég! -
futott át az agyamon. Mi történhetett? Aki 
ennyi pakkal veszi a fáradtságot, hogy 
bejelentést tegyen, ott valami komoly 
sérelem, vagy bosszúság történhetett. 

Tovább együtt haladva mutatom az 
irányt az illetékesnek. Próbálom kipuha
tolni az úr jövetelét kiváltó okokat. 

Gondolatban elkalandozok, mit te
hetnék a mundér becsületének érdeké
ben? Az életben gyakran ér sérelem em
bereket. de ritkán tesszük szóvá, hiszen 
az újabb energiákat igényelne, és gyak
ran visszafordíthatatlan a folyamat. 

Hamarosan kiderül, most nem pa
nasztevésről van szó! 

Az úriember fáradtságot nem kímél
ve, háláját és köszönetét akarta kinyilvá
ní�, azért, amit utazása során tapasztalt. 

Ime a történet: 
V.M. budapesti lakos a közelmúltban 

a Debrecenből 14 óra 45 perckor induló 
vonattal utazott Hajdúhadházra. Leszál
lás után vette észre, hogy egyik táskáját, 
melyben számára rendkívül fontos sze
mélyes iratok és pénz is volt, a vonaton 
felejtette, amely tovább ment Téglás felé. 

Hajdúhadházon aggódva mondta a 

személypénztárosnak, Tóth Sándornénak, 
hogy egy csomagja a vonaton maradt. 
Tóthné gyorsan szólt a szolgálattevőnek, 
Rezes Csabának, hogy a vonaton maradt 
egy csomag. Ő azonnal intézkedett. Kö
zölte a Tégláson és Újfehértón szolgálatot 
teljesítő kollégáival, hogy keressenek egy 
a vonaton maradt csomagot. A vonat ek
kor már Téglásról is tovább indult, hiszen 
a mei:ietidő kevesebb, mint öt perc. 

Ujfehértó állomáson Szabó Lajos 
forgalmi szolgálattevő a beérkező vonat 
jegyvizsgálóit kérte meg, hogy a vonaton 
végigmenve keressék meg a táskát. A 
kutatás eredményes volt. Makula József 
vonatvezető és Nagyősi Tibor jegyvizs
gáló megtalálták az ott felejtett csomagot, 
amit leadtak a szolgálattevőnek, aki azt 
hamarosan visszaküldte Hajdúhadházra. 

Utasunk a meghatottságtól, az öröm
től áthatva fejezte ki köszönetét a helyi 
vasutasoknak, akik azzal adták át a cso
magot, hogy ez természetes, és örülnek, 
hogy meg vannak a bácsi számára pótol
hata!lan dokumentumok és a pénze is. 

Igy a történet "happy end"-del vég
ződött. Mindez úgy derült ki (és válhat 
ismertté), hogy V.M. később erre járva, 
eljött Debrecenben a MÁV Rt. Területi 
Igazgatóságára, hogy itt is megköszönje 
a MÁV dolgozóinak önzetlen, gyors és 
eredményes segítségét. 

Ilyen egyszerű és természetes módon 
is lehet a MÁV jó hírnevét öregbíteni. 

Seress István 

UTÁNAJÁRTUNK 

Vízlejadag vagy vízfej-adag? 
A MÁV Rt. vezetői ismét gondban 

vannak. Kitört ugyanis az újabb "HP
háború". Hiába rögzítette már szinte min
denféle rendű-rangú megállapodás a 
MÁV-nál, hogy minden vasutasnak jár a 
friss, vagy legalábbis ásványvíz, a vízel
látás frontján ismét gondok vannak. Ez
úttal szeptember 30. az emlékezetes dá
tum. Ekkor ütött be ugyanis az újabb "víz. 
krach". S hogy pontosan mi is történt? 

Sebestyén Attiláné, a kaposvári állo
másfőnökség szb-titkára szerint szeptem
ber 30., csütörtök óta náluk a forgalmi uta
zók nem kapnak szolgálati vizet. A közel 
100 fős forgalmi utazói réteg- élükön a 
jegyvizsgálókkal - rendkívüli módon fel
háborodott a történteken. AMÁV Rt For
galmi Sz.akigazgatósága a problémára ál
lítólag csupán annyit válaszolt: "Azért 
nincs víz, mert nem lett kiegyenlítve a 87.ám
la". Ez a rövid. tömöc, lényegre törő mon
dat azonban nem csillapította a felborzolt 
kedélyeket. A vamt vezetffi mindenesetre 

ígérik: hamarosan megnyugtatóan rende
ződik a kialakult helyzet. Addig is, min
den érintett vasutas kolléga bányássza újra 
elő és a szolgálatba vigye magával koráb
ban félretett szörpös, üdítős vizesüvegét. 
Mindenesetre az szb-titkárasszony nem 
értette, hogy ha a MÁV Rt. megállapodás
ban vállalta a forgalmi utazók szolgálati 
vízzel való ellátását, akkor ezt miért nem 
tudja teljesíteni? Mi akadálya van ennek? 

ErMs Gábortól, a VSZ Pécsi Területi 
Képviseletének területi titkárától megtud
tam azt is: a kaposvári probléma nem egye
dülálló eset. Hasonló gondokat jeleztek 
feléjük szeptember 30-án a Dráva-völgyi 
Regionális Vasúttól és Siófok térségéből is. 
Bár a területi titkár szerint a probléma már 
hálózati színtű, azát reméli: a kialakult hely
zet� megoldódik. 1'udonwa sze
rintaMÁV Rt afelmeriiltlikvidítm gondjai 
miatt nem tudja teljesíteni a megállapodás
ban foglaltakat 

BenaSáiulor 

MAGYAIVR 1999. OK'IÓBER 

Még mindig vonzó e tömegsport 
12 FOCICSAPAT MÉRKŐZÖTT DEBRECENBEN 

A debreceni Lokomotív TSE. mikro
sporttelepére éppen, hogy befért az a 12 
focicsapat, amely a Vasutas Sportközpont 
a XIX. Országos Vasutas Kispályás Lab
darúgóbajnokságára érkezett 1999. ok
tóber 9-én. 

A torna megnyitóján Szemők Béla, a 
Vasutas Sportközpont elnöke hangsú
lyozta a vasutas tömegsport fontosságát 
és elmondta, hogy a MÁV Rt. a jövőben 
is igyekszik támogatni és jgíteni a dol
gozók sportigényeit. A közeljövőben ve-

zetői értekezlet elé viszik a MÁV Rt. 
Sportkoncepcióját, amelyben a tömeg
sport egy külön fejezet. 

A buzdító szónoklat után elkezdőd
tek az összecsapások. 

A végig sportszerű, de kemény küz
delmekben az alábbi �yek születtek.: 
1. Záhony - Gépészeti Főnökség 
II. Szombathely - Vasjárm!i Kft. 
ill. Debrecen - Gépészeti Főnökség 
IV. Miskolc - Területi Igazgatóság 
V. Szeged - Területi Igazgatóság 

ok. 

Szemők Béla a mikrosporttelepen meg
nyitja az országos tornát (Mellette há
zigazdaként Vula Péter) 

VI. Szolnok - Tömegsport SE. 
V II. Záhony - Gépesített Rakodási 

Főnökség 
VIII. Budapest- Területi Igazgatóság 
IX. Budapest -MÁV Egészségügy 
X. Pécs - Területi Igazgatóság 
XI. Debrecen - Lokomotív TBF. 
XII. Miskolc -Mozdonyvezetők 

Szakszervezete 
A torna gólkirálya Pokol Zsolt (Zá

hony GRF.), legjobb kapusa Rácz Lász
ló (Záhony Gépészeti Főnökség), leg
technikásabb játékosa Palaticz László 
(Pécs, Területi Igazgatóság) lett. 

Foro: mn GrvLI Vula Péter 
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Nem félünk anól, hogy félnek tőlünk
11 

A hajdani kultúrdiktátor, Révai 
mondása szerint a párt és az állam 
nem egy - de nem is kettő. Valahogy 
igy van ez a VSZ-szel és annak Ifjú
sági Tagozatával is. Mert ezek a 35 év 
alatti fiatal szakszervezetisek már szá
mos munkavállalót nyertek meg a 
szakszervezeti ügynek, értették meg 
velük a szervezettség lényegét és fon
tosságát. És annak ellenére teszik a 
dolgukat, hogy lendületük, életkoruk 
nem mindenütt vált ki osztatlan hur
rázást az idősebb generációk körében. 
(Bár eme tényt Pálmai Zsolt, a tagozat 
elnöke egy sztoikus bölcs aggastyán 
nyugalmával veszi tudomásul.) 

-Az érdekvédelmet szoros értelem
ben nem mi csináljuk -mondja. - De meg 
akarjuk tanulni a szakszervezetet. Sok
szor kerülünk szembe azzal a jelenség
gel, hogy a tag a mi kezdeményezésünk
re belép a VSZ-be, majd egy idő múlva 
kilép onnan. Ez persze a munkáltatónak 
nagyon jól jön. Sok munkahellyel kap
csolatban azt látjuk, hogy ott agyonhall
gatják az érdekképviseletet. A szervezett
ség kérdése mélyen személyes dolog sze
rintem, hiszen rengeteg múlik a titkáron, 
az ő rátermettségén. Elméletileg nem az 
a baj, ha a titkár képzetlen ember, mert 
attól még lehet a szerevezettség magas 
szintű. A baj ott van, hogy ez nem jellem
ző, tehát valahol mégis személyi okok ke
resendők a tagvesztésben. 

- Ezek szerint ti a személyes vará
zsotokkal is akartok hatni? 

- Miért ne tennénk, ha nekünk van 
ilyen? És gondolom, ht>gy van, különben 
nem okoznánk annyi riadalmat. Közöt
tünk nincs egyetlen függetlenített aktivis
ta sem, mégis rengeteg időt szánunk a szer
vezésre. Igaz, ezért időnként szó éri a há
zunk elejét, pontosabban a hátulját, mert 
ritkán mondják a szemünkbe, mi bajuk 
van velünk. Inkább üzengetnek. De ez 
van,nem is érdekes,azonban tény,hogy 
a kilépő tag ugyanabba a szakszervezetbe 
már nem lép vissza. Vagy hátat fordít az 
egésznek, vagy átmegy egy másik érdek
képviseletbe. Ezt nem szabad hagyni. 

- Van-e valanú stratégia ennek megaka
dályozására, a szervezettség fokowára? 

- Igen. Mára megtörténtek a tagoza
ton belüli szigorú személycserék a terü
leteken. Gondoskodtunk a helyettesíthe
tőségről is. Az a házi feladat, hogy min
denki találjon a saját területén legalább 
egy embert minden szakágból, és rajta ke
resztül építse a szervezetet. Fájó, hogy a 
VSZ-ben megszűnt a rendszeres ifjúsá
gi képzés, mert így nehezebb megismer
ni az igazán alkalmas személyeket, akik 
a későbbiekben sokat tehetnek a szak
szervezetért, az építkezésért. 

- Úgy tűnik nekem, mintha vészha
rangot kongatnál. 

, - Abból a szempontból igen, hogy a 
MA V-nál az átlagéletkor elég magas. A fi
atal vasutasok kiképezik magukat, tanulnak, 
majd úgymond jobb helyekre, leginkább az 
üzleti világba távoznak. Ez érthető valahol, 
de nem segít a szakszervezeten. Az időseb
bek pedig nehezen ösztökélhetők. Ezért kell 
megbecsülni a meglévő fiatal dolgozókat, 
akiken nagyon sok múlhat, ha tudatában 
vannak a saját jelentőségüknek. 

- Legutóbb az lT területi ügyvivői 
Gárdonyban töltöttek el három napot. 
Miért, és mi volt a Lényeg? 

-Tulajdonképpen okulni mentünk oda 
tizenegyen, s ezúton is köszönjük a lehető
séget Márkus Imrének és a Képzési és Ok
tatási Bizottságnak. Az első napon a Vas
utas Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma 
ülésezett, merthogy olyan is van. Másnap 
Katona János, a MÁV Rt. személyügyi 
főosztályának osztályvezetője tartott elő
adást a cég humánstratégiájáról. Aztán jót 
beszélgettünk Molnár Gyulával, a szocia
lista párt alelnökével. Kemény kérdéseket 
kapott tőlünk, és nagyon jól állta a sarat. 
Fölkészült volt, higgadt és jó humorú. Az 
utolsó napon Kuna Tiborral, az Ifjúsági és 
Sportminisztérium projektigazgatójával 
folytattunk eszmecserét. Hasznos volt Gár
dony, mert mind kormányzati, mind ellen
zéki, mind pedig helyi oldalról megismer
hettük az ifjúságpolitika egy-egy szeletét. 
M�st először tapasztaltuk igazán, hogy a 
MA V végre odafigyel a fiatal generációra, 
és megosztja gondolatait az ifjú dolgozók
kal. A három nap tanulságát hasznosíthat
juk a munkánkban. Mert igaz, hogy élet
korunk miatt mi némileg kilógunk a sor
ból, ám mi is a VSZ szerves része vagyunk. 

Veszely Emoice 

Lokomotívval Franciaországban 
Öt nemzet (francia, portugál, belga, 

holland és magyar) vasutas sportolói vet
tek részt szeptember 12-én a Bordeaux 
melletti Croignonban rendezett nemzet
közi, hegyi, félmaraton futóversenyen, az 
egyik rendező-főszponzor, az SNCF 
meghívására. 

A magyar vasutat a debreceni Loko
motiv Tömegsport Egyesület amatőr 
futói képviselték. 

A. vasutasok különversenyében: 
Bartos György (Ferencváros Gépészeti 
Főnökség) 1. helyezést, Földi Mihály 
(Békéscsaba Anyaggazdálkodási Főnök
ség) 2. helyezést ért el. 

Az összetett versenyben is kiváló idő
vel érkezett célba a két magyar atléta: 
Bartos György 6., míg Földi Mihály 7. lett. Bartos György, Földi Mihály 

MÁV A�ranz IVJ) Kft. 

2120 Dunakeszi, Allornis sétány 19. 

Különbőz6 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javftása a f6 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPÍTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 
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•H•í•r•l•e•l·ó· 
11■•11 lrlrllklllllllillr 
Sztgjblap létreboÚÁt tervezi a Kereskedel
mi Alkalmazottak Szakszervezete. A KASZ 
1111bb mint 50 ezer tagot �viscL tagjai között 
ds6sorban a kis- és nagykereskedelemben 
dolgozó eladók, �oztérosok, rakt4rosok, de 
tnapia, &z6-védő szolg61atok alkalmazottai 
• vuoak. Sáling Jóuef elnök szerint meg
vújü, milyen �nyt hoznak az év végi 
b&Urgyalások, a KSZ módosítása. Ha a hely
zet kedvez6tlenlll alakul, tavasszal rnegf ontol
jA a keményebb lq,éseket (Magyar H(rlap) 

tnllll•l6D6sllc 
Az MSZP és az MSZOSZ szocialista-szociál

. demot:r.ta platformja októberben aktualizál
ja azt az egyiittnulklidési megállapodást, ame
lyet a szocialista párt másfél évvel ezel6tt kö
tött a szakszervezetekkel. Az MSZOSZ szerint 
a bérb6I és fizetésből élők politikai aktivitá
sa egyre csökken. A szakszervezet a jövc5ben 
eukoek a csoportoknak az érdekében lép fel, 
mondta Sándor l.Asz/ó. (Népszava) 

111Zolalla1ebul6k 
Mind a mai napig nem kapta kézhez diákiga
zolványát 150 ezer idén új iskoüba iratkozott 
diik. A késlekedés oka, hogy a nyomda nem 
készítette el határidőre az okmányokat. A köz
lekedési tárca ezért megállapodott az Oktatá
si Minisztériummal, hogy az utazási kedvez
mények igénybevételéhez október 31-ig elfo
gadjik a lepecsételt diákigazolvány-kér6 lapot 
vagy az intézmény által kiadott iskolalátoga
tási igazolást is. (Népszava) 

l(lzúli llelnonslrácié? 
A közúti fuvarozók nem a költségvetést terhe-
16 többlettámogatáso�at igénylik, hanem mű
�i feltételeik, az egyenl6 bánásmód és élet
ben maradásuk biztosítását követelik a kor
mánytól. A Magyar Közl1ti Fuvarozók Egyesü
letének elnöke szerint mivel a kormány nem 
veszi figyelembe a szakma segélykiáltásait, az 
MKFE az érdekérvényesítés minden eszközét 
igénybe fogja venni, beleértve egy esetleges 
közóti demonstrációt is. (MTI} 

TMazig61v 
Az Országos Munkaügyi és Módszertani Köz
pont adatai szerint suptember végén 397 ezer 
regisztrált állástalant tartottak nyilván, szá
muk 344 f6vel emelkedett az el6z6 hónaphoz 
képest. Az országos munkanélküliségi ráta 9,4 
százalék. A bejelentett új munkaerőigények 20 
százalékkal emelkedtek, a rendelkezésre álló 
álláshelyek száma 93 ezer volt, ebből 56 ezer 
maradt betöltetlen. (Magyar Nemzet) 

Nlk bMráQbll 
A szociális tárca nőképviseleti titkárságának 
vezetője szerint a munkáltató nemritkán jog
ellenesen válik meg a n6i munkaerőt61. A nők 
gyakran kisebb fizetést kapnak. nincs lehet6-
ségük a munkahelyi előmenetelre. Szita Erzsé
btt jelezte: a közeljöv6ben próbapert kezde
ményeznek a nők munkahelyi diszkrimináci
ója miatt. EU forrásból képzési programot in
dítanak bírák, munkaügyi felügyelők és szak
szervezeti vezetők számára az esélyegyenl6ség 
megvalósításáért. (Magyar Nemzet) 

Se p61z. se sz01ets6g 
A közlekedési tárca és a fővárosi önkormányzat 
egyaránt szeretné, hogy működjön a tarifakö
zösség, majd a közlekedési sz.övetség Budapes
ten és az agglomerációban, az ehhez szükséges 
�nz azonban sok éve sehol nincs. A KHVM 
csaknem napi rendszerességgel egyeztet a Pénz. 
ügyminisztériummal, lobbizik a tarifaközössé
gért, de sikertelenül. A szövetség létrejöttének 

egyik alapfeltétele a nagyvéros.i tömegközleke
dés normatfv fmaiszfrozáúoak visswllitása. 
(Magyar H(rlap) 

lallaJMII-
F.redményte1enn1 végmdtek az egyeztct6 tár
gyalások a környezetvédelmi miniszter és a Le
veg6 Munkacsoport között az MO-ás autóút 
liposztás.megyeri csomópontja ügyében. A 
minisztérium nem tudja teljesíteni a zöldek 
legf6bb kérését, a lakótelep mellett vezető le
hajtóutak építésének megakadályozását, ezért 
az MO-ás északi szakaszának továbbépítése el
len indított per folytatódik. ( Népsulhads4g) 

IJ1111dlel kfflSIIIII 
A gyed feM határának a minimálbér három
szorosára emelését javasolja a nemzeti család
politikai koncepció legújabb változ.ata a par
lamenti ciklus végéig. E szerint a gyermek 
kétéves kora helyett kett6 és fél éves koráig 
folyósítanák az ellátást. A gyermekvédelmi 
támogatás növelése mellett a családi pótlék 
életkor szerinti differenciálására is javaslatot 
tesz a koncepció. A tervek szerint tovább n6ne 
a gyermekek után járó adókedvezmény össze
ge is. (Magyar Nemzet) 

Ezredlordul6s l8llalolc 
Nem állnak le a vonatok az ezredforduló esté
jén - mondta Sárdi Gyula, a MÁV Rt. vezér
igazgató-helyettese. Tóbb európai vasúttársaság 
ugyanis a 2000. év informatikai problémája 
miatt az új év fordulóján húsz percre leállítja já
ratait. A MÁV Rt. 1997-ben kezdte meg az in
formatikai rendszer dátumváltással kapcsola
tos problémáinak megoldását. A m�atok 
költsége megközelíti a 600 millió forintot. 
(Napi Magyarom.dg) 

Szlráilcra kémi 
Novemberben akár utcai demonstrációra is kész 
a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, ha 
a közszférában dolgozók reálkeresete nem 
emelkedik. A SZEF követelése a bruttó átlag
kereset 12 százalékos növelése. A szervezet a 
társadalom széles körében meg kívánja ismer
tetni gondjait, ezért levelet küldött minden or
szággyfilési képvisel6nek és parlamenti frakci
ónak. illetve valamennyi, a közszférában érin
tett minisztériumnak. (Napi Magyarország) 

El■eheziin k•csol1181c 
Ha nem változik a kormányzati magatartás a 
szakszervezetekkel kapcsolatban, nehezebbé 
válik a kollektf v szerződések megkötése, rom
lanak a munkaügyi kapcsolatok és sérülnek a 
munkavállalói jogok Magyarországon - hang
zott el az MSZOSZ és az Autonóm Szakszerve
zeti Szövetség tanácskozásán. Herczog László, 
a Gazdasági Minisztérium helyettes államtit
kára szerint kölcsönös bizalomer6sft6 lépések
re van szükség. A munkavállalók 40 százalékát 
védi ma KSZ. A versenyszférában az 1264 
szer6dés egymillió 60 ezer dolgozóra, a köz
szférában a 2018 szerződés 260 ezer alkalma
zottra terjed ki. ( Néps-.abadság) 

Fehér lc6P81PS er6k 
Országos mérertl' demonstrációt kezdeményez 
felhívásában a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Szakszervezete az egészségügy hely
zetének javítása érdekében. Az egészségügyi 
dolgozók közön tartott véleménynyilvánító 
szavazás alapján a SOTESZ ugyanis tudomásul 
vette a 13 százalékos bérfejlesztést júliusra 
visszamen6leg. ám nem fogadta el bérmegálla
podásként. Emiau további bértárgyalásokat 
kezdeményez az egyetem vezetésével, amelyre 
meghívja a kincstári biztost és az illetékes 
szaktárcákat is. (Napi Magyarország} 

Vt1uly Em6u 

Lelki intézet Párizsban 
az erőszakot szenvedettekén 

Ennek a szervezetnek az a célja, hogy 
segítséget nyújtson mindazoknak, akiket 
bántalom ért, elsősorban olyan, ami ki.ha
� van az áldozatok szakmai vagy csa
ládi környezetére. Az intézet létesítésekor 
egy 1998-ban és 1999-ben készült tanul
mányt vettek alapul, amelynek címe: "Se
gítségnyújtási javaslatok a lélektani és fi. 
zikai agressziót ért alkalmazottak megse
gítésére." A szervezet 1999 augusztus 31-
61 hivatalosan megnyitotta kapuit Párizs
ban, ahol már néhány hónap óta 1 7  pszi
chológus tevékenykedik. Ezek a munka
társak bátorítást és reményt nyújtanak, 
amclylffl már két példa is tanúskodik. 

1999. március végén fels6vezeték
karbantartás közben a vezetéket tévedés-
1>61 áram alá helyezték. Az öt áramütést 
ért alkalroazntton kívül er6s lélektani 
sokkhatás érte a vezetéket tévedésb61 
áram alá belyez6 alkalmazottakat is, aki
bt a pszihológusok egyénenkénti keze-
16se segített át a lelki megrúkódbdson. 

1999. június 1 �n egy alkalmazott halt 
meg, rutinszer« ellen6rzés során. A 
pszihológusok nagy segítséget nyújtottak 
ahhoz, hogy az alkalmazott kollégáinak és 
családjának vigaszt nyújtsanak a haláleset 
miatti lelki fájdalmak enyhítésében. 

Az intézet már létesítése el6tt bebi
zonyította életképességét. Az igazgató 
kijelentette: "Mi tudomást szerzünk ar
ról is, ami csak egy korlátozott területet 
érint. Az utasokat ért súlyosabb baleset 
ritkább, egymillió utasra számítva 1.5 
eset, núg a vasúti alkalmazottakat ért bán
talmak szinte mindennaposak, mint pél
dául sértegetések, k6dobálások, fenyege
tések, heves szóváltások, stb." Az év els6 
hat hónapjában 1300 agressziót jegyez
tek fel, amelyek az alkalmazottakat érték, 
az 1998 év folyamán el6fordult 2000-el 
szemben. Az intézet a legszélesebb part
nerkapcsolat kiépítését tervezi a jöv&en 
ezen a téren. 

Egy lépéssel közelebb a reformhoz 
Xl. PÁLYAFENNTARTÁSI, ÉPÍTÉSI ÉS GÉPESÍTÉSI KONFERENCIA 

A MÁV Rt. Pálya-, Híd és Magas
építményi Szakigazgatósága, a K1E Vas
úti Tagozatának Vas megyei Területi Szer
vezete és a MTESZ Vas megyei 'lerületi 
Szervel.ete közösen rendezte meg Szom
bathelyen 1999. szeptember 28-30. között 
a címben szerepl6 konferenciát, aminek 
védnökei Tahicsy Gyula a MÁV Rt. Igaz
gatóságának elnöke és Pál J6zsef pályavar 
súti vezérigazgató-helyettes voltak. 

A résztvev6ket megtisztelte jelenlé
tével Katona Kálmán (KHVM) minisz
ter is, aki hozzászólásában az alábbiakat 
hangsúlyozta: 

- A vasútnak mintegy 800 milliárd 
forintra van szüksége a korszer1Isftéshez, 
mely összeg 60%-át a pályavasút, 40%
át a keresked6vasút igényelné. (Ez meg
haladja a közúti-gyorsforgalmi út-prog
ram költségigényét). 

-A vasút adósságállományát a kor
mánynak át kell vállalnia (ez id6közben 
35,9 milliárd Ft adósság elengedésével 
részben megtörtént (A szerk.), de ennek 

el6feltétele a vasútreform, illetve egy 
olyan korszer1I vasút, ami nem adóssá
got termel a jöv&en! 

-A MÁV Rt-nek er6teljesebben kell 
betörnie a kelet-európai vasutakhoz a 
fuvarozás-részesedésben. (Az Európai 
Unióról a vasúti szállítás részaránya 
15%, Magyarországon ez ennél több.) 

A miniszter néhány pontban össze
gezte a vasút korszer«sítésével kapcso
latos legfontosabb állami feladatokat: 

1. Gazdasági stabilizáció 
2. Az Európai Unió jogrendsl.ttéhez való 

il.lesl.kedés (jogharmonii.ácó, az Orszá
gos Vasúti Si.abályz.at módosítása,stb.) 

3. A vasúti intézményrendszer átalakí
tása (pályavasút és kereskedővasút 
szétválasztása), 

4. A pálya és a jármfipark 2006-ig tör
ténő összehangolt rehabilitációja, IC
hálózat fejlesztése, elővárosi forga
lom, közlekedési szövetségek, 

5. Az amortizáció megreformálása (a 
jelenlegi mesterségesen alacsony 

szinten tartott amortizáció csak "ál
megoldás" .) 
A miniszter elmondta még, hogy a 

vasútreform 1-2 héten belül némi átdol
gozásra kerül, de utána megy a kormány 
elé döntésre. 

Pál J6zsef: hozzászólásában az 
1996-ban megalakult pályavasúti igazga
tóság eddigi munkájáról és eredményei
rffi szólt, kiemelve, hogy a 300 Md Ft
os eszközállománnyal gazdálkodó pálya
vasút már rendelkezik a 2007-ig prog
nosztizált vasútipálya-programmal. 

A résztvevők szekcióüléseken is 
megvitatták a speciális szakmai kérdése
ket és szakmai program keretében az 
építés helyszínén megtekintették a ma
gyar-szlovén vasúti összeköttetés kivite
lezési munkáit. 

A konferencián a Vasutasok Szak
szervezetét dr. B(r6 Tibor alelnök és Vufa 

Péter. a Pályagazdálkodási Intéző Bizott
ság titkára képviselte. 

V. P. 
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Tanár úr, hogy néz ki az állomás?! 
11 

Vége van a nyárnak, Mvös szelek 
járnak, és a gyerekek ismét bezúdultak a 
MÁV Rt. tanm1Ihelyeibe. A tanévkezdés 
kavalkádjában nem akartuk a vezető ok
tatókat zargatni, de mára rendeződtek a 
sorok, így folytathatjuk sorozatunkat. 
Ezúttal a frekventált Sz.egedet sz.emeltük 
ki, ahol három szakon folyik érettségi 
utáni vasúti képzés, az OKJ szerint. 

- A vasúti gyakorlati képzés egy ré
szét kabinetrendsz.erben kapják a gyere
keink. -mondja Cseh Ferenc, a regioná
lis oktatási központ vezetője. - A forgal
mi kabinetben olyan szimulációs rend
sz.er m1Iködik, amellyel modellezhetjük a 
vonatközlekedést. Az elméletet a diákok 
a szaktanártól sajátítják el, teljes létszá
mos osztálymunka keretében, a kereske
delmi és forgalmi gyakorlat viszont már 
csoportbontásban történik. 

A "tanoncok" sz.erint a sz.egedi oktatás 
igen szigorú, ezt a beiskolázottak és a vég
z.ettek közötti arány is tanúsítja Az elmúlt 

tanév végén a húsz vasútüz.emvitel-ellátó 
szakos diák közül 14-en végeztek. 

-Májusban a gyerekek házi vizsgát 
tesznek-folytatja Cseh Ferenc-, és ha 
nem ütik a megfelelő szintet, nem mehet
nek képesítő vizsgára. Ám még ott is meg 
lehet bukni. A húsz diákomból kettőt nem 
engedtünk. vizsgázni, a képesítőn pedig né
gyen elvéreztek. Ám a végzett tizennégy 
fiatalnak biztos helye van, mindegyikük 
szakirányú munkahelyre került augusztus
tól, persz.e nem mindenki dolgozik Szege
den, lévén a velünk együttm1Iködő iskola 
országos beiskolázású intézmény. A beil
leszkedésükben nem volt semmi zökkenő, 
megbecsülik 5ket. A huszonöt végzett szál
lítrnányozóról valamivel kevesebb az infor
mációm, mert közülük többen más terület"' 
re kerültek. szétszóródtak. Az biztos, hogy 
nem mindegyikükkel kötött a MÁV ösz
töndíjszerződést. Ám, ha nem lenne mun
kájuk, ha kallódnának, tudnék róla Nálwtlc 
is jellemző, hogy már a végzés előtt jelent-

kemek különféle vállalkozók, hogy a leg
tehetségesebb diákjainkat úgymond ma
gukhoz édesgessék. Tulajdonképpen iga
zuk is van, hiszen ezek a gyerekek magas 
szintíi, menedzser szemléletíI képzést kap
nak az európai híni, világbanki oktatási 
intézményben. Kulturáltak, nyelvet beszél
nek, és hozzászoktak a kitartó munkához. 

Paradox módon azonban éppen a 
kulturáltságuk, a nívóhoz való ragaszko
dásuk okozza a későbbi elkeseredést. 

-Az a probléma, hogy nálwtlc a gyere
kek� a jó körülményekhez. Ám 
sokswr igen rossz tárgyi környezetbe kerül
nek. Elkeseredve szólt az egyik fiú nekem: 
'Tanár úr, hát nézze meg, hogy néz ki ez az 
állomás!" Nagy az ellentét a suli és az élet 
között, ami vagy a kedvüket sz.egi, vagy ami 
még rosszabb, igényszintben magához ickr 
nútja a fiatalt De remélem, sok múlik a jövő
ben rajtuk is. Többek között a munkahelyek 
kulturáltságának megteremtése. 

Veszely Emlflce 

Önkormánvzatiakkal beszélgetve 
A Központi Üzemi Tanács munkatervének 

megfelelően rendszeresen beiktat egy-egy láto
gatást, amikor a KUT tagjai az adott térs�, 
illetve területi igazgatóság megválasztott UT 
elnökeivel, megbízottaival személyesen talál
kozik. Legutóbb, szeptember 14-16-án Szege
den került sor ilyen látogatásra. 

Horváth István. a KITT elnöke kérdésünk
re elmondta: 

- A szegedi kihelyezett ülésnek aktualitását 
az adta. hogy a vasút átfogó reform el6n áll, ez
zel összefüggésben a kormány részére készített 
anyag véleményezéséhez a helyszíni tapasztalato
kat is felhasználjuk. Így tájékozódtunk a Dél-Al
földön lév6 mezőhegyesi, szentesi és vészt6i re
gionális vasutak helyzetéről és működésér61. Le
hetőségünk nyílon arra is, hogy a tanácskozáson 
jelenlév6 Kassai Béla mezőhegyesi polgármes
teren keresztül információt kapjunk a régió önkor
mányzatainak a mellékvonalak további sorsával 

kapcsolatos véleményér61. Arra is kerestünk vá
laszt, hogy az önkonnányzatok a kormányanyag
ban felvázolt új szerepkörre mennyire vannak fel
készülve. mennyire látják annak jelentőségét. 

Horváth István elmondta azt is, hogy Kas
sai Bélával, aki egyben a Vasutas Települések 
Szövetségének alelnöke, egy szándéknyilatkoza
tot fogadtak el a KÜT-VTSZ együuműködésé
re. amelynek aláírása még ez évben várható. 

Kassai Béla elmondta: a tanácskozás meg
gy6zte arról, hogy a !( ÜT célja egybeesik � önkor
mányzatok és a MAV er6feszítéseivel. ürömmel 
nyugtázta, hogy nem a mellékvonalak megszűné
sén, hanem annak további működtetésén volt a 
hangsúly. A KÜT-tel kötend6 együtnnűködés kap
csán kifejtene: a vrsz arra törekszik. hogy minél 
több önkormányzat tagjuk legyen és azok minél 
jobban átérezzék feladatukat a va�út fenntartásában, 

Horváth István Kassai Bélával tanács- a vasúttal való együtnnűködésben. 
kozik. Gellért J6z.sef 

A kulturális örökség napjai Magyarországon 
Országos rendezvénysorozat nyitó 

ünnepség volt szeptember 24�n. 25�n. 
26-án a Kulturális Örökség Napjai Ma
gyarországon címmel Budapesten és a 
H1Ivösvölgyben. A nagyszabású ünnep
séget dr. Visy Zsolt, a nemzeti kulturális 
örökség minisztériumának helyettes ál
lamtitkfra nyitotta meg. Ünnepi �zédet 
Menyhért Lász/6, a BKV Rt. ügyviteli 
igazgatdja és Nagy Lajos, a gyermekvasút 
vezet6je mondott. Az ünnepségen meg
jelent Andrea Schuhler, az EUROPA 
NOSTRA zsari díjátadó elnöke is. A 
megnyitó után mindenki a Gyennekvas
út f1It6házába igyekezett, ahol volt mit 
megtekinteni a kiállított jármfivekb61. 
Erre az alkalomra a MÁV Rt. a többi 
között megnyitotta a gödöllfü királyi vá
rat, valamint Debrecen, Miskolc, Pécs és 
Szeged hajdan szebb napokat látott igaz
gatósági épületeit is. 

Kép és szöveg: Bertalan Jáos 

"A' 

Naa L4/ol, a Gyermekv811lt vezetAJje a gyermek vasutasokkal egy sorban '8vL 
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Tün István nevét vette lel a bajai híd AKTUÁLIS 

Szalagvágók: Orbán Viktor miniszterelnök és Katona Kálmán a KHVM minisztere roro: an1.f.RT 
A felújított bajai Duna-hidat-amely majd 1988-ban indult korszerűsítés során vasút alatti átszervezésére pedig két vasbe-

ezentúl Türr István szabadságharcos ne- nyerte el mai keresztmetszeti elrendezését. ton műtárgy is épült. S ami a legfontosabb: 
vét viseli -október 21-én Orbán Viktor A jelenlegi szerkezeti megoldás ötletadója a korábbi 5 helyett 80 kilométeres sebes-
ininmterelnök an1tta fel. Mint mondot- Szatmári István egyetenú docens volt, aki séggel közlekedhetnek a vonatok. 
ta: ahhoz, hogy a Dunántúlon tapasz- javaslatot tUt a konnyfi kozuu forgalom * • 
talható sikeres fejlc'.idés más vidékre is jel- számára felszerelt konzolok meger6sítésé- A híd ünnepélyes átadását követ5en a 
lemz6 legyen, a válllSl az utakban és hi- re, ami lehetővé teszi a vasúti és közúti for- bajai Honvéd Kaszinóban rendezett rövid, 
dakban keresendő'. Ezért is van jelentő- galom teljes szétválasztását. A korszen!sí- bensőséges ünnepségen Kukely Mdrton, a 
sége a bajai lúd átadásának. tett híd szinte teljesen új hídnak számít, a MÁV vezérigazgatója méltatta a beruházás 

Katona Kálmán közlekedési miniszter különálló kétoldali közúti sávján halad a előkészítésében, lebonyolításában és kivi-
a híd történetéről és korszerusítési munk./4k teher- és személyforgalom, míg a középső telezésében résztvevők munkáját. Majd 
jellemzÓlrol adott tájékoztatást 191 1-ben a részén a vasút. A beruházás első üteme te- kítüntetéseket,jutalmakat adott át: A "Vas-
forgalomba helyezett híd eredetileg kizáró. remtette meg a feltételeket a vasúti pálya út Szolgálatáért" ezüst fokozatát kapta Kiss 

tag vasúti célra épült. Majd 1937-ben a átépítéséhez is. Ez utóbbi munkák idén jú- J6zsef11é, a PHMSZ Hídgazdálkodási Di-
pályát lefedték, s attól kezdve a híd közúti nius 30-án kezdődtek, s a bontási és építé- vízió főmunkatársa, e kitüntetés bronz fo-
forgalom számára is használhatóvá vált. A si munkák ideJére teljes vonatkizárásos vá- kozatát kapta Kddár Pálné, a Fejlesztési és 
hidat 1944-ben bombatámadás érte, az ac.él- gányzárat bíztos(tottak. A vágányzárat ki- Beruházási Főosztály szegedi, beruházás 
szerkezet a Dunába esett. Az ú.Iiáépített lu- használva a híd átépítésével egyidőben ÚJ lebonyolító osztályának vezetője. Pénzju-
dat 1950-ben adták át, a későbbi szélesíté- vasúti pálya létesült a Duna-híd előtt és után !alomban tlz.en részesültek. 
sének lehetőségét már akkor biztosították, 800 méter hosszban, a közúti forgalom Gellért József 

Juttatás vagy jutalom 
A TOLATÁSVEZETŐKKEL KITOLTAK 

Több forgalmista kolléga örömmel nyug
tázta, hogy az októberi fizetéssel megkapta a 
negyedévre járó balesetmentess�ijuttatást. A 
havi négy százalékos keresetnövekedés több 
családban jól jött az iskolakezdés után és a téli 
hónapok előtt. A baj csak az, hogy a forgalom
nál dolgozók közül nem mindenki részesült a 
juttatásból, ezért több munkahelyen feszült�é
get okozott a '11.sutasok között. 

Molnár 7ibomi már több mint két évtize
de dolgozik a Nyugati pályaudvaron, Jelenleg 
ügyeletes tisztként Elfogadhatatlannak tartja 
azt, hogy a Y.ÁV csak bizonyos munkakörökbe 
besorolt vasutasnak adJa a 4 százalékos baleset
mentességi juttatást. A forgallill naplózók kap
ják, ugyanakkor az ügyeletes tiszt, aki vonatot 
meneszt, nem. A balesetveszélynek leginkább 
kitett tolatásvezet&c sem részesülnek a juttatás
ból Szintén igazságtalan, hogy n négy menesz
tm>ől csak kettő vett fel magasabb bért, mert n 
munkáltató a másik kettfit vonatmenesztő térfel
vjgyázónak sorolta be, de már hónapok óta 
ugyanazt n munkát végzik 

Vadász György, n MÁV Rt. szak1gazgat6-
helyettese azt mondJa: 

- Azért nem szerencsés az ilyen pozitív 
diszkriminációs juttatás, mert biztos marad ki 
bel6le olyan dolgozó, aki megérdemelné. A bal
esetmentességi jutalmat első körben csak a for
galmi szolgála1tevőkre terjesztettük ki, ezért 
nem kerültek be az ügyeletes tisztek. Így álla
podtunk meg két reprezentatív szakszervezettel. 
Biztosan nem esne jól egyik ügyeletesnek sem, 
hogy megkapja a balesetmentességit, de vissza
mmősítenénk forgalmi szolgálattevőnek, ami 
ugye egy fizetési osztállyal alacsonyabb beso
rolás. Egyébként novembertől a négy százalékot 
kiterjesztjük a váltókezelőkre, valamint a térfel
v1gyázókrn, vonatmenesztő térfelvigyázókra és 
már most megjósolhatom, hogy lesz olyan spe
ciális munkakör, amelyik kimarad belőle. Nem 
lehet ógy adni, hogy az mindenki megelégedé
sére szolgáljon. Hogy jövőre, mely munkakö
rök kerülnek be a balesetmentességi körbe, az 
majd az őszi tárgyalásokon derül ki. 

T. P. 

Közös nevezőt 
keresve 
KÖZLEMÉNY 

A MÁV Rt-nél működő három rep
rezentatív szakszervezet egyeztette a 
vasutas munkavállalókat érintő őszi 
bér- és foglalkoztatáspolitikai tárgya
lásokon való együttes fellépés lehető
ségét. A felek megállapodtak arról, 
hogy a Vasúti Érdekegyeztető Tanács
ban folyó tárgyalásokat közvetlenül 
megelőz5en a közös állásfoglalás (vé
lemény) kialakíthatóságának érdeké
ben rendszeresen egyeztetik állás
pontjaikat az alábbi témákban: javas
latok a bérfejlesztésre és a foglalkoz
tatáspolitikai kérdésekre; ugyancsak 
javaslatok a MÁV Kollektív Szerző
dés módosítására és vele együtt a 
munkakörülményekre. 

Budapest, 1999. november 2. 

Vasutasok Szakszervezete 

Az ESC Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság Szállítás, Energiaügy, Infrastruktúra 
� Információs Társaság Szekciója 1999. októ
ber 25-29. közölt Budapesten a MÁV Rt. Ve
zérigazgatóság konferenciatennében ülésezett. 

A megtárgyalásra kerülő napirendi pon
tok a társelnökök bevezető szavai után az 
alábbiak voltak: 

1) Az EU-magyar csatlakozási tárgyalások 
helyzete. ELOAoó: Gottfritd Péter államtit
kár, KÜM; Eckhard Jaedtke ügyviv6, EU 
delegáció 

2) Vita: Szállítás a magyar EU csatlakozás tük
rében. Raponőr: Szúcs György, J. Kielmann. 

A határoz.attervezet vitája, elfogadása 
3) A szociális párbeszéd helyzetének áttekin

tése a magyar EU-csatlakozás fényében 
4) Az • Agrárpolitika az EU-csatlakozás fé

nyében" téma továbbvitele 
5) A konzultatív vegyesbizottság új össze

tétele, munkájának további iránya 
6) A következtí ülés témája, időpontja 
7) Egyebek 

A bizottság munkavállalói oldala az 
MSZOSZ-ben tartott ülést, amelyen a bizott
ság társelnöke, dr. Sándor László elnökölt. Az 
oldalértekezlet áttekintette a napirendekkel 
kapcsolatos feladatokat, megfogalmazta a 
szociális párbeszéd külső EU-Bizottsági és 
bels6-magyarországi hiányosságait. 

Szakértői tárgyal ások folytak a IV. folyo
só ügyér61, ahol a Vasutasok Szakszervezetét 
dr. Bfró 7ibor alelnök képviselte. A szakértői 
tárgyalásokon kialakításra kerül a záródoku
mentum szövegtervezete 1s. 

Ugyanezen rendezvénysorozat részeként 
1999. október 29-én keriJlt sor az El' Magyar 
Konzultatív Vegyesbizottság 5. plenáris ülé
sére. Az értekezletet a MÁV Rt. Vezérigazga
tóságán tartották meg. Az ülésen jelen voltak 
az EU-képviselői, a kormány oldal, a munka
adói és munkavállalói oldal képviselői és sza
kértői. A konzultatív vegyesbitottság ülésén 
is szerepelt a szociális párbeszéd magyar in
tézményrendszere és míiködése, és a "Közle
kedéspolitika és Magyarország belépése az 
EU-ba" címíí téma. 

Az MSZOSZ elnökét61 érkezett felkérés
nek szakért&cént, ágy is mint résztvevő, úgy 
is, mint hozzászóló, a bizottsági ülésen öröm
mel tettem eleget. 

A Magyar Köztársaság Országgyíílése 
68/1996. OGY. sz. határozata rendelkezik a 
Magyar Közlekedéspolitika stratégiai iránya
iról 2010-ig. Az öt fő stratégiai irány ( 1 )  az 
EU-ba integrálódás el6segftése, (2) együtun1l• 
ködés javítása a szomszédos országok (3) az 
ország kiegyensúlyozottabb térségi fejleszté
sének el6segítése; (4) az emberi élet és környe
zet védelme; (5) a közlekedés hatékony, piac
konform míiködtetése. E f6elvekre alapozva 
mondtam el hozzászólásomat. 

Kiemelnék a hozzászólásomból néhány 
gondolatot: • A 3-4-5 f6elv egyaránt érinti a va
súti és közúti közlekedést. Támogatjuk a ko
operációt, a kombinált fuvarozást.•,.: A folya
matosan haladó átszervezéseknek a hatéko
nyabb foglalkoztatás mellett a munkahelyek 
biztonságát is szolgálni kell. Alapvető célunk 
az EU-csatlakozás során a jövedelmek jelentős 
emelése úgy a vállalkozások, mint a munkavál• 
lalók oldalán. Elengedhetetlen a munkahelye
ken a foglalkoztatás-biztonság növelése, a jó 
munkahelyi körülmények megteremtése ... " 

• ... A munkavállalói oldal az EU-csatlako
záshoz szükséges átalakításokat csak abban az 
esetben támogatja, ha azok a régiók fejleszté
sére is pozitívan hatnak. Így a vasúti mellék-

� 

�v ,, 
J, V �Jtó,4 I

G

{M
ártó

�
Kft.

J 
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• acélszerkezet gyártás 
ésszereMs 

vonalak felülvizsgálatát követ6en mi nem be
zárásokban, hanem rehabilitációban gondol• 
kodunk. Minden esetleges mellékvonal-bezá
rást gazdaságossági számításoknak kell meg
előznie, amely világosan megmutatja, hogy a 
vasúti EU-közlekedés rehabilitálása vagy an
nak megszüntetése a célszeríí. A közvetlen 
gazdasági eredményeken túl a (3) fö stratégi
ai elemmel együtt az EU Fehérkönyvére is te
kintettel kell lenni, amely a vasutak óijáélesz
tésér61 beszél Európából. 

Elengedhetetlen a környezeti hatások 
vizsgálata is! .. ." 

• ... Hosszabb idő alatt valósítható meg a 
MÁV Rt. és a GYSEV termelői árkiegészíté
sének csökkentése ill. megszüntetése. Az in
tézkedések nem lehetetlenfthetik el a vasúti 
szállítást (személy, áru) és nem okozhatnak 
belső munkakonflilctust sem .. .'' 

" __ .Az EV 9 1  1440-es számú határo1.atot be 
kívánjuk tartani (pályavasút, kereskedő vasút 
szétválasztása). A könyvviteli, gazdálkodási, 
irányítási szétválasztás 2000. január l-t61 meg
oldódik. TámogatJUk az önálló gazdálkodá.s ki
alakítását (önálló költségvetési soron jelenjen 
meg a pályavasűti állami támogatás') 

A szűkséges ésszerfi szétválasztást támo
gatjuk, de ellenezzük minden újabb btirokra
til..11s irányító szervezet létrehozását. .. ." 

Felhívtam a bizottság figyelmét a biztosí
tóberendezések fontosságára. Megemlítettem 
az újabb angliai vasúti tömegszerencsétlensé
get, amelynek egyik fó okául a szakért&c a pri
vatizáció miatti széls6séges tulajdonosi taka
rékosságot jelölték meg. Kiemelten szóltam az 
EL-csatlakozás foglalkoztatáé I hatásairól is. "A 
vasút átalakítástól azt , árjuk, hogy munkahely
megtartó legyen, majd a fejlesztések hatásául 
munkllhel}teremt6 �zerepet is tölt�n be .. ." 

Óvatosságra intettem a bizottságot a vas
ut1 mellékvonalak tulajdonosváltásának fon
tolgatására tekintettel - az önkormányzati sze
repvállalás lehetőségeinek vizsgálata kapcsán. 

• .. .A vasút EU-konformmá tételének szük
séges következményeként elvárja a magyar va
sutasság a munkabiztonság növelését, a fog
lalkozás egészségügyi helyzet javulását, a 
munkaidő c�okkenését, a pihenőidő biztosí
tását, a munkaerő folyamatos képzését, IO· 
vább- és átképzését. . ." 

" A munkavéÍIIalók és családjaik számá
ra biztonságot adó Jövedelmi viszonyokra 
van szükség • 

Magyarország érdekelt az EU-csatlako
zásban, amelynek a folyamatosan javuló szo
ciális helyzetet kell eredményeznie .... " 

A IV folyosó kapcsán kiemeltem a 
GYSEV illetve a soproni terminál jelentősé
gét az áruszállításban. A meglév6 és míiködő 
iofrastruktOra, a logi:;ztika1 központ, a konté· 
nerterminál és a jelentős forgalom alapvető 
gazdasági hatással bír a nyugat-magyarorszá
gi régióra. Nem elhanyagolhatók a GYSEV és 
egy EU-ország, Ausztria gazdasági, tulajdo
nosi kapcsolatai és tapasztalatai sem. A 
GYSEV-nek kiemelked6 a térségben a foglal
koztatáspolitikai hatása is. 

A hozzászólás végén kiemelésre került a 
tripartit párbeszéd fontossága Magyarorszá
gon belül. A jelen állapotok elfogadhatatla
nok, ezeken sürgősen javítani kell! Intenzí
vebbé kell tenni a magyar aktivitást a konzul
tatív vegyes bizottságban is. 

A vegyesbizottság az ülésen állásfogla
lást alakított ki a napiren r61, amelyr61 ké-
sőbb tájékoztatjuk 

/ oh·asóinkat. 
Jl>t 
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1999. május 4-én Dr. Bájnai G4-
bor vel.érigazgató holyettesnek'tzól 
egy feltmó jellegtt levél eSJiltbmDtö
dést vmva. 

1999. május 14. Urbánuemhiva
talosnak nyilv4nftja a holyszfni bejá-

MÁV RT. Vezérigazgatóság 

Kukely Mdrton úr 

vezérigazgató 

Budapest 
Andrássy út 73-7S. 

Tisztelt Vezérigazgató úr! 

(a�) 

A Vasutasok Szakszervezete 1999. május 04-én a 449/99.1. számú levélben a 
Bp. Nyugati pályaudvaron folyó építkezéssel összefüggésben "rendkívüli üzemszem
lét" kezdeményezett, melyre 1999. május 14-én és 26-án került sor. Az itt felvett 
jegyz6könyv és az 511/99.1. számú levelünk tanúsítja, hogy a VSZ képvisel:6je több 
hiányosságot volt kénytelen megállapítani: 

• nem kapott helyet az épületben sem a konyha, sem az ebédl6helyiség, amelyet az 
állomány az elmúlt időszakban egyéb rendezvényekre is használt, 

• a laktanyai elhelyezés kevés (az eddigi 252 vet szemben 52 fekhely), 
• az oktató termekben az asztalok és székek régiek és elhasználtak, 
• a laktanya szobáiban az ágyak elhasználódottak, új lenne szükséges, vagy leg

alább újra kellene kárpitoztatni, 
• a forgalmi öltöz6ben a három zuhanyozó kevés, az öltözőszekrények elavultak. 

A különböző egyeztetések során ígéretet kaptunk, hogy az illetékesek érdemben 
kezelik a problémákat. Ígéret volt arra, hogy az építkezés vasúti része is a Westend 
City Centerrel egyid6ben befejez6dik. Sajnos ezzel szemben mind a vágányok, mind 
a bizber építése alaposan lemaradt, a szociális körülm6nyekre vonatkozó ígérttek 
többsége nem teljesült. Napjainkban a vasutas az új bevásárló központ átadásinak 
közelgő dátumával szembesül és azzal, hogy a munkát végző ember, a Magyar Ál
lamvasutak alkalmazottja héttérbe került. 

Ismételten jelezzük Önnek, hogy a forgalmi utazók laktanyai melegítő kon}táját 
sem rendezték be, holott a csomóponti üzemi konyhát is felszámolta a vasút. Az áj 
épület oktatójába kellene 45 db tanulóasztal és 3 db tábla, az irodákba 4 db íróasztal. 

A II. toronyba -a ffltés megoldatlansága miatt -olajradiátor lenne sziikséjes. 
Meg kell jegyezni, hogy az épftkezés megkezdése előtt a Nyugatiban a szociális 

színvonal elfogadható volt. A vasút ingatlangazdálkodás címen értékesítette a Nyu
gati pályaudvarhoz tartozó teriletek jelentős részét-sajnos üzemi és szociális�
lettel együtt. Az átépítés alatt a csomópont dolgozói nagyon sok kényelmetlensiget, 
az ép{tkezéssel járó port, piszkot és zajt voltak kénytelenek elviselni. A vasúti helyi
séget és irodák többségében szükséges lenne egy tisztasági festés. Az itt dolggzók 
fegytlmezett munkájuftal az építkezés ideje alatt is biztosítotték a pályaudvar� 
képé$ségét. 

$zakszervezedink úgy gondolja, hogy a jelentős haszonnaljátó ügyletb6l 9'as
utasgk annyit megérdemelnek, hogy legalább ne romoljanak kö�nyeik. 

'tisztelt Vezérigazgató ár! Kérem az ügy vizsgálatát, a felelősök 111Cgnevefiését 
és a� intézkedések azonnali megtételét. 

�t, 1999. október 29. 

dr. Mdrb6 1111n 
elnöl 

lzEU/■ ... 

IIIZllllll 111111 
·�····••1 

611111 
Az Európai Unióban a közössé

gi politikákról folyt,iltOtt társadahni 
párbeszéd egyik igen fontos színtere 
a Gazdasági és Szociális Bizottság 
(GSzB, angol rövidítéssel ESC). A 
GSzB-ben gazdasági és szociális�
dekeltségfi csoportok (munkaadók. 
munkavállalók és egyéb érdekel� 
g1I társadalmi csoportok, mint pl. ID&
z6gazdmgi. fogyasztóvédelmi, kéz
mtivesek &detképviseleti szerveze
tei) foglalnak helyet. Feladatuk, hogy 
az Európai Köwsségek Alapszerz6-
déseiben meghatározott területekre 
vonatkozóan, az EU Bizottsága és a 
Tanács által rendelkezésükre bocsá
tott doltuJnr.ntumokat hivatalosan vé
leményezze, vagy akár saját kezde
ményezésére is ilyen hivatalos Véle-

mmyt�-AGSzBszmnos� 
pai UlWR kfvöli on7.ág gazdu'&i N 
szociália � CIOpOrtjAval 
tart fennbpcaolatot. 

A� 6J a maa-Jl()ci.llis }Wt
nen,k ke6tttl fogva öszflliöztét�U. 
mogattátegyparitúos bizott8'g Mtrejöt
tét. A Kormány 3109/1994. I. sz. hatá
romtában bbnogatúátfejezte ki a magyar 
ncdmmóy7.ltiérdetvédelmi� 
tek éa a GSzB közötti kapcsolatok felvé
tele, éa ,u. intb.mmyP.S kapcsolatok 16te
sítése mnt. A Konzultatív Paritásos Bi
zottság 161rehor.úára az Európai Megál
lapodu 109. cikke ad lehet&éget. A Tár
sulási Tamcs 1996. jólius 18-ai iil6sén 
hatm'Ozatot hozott egy Konzultatív Ve
gyes Bizottság léttebo7ÁWÓI, amely egy
részt a GSzB, másrészt a magyarországi 
Érdekegyeztet6 Tanácsban r6sztvev6 
munkaadói és munkavállalói oldalnak a 
képviselffi.Ml áll. E bizottság feladad:ról 
az Európai Kö7.össégekésMagyarorsz.ág 

1z ■,■-
IIIZIIIIIIIIIIIS 

llnlál lllZIIIIIII, 
........ 

■ •n■illlml 
Az Európai Megállapodás 109. 

cikkelye m:rint létrehozott Komal
tatív Vegyes Bizottság 12 tagból áll, 
amelybe a GSzB éa aMagyarorsm
gi &dekegyeztet6'1inács 1ags7.erve
zetei 6-6 f& �legálnat. A vegyes 
bizoUSág élére mindkét fél emr-egy 
társelnököt jelöl ki. A bizotfs'8 tag• 
jainak szabály smioti megbú�;a; 
2 évre szól. 

Szétválás pálJa- és vállalkozóvmlra 
A VasatasokSzeksll""� (VSZ) 

Forgalmi á Értaesft6Intá61Jtzot18'
gadtkm-a,lhm?P&rfelk&és&eadott 
t4,j&oztatút Sdrdi Gyula vemigazga
tó-helyettes a � rm.ére a 
VSZ s.v9rbabAJ:um október 27-m. 

-Ebben a körben először találkozom 
vasutas munkatársaimmal -jelentette ki. 

Elöljáróban tényS7.elti adatokat sorolt 
fel, amely szerint 155 millió utas szállí
tásával, és mintegy 48 millió tonna áru 
fuvarozásával számolnak 1999-ben. A 
mérsékl6dő forgalommal csökken a be
vétel, emiatt mtiködési hiányok léptek fel. 
Hitelfelvételekre kényszerült a vasút, ál
lami kezességvállalással. 

- Célunk a versenyképesség meg
óvása! Nemcsak a közúti-, és a légfuva
rozással szemben, hanem nemzetközi vi
szonylatban is. 1980 óta relatíve 500 
milliárd forinttal vagyunk önmagunkkal 
szemben lemaradásban. A mtiszaki fej
lesztés elhagyása miatt a pályák állapota, 
a kocsipark állaga, a vonóerő túlkoros
sága esélyeink gátjává vált. Az 1999. évi 
szanálással segített ugyan a Kormányzat 
a vasúton, de kikötötte szervezetének 
korszertisítését, üzemeltetésének reform
ját. Mint ismert a menetrendet az állam 
rendeli meg, és nekünk annak megfele
lően kell szolgáltatnunk. S noha a sze
mélyszállítás finamzírozását pénzügyileg 
támogatják, az árufuvarozásnak önfinan
szírozást kell megvalósítani. Olyan ha
tározatot hoztak a vasúttal szemben, 
amely nem ttiri annak teljesíthetetlensé
gét. A jöv6ben a magyar vasúttársaság 
Európa más vasúársaságaival szemben 
azonos pozíciók elérésére törekszik, azok 
mtiszaki-, szakmai és humánpolitikai 
szintjét kívánja elérni. Mivel a pályahasz
nálati díj megfuetése lehet6vé teszi. a 
vonatok átjárhatnak �gymás vasátjaira! 
Tehát számítanunk kell idegenforgalom 
ilyen megvalósulására is. 

-A vasát teljesítményorientált üze
meltetést, és teljes körtt szolgáltatást akar 
megvalósítani. Ez akonnányprogra'm 

is szerepel. Célunk olyan struktúra kiala
kítása, amely pénzügyileg átlátható, ahol 
kettéválik a surve7.eti egység: pályavas
útra és vállalkozó vasútra. Ennek id6-
pontja 2000. január 1. Az üzemi és üze
meltetési teljesftmmyeknek verseo.yemie 
kell a közóti árufuvarozással. Közben 
olyan kömyu.etvédelemr6l tell gondos
kodiüa, amely részleteiben éa egész6ben 
megfelel az euró nonnáknak- A vasát 
jöv6képének 8'1tülözbetetlen tell&e, 
hogy jól felk&zillt, kereskedelmi isme
retekkel is felvértezett vasutasok irányít
sanak, �és végezzék a D1UDk4t. 

A vezérigazgatóbelyettes úgy véli: a 
személyS7.állftm ml'1 • .1itiká,játtigy� 
zük,hogy ajegyáiakinfláció kövdése+5% 
többlete, tegye �a bevételt tirpM 
állami tmnogaa. folyamatosmm6Jd&lé
sét Kérdés: metkma vasiitralesz szObég? 
Ezen belül milyen smnéJ.ysdllfdsr? Bár 
évmkM 1%-osteljesflmmyjavum
molunk,""9cr:lbdtimk� 
halmozódnakfrla voealekm, 4IIcm$sokm 
és más� 

V6,-etül Sdrdi Gyula elmondt,I. 
hogy a KOJIIWI)' a�nnala)r;qak-
1000 km-lÚS aiódoat&tma6117.emel-

tetését ldv�ja elérni. Ám Sdrdi 
szerint nincs szó a korábbi értel 
vett vonalmegszOntet A 
vezetős6ge nem dobja sutba a M 
Tudományos Akadémia vizsgálati. 
gát. Figyelembe veszi! Partnereket, 
laltozókat, önkormányzatokat gy 
meg arról, hogy a lakossági énle 
való tekintettel támogassák e 
nyezést. A pályavasát finans 
pedig az állam gondoskodik. 

Az el6adás után sorra emc:lkel:lb 
kezek a magasba. A többi között mra 
désre, hogy a BudapéstDéli pálylllldVI 
Kelmfüldközöai többlebmmtát 
df.)82'Zákmegnyugtató válasm!nt 
el, k:ifimik. Szó esett m6g arról, 
"rendezffi" tecbnológib ajeleolegi 
gaJ.omoagyúgaszemvizspl.iák 
....,... y ! .... � �.:..•és ..,.�,,.....,..�IQ 
7.ák.�mint:nn:�_, 
varegy6bt6nt��� 
�-Nyugali mffszaki kocsiaola 
11Jt éaaköDebd6siskanm,t 

Dr. Blro Tibor alelnöki,�álic! 
<• akt,•alih1s ot.)köYdke:zG 
baDUtupvü,got. 
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Allílsuk meg a süllyedésll 
Morró: 

TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
Hideg fej, forró szfv, 
tiszta kéz. K R I T IKÁK • OK OK • Ö SS Z E FÜG G É SE K  • T E NNIV A L Ó K  

UTKOZO 

Gondolkodóba eitó 
A sajnálatra méltó dolog nem az, hogy az emberek mily nagy figyelmet for

dítanak saját javukra vagy érdekükre ... , mivelhogy ezt nem teszik eléggé; hanem 
hogy mennyire kevés figyelmet fordítanak mások javára. ( J. Butler) 

••• 

Míg a pénz, a hatalom és a hírnév szeretete kártékonnyá tehetik és teszik is 
gyakran az egyént a társadalom többi tagjára nézve, semmi sincs, ami olyan áldásos 
lenne a többiek számára, mint az erény önzetlen szeretetének ápolása. ( J. S. Mill) 

••• 

Nem szabad mindent elhinnünk, amit az emberek mondanak, de azt se véljük, 
hogy azt alap nélkül mondják. (lmmannel Kant) 

••• 

Senki sem lehet igazán erkölcsös ember okosság nélkül, sem pedig okos em

ber erény nélkül. (Arisztotelész) 

••• 

Ne a tükröt okold, ha a képed ferde. (Gogol) 

••• 

A mások kritikája a magunk kritikájával kezdődik. ( Octavio Paz) 

K.S. 

Megszólaltatni 
a "néma érdeklörekvéseket" 

NYOL C K ÉRD ÉS DR. TÓTH ANTAL SZOCIOLÓG USHOZ 

- Ha egyt61 ötig osztályo;:,hatnád a 
magyar szakszervezetek tevékenységét, 
milyen jegyet adnál nekik? 

-Hárma�t. 
-Láts:.-e különbséget - ha igen mi

lyet-az egyes konföderációk teljes(tmé
nyében, stílusában? 

-Nem jó a kérdés. Az igazi kérdés 
az, hogy egyes konföderációk adekvát 
érdekvédelmi eszközökkel harcolnak-e a 
képviseltjeik: érdekeiért vagy sem. A vá
laszom: nem. Azért nem, mert a nyugat
európai szakszervezeti tömörülések mun
kastíl usában. céljaiban, érdekvédelmi 
eszköztárában az alapvető rendezőelv 
mindig az, hogy a szóban forgó konfö
deráció a közszférában vagy a verseny
szférában szerveződik. 

-Melyek a szakszervezeti munka, az 
érdekvédelem gyenge pontjai? 

-Nem könnyű kiemelni azt a néhányat 
a sok gyenge pont közül. A legnagyobb 
problémának azt tartom, hogy hiányzik a 
szakszervezetek szakértői, kutatás� oktatási 
háttérbázisa. Gondoljunk csak az osztrák 
és a német tapasztalatokra 

-Milyennek ftéled azt a hazai és nem
zetközi légkört, közeget, amelyben a 
szakszervezeteknek dolgozniuk kell? 

- Válasszuk ketté a kérdést. Más a 
helyzet Nyugat-Európában és megint más 
Kelet-Közép Európában és Magyarorszá
gon. Nyugat-Európában manapság a kis
tulajdonosi ideológia és fejlesztési gya
korlat az uralkodó eszmeáramlat. Ez nem 
kedvez semmiféle szakszervezeti szerve
�nek, s ennek megfelelően a nyuga
ti szakszervezetek bizonyos fokig a lét
nemlét dilemmájával küszködnek. 

A kelet-európai és a magyarországi 
helyzet nagyjából megfelel a hatvan&, éw!L 
D azdasá · lú' sza-

kasz társadalompolitikai vála\zútjainak. 
Vagyis: ma még a magyar szakszervezeti 
mozgalom-mint minden kla�szik:us ka
pitalista fejlé'ídés érdekképviseleti mozgal
ma -bánnilyen irányba elágazhat. 

-Mi a véleményed az érdekegyezte
tés jelenlegi á/lapotár6/? 

- Mint szakmai körökben köztudott, 
én mindig a neokorporatizmus hívének 
tartottam magam. Ehhez képest az érdek
egyeztetés jelenlegi állapotát több mint 
tragikusnak látom. hiszen "sikerült" az 
elmúlt egy esztendőben teljesen szétverni 
a korábban kiépített intézményrendszert. 

-Kellenek-e platfonnok az MSZOSZ
ben, legyenek-e országgyűlési képviselők 
a szakszen•ezeti vezetők, milyen legyen a 
szakszervezetek és a pártok kapcsolata? 

-A szakszervezetekben az ideológiai 
kérdések megkerülhetetlenek. Ugyanis az 
érdekvédelem egész filozófiája különféle 
társadalmi csoportok érdekpluralizációjára 
épül. Ehhez képest plasztikusan ki kell fe
jeződnie annak, hogy melyik érdekcsoport 
milyen politikai. ideológiai érdekprioritá
sokat állít fel a maga számára. Ha ez nem 
derül ki egyértelmO'en - ezt bizonyítják a 
nyugati országok tapasztalatai is -. akkor 
a munkáltatói oldalon álló tárgyalópartne
rek is paradox módon állandó "identifiká
ciós zavarban" szenvednek. mert maguk 
sem tudják felmérni, hogy valójában kik
kel állnak szembe. Ezért már gyakorlati 
szempontból is az a legjobb, ha a szakszer
vezeti partner is kinyilvánítja. hogy milyen 
társadalmi fejlődési ideológia, politikai cél
rendszer és szociális ideálok alapján áll. 

-Hogyan értékeled egyes szakszer
vezeti tisztségviselők etikai ügyeit? 

- Társadalomkutatói tapasztalataim 
arra figyelmeztetnek, hogy a magyar la
kosság leginkább az etikai kérdésekre 
"ugrik". Ha a szakszervezeti vezetőket 
ebből a szempontból egytől tízig terjedő 
skálán helyeznénk el, és mondjuk az 
egyes érték egy korrupt vidéki kiskirály 
lenne, és a tízes érték egy magas erkölcsi 
szinten álló népművelő, akkor egy szak
szervezeti vezetőnek kb. a nyolcas körül 
kellene elhelyezkednie, a tömegek erköl
csi követelményrendszerében. 

-Mit ajánlanál a mai érdekvédőknek? 
-Próbálják megismerni a társadalmi-

lag érvényes, szociálisan igazolt valósá
gos érdekeket. Semmit sem ér az olyan 
érdekvédelem, amely nem a társadalom 
mélyén húzódó érdekkifejezést kívánó 
érdektörekvésekből. származik. Vagyis a 
"néma érdekek" hiteles és a gyakorlatban 
is megvalósítható megszólaltatása az ér
dekvédőnek nemcsak alapvető feladata, 
de kötelessége is. 

-kárpdti-

Padlón vagyunk? Létezünk! 
BŐVEBBEN KIFEJTI: FÓCZE LAJOS, 

AZ AUTONÓM SZAKSZERVE ZETEK SZ ÖVETSÉGE ÉS A VDSZ E LNÖKE 

- Mim régóta ve:.etó tiS;Jségeket betöltő 
tapas;:.ta/1 érdeh!dő. milyennek látod a magyar 
swks:.en·ezetek mai helFetét? 

-A rendszerváltás óta eltelt egy évtized szá
munkra ismeretlen kihívásokat, az út- és válasz
kereséseket, az érdekképviselet és -védelem esz
közrendmrének kikínlódását jelentette: olyan 
körülmények között. arru1or szüntelen szorítás
ban dolgoztunk. 

Túlzás nélkUI állfthatjuk: a magyar szakszer
vezeti mozgalom .1zé1robban1, atomizálódott. A 
sz.abad �z.ervezkedé:.. az önálló döntések lehetősé
ge, az ÚJ utak keresése. egysz.ersmin� a biz.almat
lanság, a kiérlelt szolidaritás hiánya, az egyéni 
ambíciók túlzott előtérbe kerülése és több más 
tényező együttes hatása vezetett idáig. 

- E: lehet az egyik serpenyőben, de gondo
lom. mn másik is. Mi van abban? 

-Az elmúlt tíz év azt is megmutatta, hogy 
minden belsl'i gyengeség, számos külsl'i, durva 
hatá\ ellenére a sraksz.ervezetek talpon maradtak, 
11te:,zek, működnek. Igaz. nagy vesztességekkel. 
Am igaz az is, hogy sok dolgot megtanultunk. 
nem kevés kérdém, dilemmára megtaláltuk az 
elfogadható választ, megoldást, s mindeközben 
mi is átalakultunk. Ha nem is tudtonk mindent 
elvégezni, de sokat tettünk azokért. akik minket 
megválasztottak. Ez akkor is igaz, ha azoknak, 
akik kikerültek a munkahelyekről, nem vagyunk 

rokonsz.envesek. Érezzük, hogy a munkavállalók, 
a szakszervez.eti tagok is sokszor elégedetlenek, 
jóllehet kritikus esetekben mégis a szakszerveze
tekhez fordulnak. Nagy a veszély. hogy a kiszol
gáltatottság, az esetenkénti megfélemlítés miatt 
számottevő a beletörődés. a "majd csak lesz. va
lahogy" felfogás térhódítása. 

-Mit leheme és kellene tenni? 
- Meggy6zl'idésem, hogy generációk sora 

után alakul ki a valós szolidaritás. Nem éltük át, 
nem tanultuk meg a valós szolidaritást. Azt meg 
lehetett tanulni, hogy milyen kollektív szerzl'idé.s
re van szükség, vagy mit kell tenni a jobb mun
kakörülményekért. De az nem alakul-(hatot)t ki az 
emberekben -ebben az individualizálódott világ
ban -. hogy nemcsak rólam, az egyéni érdekrl'il 
van szó, hanem a kisebb-nagyobb köziisségekról, 
mindannyiunkról. Nekünk, tisztségviselőknek, 
ebbe nem szabad beletörl'idnünk. még ha az illú
zióktól óvni is kell magunkat. Példákra, s:.ünte
len párbeszédre, következetes érdekvédelmi 
munkára van szükség. de gyors sikerben nem re
ménykedhetünk. Mégis végezni kell a dolgunkat 
a szakszervezeti tagsággal, a munkavállalókkal. 
Velük, értük, értünk. 

-Nem sok e:: a haJ s::ak.r::trre:eti kotif'óckráci6? 
- De sok. Kívánatos az egységesülés. Ez 

azonban csak erl'isöd6. kölcsönös bizalmon ala
puló. céltudatos. őszinte szándékokon nyugvó, 
körültekintő lépésekkel érhetl'i el. A tár�dalom. 
a munkavállalók, a szakszervezeti tagság elvár
ja, hogy tettekkel üzenjünk. 

-Hogyan, milyen megoldásokkal? 
- A korábbi tapasztalatok felhasználásával 

ki kell alakítanunk a konföde(áci�k közötti szo
rosabb kapcsolatot és azt együttműködési meg
állapodásba11 kell rögzíteni. Az együttműködés 
kiterjedhet a közös fellépések feltételrendszeré
re, a szociális párbeszéd fórumán a munkaválla
lói oldal kölcsönösen elismert szociológiai, po
litikai legitimitásának erősítésére, az Európai 
Unió által elvárt szakszervezeti követelmények 
kialakítására, a munkavállalók és a tisztségvise
lők ezirányú felkészítésére, a szövetségek mű
ködése során keletkezett esetleges feszültségek, 
ellentétek csillapítására. E megállapodásra épít
ve tovább lehet lépni a már m{íködó közös szer
vezl'idések- a szakszervezetek oktatá,i bizottsá
ga, a Magyar Szakszervezetek Európai Integráci
ós Bizottsága. az Integráció című közös lap -
mellett újak létrehozásában. Ilyen lehet például 

a közös hírlevél, esetleg kö:ö1 újság. együttes 
szolgáltatások, egymásnak átadot_t képviselet a 
nemzetközi szakszervezeti mozgalomban, és így 
tovább. A lényeg az, hogy az összefogásra törek
vés jtlenjen meg a szakszervezetek. a munka
adók és érdekszemik számára. váljék nyihán
valóvá a kormány előtt is. 

Létkérdés a munkahelyi. ágazati, térségi 
szerre:kedés és tevékenység. Szükség van azon 
''fehér foltok" visszahódítására, amelvek a mun
kavállalók szervezettségében keletkéztek Meg 
kell nyerni azokat a munkavállalói csoportokat, 
amelyek az elmúlt években kiestek, nem kerül
tek a szakszervezetek látókörébe. S szükség \411 
további munkahelyi ágazati összekapaszkodás
ra, értelmes fúziókra. 

Fontos tennivaló az együ1tmúködés1 megál
lapodásokon alapuló, ren<hzeres kapcsolat feJlesz
tése a mwtkaadókkal és érdekképviseletekkel. Tu
domásul kell venni. hogy a versen)• és a közsz1e
rában a piacgazda�gi körülmények között az érde
kek döntően a munkavállalók és a munkaadók ko
zött fe zülnek. Természetesen \ áltozatlanul szük
ség van a s:.ociális párbeszéd háromoldalú intéz
ményeire is, de mindenekelőtt a polttikru szándé
kokon alapuló hatékon} múködteté ükre. 

Az Európai Unió kollektív tárgyalás és 
megállapodás párti. Ezért 1s kívánatos 11 kollek
tfr tárgyalások és megállapodások intézményes 
megerosítése. A javuló gazda ági telje,ítmény. 
a fenntartható GDP növekedés idején Jogos 
igény a tartós reálkereset-növekedés, a kollektív 
megállapodások nyújtotta biztonság. 

- Vanllllk, akik ,így vélekednek, hog)' padló
ra kerültek a szakszuve:etek. Mit s::6/s: ehhez? 

- Mégis léteznek'. Igen. elemezounk kell a 
helyzetünket. kíméletlenül le kell 1onni 11 kon:.ek
renciákat, leg)enek azok tartalmi. szervezeti, stí
lusbeli, vagy személyi tennészetúek. De csatába 
csak úgy mehet�nk, ha a tagság, a "hadsereg" kö
vet bennünket. Ugy viszont nem lehet harcba hív
ni enkit, hogy a vezérkar ,zidja leruobban a "had
�reget". Meg kell mondani, nu a helyzet K1 kell 
nyilvánítani, hogy rá/toztatni akarunk a dolgo
kon és ehhez ezt megtesszük közösen. Védeni és 
képviselni kell a munkavállalók. a nyugdíjasok 
érdekeit ésszel, szívve� erl'ivel, konok következe
tességgel. A költl'i szavaival: "Csak az út sejti, 
hogy hová megyünk.'' De menni kell - sokszor 
utat is csinálva, - haladni. 

- kárpáJi -

Két pert is megnyert a VASAS főbizalmi 
A lakatosműhely szőll'ivel befuttatott udvarán 

műanyag hordókban forr a must. Hajdúhadházon 
azonban mai napf>ág a kertészkedés sem gyümöl
csöz6 foglalkozás. de. mint na�on sokan, Czibere 
Sándor tóbbszörös szakszervezeti fl'ibiz.ahru is két
laki életet él. Érdes kézszorítással köszönt. 

- A Hajdúsági Iparművek Rt. munkáslét
száma alaposan megfogyatkozott. -ültet le oda
benn. A rendszerváltozás óta a közepesen nagy 
vállalat munkásgárdája 3200-ról úgy 1030-
1090-re apadt. 

-S ebből hányan s:.aks:.emuti tagok? 
- 390-en. 
- Van-e még erejük bánninek is ellent állni? 
- Mire gondol? 
- Ismét csak a létszámhe/yzetre. 
- Állítom, rosszabb lett volna, ha nem len-

nénk. Tavaly előtt több tisztségviselő talpa alá 
is útilaput akartak kötni. 

-Nem sikerült.' 
- Megvédtük l'iket, de most, hogy lejárt a vé-

dettségük, mennek. Szóval "a gyár nem a miénk". 
-Tudtommal MRP-sek, tehát részvlnyük van. 
- Van, de az csak úgy jelentene szavazato-

kat, ha a 900-1 OOO dolgozó, mint kisrészvényes 
egyet is akarna. Külön-külön töredékké oszlanak 
szét a szavazataik. 

-S miben gyengült a s-aksurvezet? 
- Túl sok embert engedtünk elbocsátani, 

nem azért mondom. de a feleségem az egyik leg
jobb raktáros volt, mégis elküldték. Annyi bi
zonyos, hogy nem rag_aszkodtak a szakma kivá
lóságaihoz. Kettős a nyomás. az egyik a mun
káltató, a másik a konnány részérl'il érezhető. 

C;:.ibere Sándor nem kéreti magát, amikor 
azzal rukkol ki, hogy két bírósági peren is kép
viselte a munkások érdekét tavaly. Méghozzá 
sze�lyesen, mert a titkár nem mert a bíróságon 
is szembe szállni az igazságért. 

-És mi volt a ptr tárgya? 

-Az egyiknek az, hogy aki munkaidő letel
te után IO percen belül blokkol (megy ki a ka
pun l, annak a havi keresetébl'il 20%-ot levonnak. 

- Vi1gyis? 
-Vagyis, aki a megadott 10 percen túl hagy-

ja el a gyárat, attól már nem vonnak le egyetlen 
forintot sem. 

Gondolkodóba esek. tán mégis van valami
lyen oka ennek a tőkés szigornak. amely már
már a kezdeti kapitalizmus megaláztatásait idé
zi föl. Az idősatu, mint sajátos megszorítási 
agyszülemény azt feltételezi. hogy minden 
munkás az első perctől az utolsóig egyforma in
tenzitással húz, fáradhatatlan igavonó termelő
eróként. Tehát. ha l 0 percen belül blokkol, úgy 
bizony meggyanúsítható, hogy lopva még le is 
zuhanyozott a mosdóban. Sót' Átöltözött. 

A másik per tárgya már inkább egyedi jel
legű, a selejtkártérítés tematikájába fér el. Arról 
van szó, hogy a zománcozáshoz. se technológiai 
utasítást, se mintadarabot nem kaptak kézhez a 
dolgozók, holott az "etalon" nélkülözhetetlen. 

-Túl a rossz kö:ér..eten, mi az. ami e/kese
ríti a szakszervezeti fóbi:.almit lassan 22 évi 
munkája után? 

-A nagy szakszervezetek országos veze
tőinek ügyecskéi, meg aztán az, hogy l'ik csak 
akkor jönnek hozzánk, ha az csak nekik áll érde
kükben. Ám, ha nagyon hívjuk, "akkor jönnek 
ólc". A GÖCS-ben (Debreceni Gördülő Csapágy
gyárban) két éve Sándor Lászlóval is beszél
hettem. 

-S mit mondott neki? 
- Nehogy Nagy Sándor legyen bell'ile! Ne 

hagyja cserben a tagságát. Sose! 
-Mi az, amit farcsáll? Szakszervezetileg. 
A szemét most veszi le rólam el6ször, de 

nem aúrt, mintha szégycnle�. amit most mond. 
-Végül is nem énem, hogy például Csepe

len, ahol egy tömbben él legalább 10 eur volt 

vagy nem volt munkás, csendben túr. Annak 
idején meg Lenin szobrának "zsfrozta a talpát". 
Még nagyon kevesen fogják fel. hog) össze kell 
fogniuk. Az is igaz, hogy mindenki sajnálja. fél
ti azt a nyomorult 2� ezer fonntját is. Nálunk. 
vasmunkásoknál a megélhetés nagy úr. Talán 
ezért is késtünk el a vitával, a hozzászólásokkal, 
� Paszternák mint egy csönde zugban üldögélt 
a parlamenti padban. Vajon miért·1 

- Újabban a:.t hirdetik, hogy a hag)omá
nyos szakszervezet már idejétmúlt.fegyverei be
roudásodtak, a s:.trájkot el lehet felejteni. 

N'] erre felkapja a fejét C:ibere Sándor. 
- tn meg azt hirdetem, hogy hiszek az or

szágos megmozdulásokban, mert a tl'ikés önként 
nem ad, attól el kell venni, azt. ami a mienk. 

Az�rt olykor büszkélkedik is a főbizalmi. 
A fia m'1anyaghegeszt5. Nemrég öntötte ki több 
mázsa gipszbl'il egy általa megálmodott verseny
autó fonnáját kisműhelyükben. Ő biztosan sok
ra viszi még. 

Szalai Csaba 
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VASÚTNÉZŐBEN 

A nógrádi lavórcsendélet 
1 

A bánva bezár, a vasút megáll 
Kevés olyan település van Magya

rormgon, amelynek vasótállonum fö
lött vár magasodik. A megye névadó 
kMSége, Nógrád azonban éppen ilyen. 
Smmtalan tumta és diák érkezik ide vo
nattal, nem ritkák a többszáz f& kü
lönvonatok sem. Rengeteg a látnivaló a 
közelben, gondoljunk csak a kis völgy 
sziluettjét uraló várra és a gyönyörtI, 
vadregényes tájra. 

VAGY OROSZLÁNYBAN MÉGSEM? 

Ahogy belépek a parányi szolgálati 
helyiségbe, azonnal megérzem a szenes
kályhából áradó meleget Vidáman pattog
nak, ropognak· a fahasábok a "kandalló
ban". Hesz Ferencné személypénztáros és 

hölgytársainak birodalma ez. Ő 1986-ban 
lett vasutas. Kilenc évig volt a lakóhelyén, 
Bánkon sorompókezelő, majd miután itt 
megsztlnt a szolgálat, két évig Tolmácson 
dolgozott személypénztárosként. Miután 
1997-ben itt is megszűnt a vasúti szol
gálat, átkerült Nógrádra. Azóta, immár 
harmadik éve ő kezeli a sorompót, ő ál
lítja a jelzőket, ő ad jegyet az utasoknak, 
ő takarít. Mivel szereti a vasutat, zokszó 
nélkül végzi munkáját, csupán egy-két 
dolog "csípi a szemét". 

Az állomáson szénnel fűtenek, bár a 
gázcsonk a közelben van. Lavórban mos
danak, a közeli kútról hozott vízzel. A 
mosdást mindig úgy időzítik, hogy ne le
gyen a közelben se utas, se vonat. Ha pe
dig befagy a kút, ami ilyenkor telente bi
zony gyakran megesik, a környékbeli 
csurgóból vesznek vizet. Ez pedig néha 
félórába is beletelik. Az utasok és vasuta
sok kényelmét szolgálják a fapados vécék, 
igaz itt nem zavarja senki a keresztes pó
kok nyugalmát. Az utasok és vasutasok 
már megszokták az itteni állapotokat, min
denki másképp védekezik: az utasok álta
lában a vonaton intézik kis- és nagydol
gukat. A vasutasnők meg? Ők ahol és 
ahogy tudják. Pedig a felújítás költségeit 

ISO 9001 , 
TÜV 

�[3� 
DIN-EN 729-2 

lenne, lehetne miből fedezni. Nógrád ál
lomás bevétele ugyanis közel 500-600 
ezer forint havonta! A diákok és turisták 
mellett sokan járnak Vácra dolgozni. A 
rendszertelen Volán-forgalomból még 
profitálhatna is a vasút, bár nem ilyen pá
lya- és szociális állapotok mellett. A me
netrendi anomáliák pedig csak tetézik a 
kialakult helyzetet. Hesz F e-rencné példá
ul, ha éjszakás lenne és nem nógrádi kol
léganője váltaná másnap reggel, bizony' 
csak aznap délután (l órára) érne haza. Az 
ok prózaian egyszerű: elvettek egy korábbi 
csatlakozást. De hát ugye ezek csak nü
ánszok, apró homokszemcsék a nagy vas
úti fogaskerék útjában? Meg' hát, amíg 
"zakatol a vonat", miért kellene rájuk az 
Andrássy úton az illetékeseknek akár táv
csővel is odafigyelni. Csak hát tessék 
mondani: meddig "zakatolhat" így a vo
nat? Vagy úti célunk inkább a Balkán, mint 
az EU és Nyugat-Európa? 

Berta Sándor 

Barasevich Jenő oroszlányi� 
f6nököt beosztottjai néha túlzottan 
pes.,zimistának tartják. Holott rövid 
bes7.élgetésünkb61 kideriilt: a ffinök in
kább óvatos ember. Személyes élményei 
azonban alátámasztják pes.,zimizmu
sát, s az általa festett jöv6kép sem túl 
biztató. Bár azért reménykedik. Csak 
hát minden olyan bizonytalan. 

- Igaz "csak" 2004-ben szűnik meg 
az oroszlányi bánya, de a leépítés végső 
fázisa már 2000-ben elkezdődik:: jövő jú
nius elsejei hatállyal ugyanis bezár a la
kossági szenet termelő 20-as számú majki 
bányaakna. Hogy a 7800 bányásszal és a 
bányára épült vasúttal mi lesz, azt még 
senki sem tudja megmondani. Pedig nem 
mindig volt ez így-mondja ttinődve Ba
rasevích Jenő. Rögtön múltbéli tényekkel 
is alátámasztja előző gondolatát. 

A fénykor idején, azaz az 50-es, 60-
as, 70-es, 80-as években is naponta mint
egy 10 ezer tonna árut, főleg szenet rakod
tak Oroszlányban. Olyannyira tele voltak 
akkoriban az oroszlányi vasútállomás vá
gányai, hogy a nyolc kocsiból álló sze
mélyszállító szerelvényeknek már úgy 
kellett helyet szorítani. Közvetlen sze
mélyvonatok futottak Budapest-Keleti 
pályaudvarra is. Aztán szép lassan meg
változott minden: átadták az új tatabányai 
felüljárót, a. buszok is egyre sO'rűbben 
kezdtek közlekedni és a vasúti személy
szállítás mértéke is -ezzel párhuzamosan 
-egyre kisebb lett. Az évek alatt az elszál
lított áru mennyisége 200 tonnára esett 
vissza és a személyvonatok is ma már 
csupán két kocsiból állnak. A személyfor
galom visszaesésének a főnök szerint az 
az egyik legfontosabb oka, hogy az em
berek elkényelmesedtek, utazásaikhoz in
kább a lassabb és drágább buszt választ
ják a vonat helyett. A busz ugyanis a me-
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Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 
lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezete� gyártása, szerelése 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-0S, 29-31 

gyeszékhely, Tatabánya központjában te
szi le őket. A vasúti menetrend és a szoci
ális körülmények (utasvécé használhatat
lansága stb.) csak súlyosbítják a kialakult 
helyzetet. Persze arról sem szabad meg
feledkezni, hogy a fénykor idején itt szol
gáló 100 vasutasból, mára 23 maradt. 

Barasevích Jenő állítja: a magyar vas
út egészen addig nem fog tudni előrejutni, 
amíg a MÁV Rt. nem változtat az évtize
dek alatt beidegződött vaskalaposságán. 
Szerinte vissza kell( ene) adni az állomás-

fönökségeknek az önálló gazdálkodás le
hetőségét és akkor a vasutasok szolgáltat
ni tudnának. Ám úgy nehéz bármit is ten
ni, hogyha az Oroszlányban már hasmál
hatatlan parlcettáról, vécéről Budapesten, az 
Andrássy úton valaki(k) eldönti(k) egy fn>. 
asztal mögül, hogy az még igenis jó, hasz
nálható. Az idős állomásfőnök tovább so
rolja a problémákat. - A 21 ezer lakosú 
Oroszlány vasútállomásán szénnel, olajjal 
és villannyal filtenek a vasutasok, holott az 
állomástól körülbelül 150 méterre van a 
városi távhővezeték. Így a központi filtés 
árának a dupláját is kifizeti a vasúti, így tél
víz idején. Az oroszlányiak kesertisége 
csak tovább nőtt, amikor nemrég megtud
ták: 2000. január elsejétől ID. csoportú lesz 
az állomás. Az indokok az oroszlányiak 
előtt egyelőre ismeretlenek. A főnök min
denesetre bizakodik. Reménykedésének 
alapja egy jövőbeni beruházás. Félig-med
dig a bezáró bánya helyére létesít majd te
lephelyet ugyanis egy kanadai-magyar ve
gyes vállalat, amely a környékbeli ócska
vasból gyárt majd gépkocsialkatrészeket A 
főnök mindenesetre eltökélte: fuvart sze
rez az új szomszédtól. Mert lehet, hogy a 
bánya bezár, de a vasút nem áll(hat) meg. 
Vagy mégis? A válasz egyelőre még a köd
be vész ... 

Berta Sándor 

lstvántelki monológ 
HÁBORÚS DÍSZLETKÉNT FEDEZTÉK FEL A FILMESEK 

A budapesti Északi Gépészeti Fő
nökséget október elsejei hatállyal össze
vonták a szintén budapesti Nyugati Gé
pészeti Főnökséggel. Az ilyen intézkedé
seket általában már megszokhattuk-to
leg az elmúlt 2-3 évet tekintve. Azt is 
megszokhattuk már, hogy ezek az átszer
vezések mindig felháborgatták az érin
tettek kedélyeit. A dolgozók, a Vlfflltasok 
- jogos félelmükben -rejtett létszámle
építésekről beszéltek. Nem történik ez 
másként most sem, ám ezeket a félelme
ket ebben az esetben még jó néhány va
lódi "bakicsemege" is fűszerezi. 

\,fo/aJános,az&zakiGépészetiFőnök
ség (ÉGF) szb-titkára előbb körbe kalauzol a 
hatalmas területen elterülő Istvántelken. A 
VII. osztályi, háromszintes, 1800négyzetmé
ter alapterületíí szociális épület az évtizedek 
alatt olyannyira lerobbant, hogy az egykori 
"munkáskastély"-nak már csak a második 
emeletét használják a vasutasok. Fnnek elle
nére az üres, földszinti, valamint első emeleti 
helyiségeket is filtik-méghozzá nem is akár
hogyan! Műszakváltáskor viszont hideg van. 
A "szociális" épületben a csapok fele eltűnt, a 
zuhanytálcák zöme algás, a többi sárgás-bar
nára rozsdásodott. Zuhanyrózsa is csak min
den második-harmadik ''zuhanykabin''-ban 
akad. Sok helyen nincs ablak-Így legalább 
nincs szükség "légkondi"-ra - mosolyog 
kényszeredetten Viola János. Az egész épü
let rohad szét, pedig a MÁV Rt. Gépészeti 
Szakigazgatóságának 1996. évi telephely-ra
cionalizálási programja már tovább nem ha
laszthatónak ítélte a felújítását (Ide kellett 
volna ugyanis kiköltöznie 1997-ben az ÉGF 
funkcionális egységeinek.) 

Ezután a raktárak felé vesszük az irányt 
Itt-ott előbukkan egy-egy rozsdásodó gőz
mozdony, motorkocsi, vagy tolópad kitéve 
a természet erőinek játékszeréül. Az épüle
tek többségén alig van tető. A villamos mo
torvonatszín azonban mintha egy más világ 
lenne. Gyönyörű tisztaság és rend fogad 
minket, hogy aztán pár perc múlva ismét a 
rideg, magyar valóságba csöppenjünk. Kí
sérőm meg is jegyzi útközben: -Itt tavaly 
második világhábonís filmet forgattak. Hát, 
mit mondjak, nem kellett túl sok díszlet Nem 
vonom kétségbe szavait. 

Az ideiglenes szb-titkári irodában -a 
valódiban éppen a fűtést szerelik -arra a 
kérdésemre, hogy mit is nehezményemek 
voltaképpen, Wola János igen részletes vá
laszt ad: -Egyrészt az áldatlan munkakö
riilményeket. Másrészt az elhamarkodott in
tézkedéscsomagot, amit illusztrálok is né
hány példával. Már a kezdetekkor kifogá
soltuk a két főnökség összevonásának elő
készítettségét. Az akkori terv ellen mind
három reprezentatív szakszervezet (V SZ, 
MOSZ, VDSZSZ) és a helyi üzemi tanács 
is tiltakozott. A gépészeti szakigazgató úr 
ígérete ellenére a funkcionális egységek 
azonban inég ma is ugyanott vannak, ahol 
az összevonás el& A Nyugati pályaudva
ron lév6 a vasutMok által csak Uj Fehér 
Ház-naknevezett új szociális épület tettite
re ugyanis még mindig nem készült el. Th
lá jöv&e. B� az �tv�telki öltö7.6 � 

hogy a régi főnökünket, Nagy Míld6st, aki 
szintén indult az új gépészeti főnökség ve
zetői posztjára kiírt pályázaton a bíráló bi
zottság nem hívta be személyes elbeszél
getésre. Levél levelet követett, egészen 
Kukely Márton vezérigazgatóig jutott az 
ügy, aki levelünkre írt válaszában -többek 
között-kifejtette: "A jelenleg hatályos ren
deletek és MÁV utasítások szerint sehol 
nincs előírva, hogy a pályázókat a bíráló bi
zottságnak személyesen is meg kell hallgat
nia ... Nagy Míkl6s esetében azonban a bi
zottság eltekintett a személyes meghallga
tástól, tekintettel arra, hogy pályázati anya
ga igen részletes, mindenre kiterjedő volt" 

Viola János szerint a korábbi Északi 
Gépészeti Főnökséget is elhamarkodottan 
darabolták szét és költöztették ki a budapes
ti, Tatai úti telepről. Az előre kiszámított be
vételi számítások sem jöttek be, de nem lát
ható a jelen összevonásból származó előny 
sem, éppúgy, mint a korábbi összevonások 
gazdasági és szakmai haszna. Nincs továb
bá egy, a tervezett változások bevezetését 
indokló hatástanulmány sem és nem állnak 
rendelkezésre a megtérülési számítások sem. 
Legalábbis az érdekvéd6kmég nem találkoz
tak velük. Ha szóltunk a korábbi vagy a mos
tani szervezeti változások miatt, mindig azt 
vágták a fejünkhöz, hogy ez szakmai kér
dés, ami a szakértők dolga, azaz a szakszer
vezetek az érdekvédelemmel törődjenek. 
Kérdezem én, az nem érdekvédelem, ha egy 
kellően át nem gondolt intézkedés árát vé
gül is velünk, a mi zsebünkből fizettetik ki? 
A mi zsebünk bánja azt is, hogy a Tatai úti 
telep őrzéséért és az energia-felhasmálásért 
az EGF fizet még ma is havonta 4-5 millió 
forintot annak ellenére, hogy két éve kiköl
töztünk onnan és azóta a teriiletet a Nosztal
gia Kft. használja Máig nincs garancia aaa, 
hogy az összevonás nem fog létszámleépí
téssel járni, a jelenlegi 902 fős vasutaslét
szám megmaradásáért ugyanis eddig még 
senki nem vállalt kezességet az újdonsült gé
pészeti főnökön kívül. Az olyan "nüán
szok" -ról pedig már jobb nem is beszélni, 
bár ez nem az összevonás következménye, 
hogy például az ÉGF anyagcsoportjának 
földszintjén megbújó selejtraktárban irodai 
minőségű filtés van, míg a szakanyagrak
tárban, ahol némely alkatrész áramegbalad
ja a százezer forintot is, egyáltalán nincs fil
tés ! Érdemes lenne kiszámolni, az ebből 
vámatóanköVdkezőkáukat.Ezaz� 
filtéskorszerlisftés. Valószínfileg ez az oka, 
hogy a 1MK-ban sincs megfelelő filtés. 

Búcsúzás közben így fordul hozzám 
kísérőm: -Tudod, már 31 éve elmúlt, 
hogy vasutas vagyok. Sokat megéltem 
már ennél a cégnél. Az utóbbi három 
évben az ÉGF-et immár másodszor szer
vezték át. Mindkétszer előkészületlenül, 
"er6ből" végrehajtva. Eddig úgy ttinik, 
hogy másodszor is igazolódnak az érdek
védelmi szervezetek aggodalmai. Hidd 
el, nem örülök ennek, inkább szomorti 
vagyok miatta. Az utóbbi id&en·emtnm 
elkezdtem szurkolni a "szakért6knek". 
Hátha aktor egyszer ők is eltalálnak va
lamit. De ez már, egy m4sit tört6net. .. 



Megbeszélés a KHVM miniszternél! 
1999. október 29-én 15 órakor megbeszé

lésre került sor a KHVM-ben, melyet Kato
na Kálmán miniszter úr vezetett Császár Ju
dit miniszteri biztos asszony jelenlétében és 
amelyen részt vettek a MÁV vezetői mellett a 
vasútegészségügyben reprezentatív szakszer
vezetek és a Vasutas Egészség Pénztár Veze- . 
tő tisztségviselői is. A Vasutasok Szakszer
vezetét d,: Mdrkus Imre elnök és Kiss Tamás 
alelnök képviselte. 

A miniszter úr elöljáróban kifejtette, hogy 
a 127 éves vasútegészségügy érdekében tett 
lépések sorában egy állomás a Kht. megindu
lása. A működőképesség érdekében a KHVM 
is belépett a tulajdonosok sorába, a miniszteri 
rendeletet aláírta. A háziorvosok szerződései és 
az ANTSZ engedélyek rendezve lesznek. 

A Vasutasok Szakszervezete felvetette 

Kht. működésével kapcsolatban a menetked
vezmények ügyét, a munkaszerződések vo
natkozásában az egyeztetések fontosságát, az 
aktuális munkaköri leírások egyidejű átadá
sát és a működőképességhez szükséges 3 havi 
cash biztosítását, továbbá a Budapesti MÁV 
Kórház-Rendelőintézet összevonása körüli 
problémákat, valamint a Szolnoki MÁV Kór
ház megvételére vonatkozó és nyilvánosság
ra került Megyei Önkormányzati szándékot. 

A Vasutasok Szakszervezete tiltakozá
sát jelentette be a vasútegészségügy bár
milyen intézményeinek a vasutasok egész
ségügyi ellátási rendszeréből történő eset
leges kivonása ellen. 

A válaszokból kiderült, hogy a menetked
vezmény a Kht.-be átvételre került munkavál
lalók részére biztosítva van, a munkaszerző-
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dések vonatkozásában készség mutatkozott 
további egyeztetésekre, illetve fontosnak tart
ják a munkaköri leírások elkészítését. A B u
dapesti MÁV Kórház és Rendelő összevoná
sát az érintetteknek kell megoldani figyelem
mel bizonyos finanszírozási gondok rendezé
sére is. A tárca is az újságból értesült a Szol
noki MÁV Kórház megvételére vonatkozó 
Megyei Önkormányzati elképzelésről. A tár
ca az eladást nem tervezi. 

A megbeszélésen kívül már előzetes meg
állapodás született arra vonatkozóan, hogy 
Császár Judit miniszteri biztos asszonnyal 
1999. november 2-án délután a Vasutasok 
Szakszervezetével egyeztetetni fog a vitás 
kérdések rendezése érdekében. 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Időszerű füstölgés az lnterCitvn 
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- Még jó hogy a nem dohányzóba vettünk jegyet! 

Fókuszban az egészségügy 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZLEKEDÉSI, HÍR KÖZL ÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

Budapest vn., Dob utca 75-81. Telefon: 351-0354, 461-3501 Telefax: 351-0354 
Postacím: Budapest Pf. 87, 1400 

Dr. Márkus Imre úrnak 
elnök 
Vasutasok Szakszervezete 

B UD APEST 

Tisztelt Elnök Ur! 

az 1963/99. számt1 levelére hivatkoz
va, a vasútegészségügyi intézmények át
alakításával kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom. 

A va,;útegészségügyi intézmények át
alakításával kapcsolatos jogutódlásról 
szóló miniszteri rendelettervezet 1999. 
szeptember hónapban elkészült. A terve
zet közigazgatási egyeztetése az 1999. 
szeptember28-án megtartott vezetői szintíi 
egyeztetéssel bezárólag megtörtént. Az 
egyeztetést követően, október hónap utol
só heteiben azonban törvényértelmezési 
vita alakult ki a KHVM Jogi Főosztálya 
és a Pénzügyminisztérium között, amely 
témában állásfoglalást kértünk az Igazság
ügyi Minisztériumtól, akik törvényértel
mezésükkel a Jogi Főosztályunk állá�pont
ját támasztották alá. Miniszter úr a témá
ban 1999. október 27-én végső egyezte
tést tart Járai Zsigmond pénzügyminisz
ter úrral, s reményeink szerint ezután a 
miniszteri rendelet aláírásra kerülhet. 

Tájékoztatom arról, hogy a MEH ré
széról dr. Szerdahelyi Péter helyettes ál
lamtitkár úr 1999. október 20-án jóváhagy
ta a TEK-k kezelésében lévő kincstári va
gyon elidegenítésért és a Vasútegészség
Ugyi Kht.-ba történő apportálását. A tőke
emeléssel egyidejfileg a Magyar Állam 
képviseletét ellátó KHVM 81 %-os tulaj
donjogot szerzett a Vasútegészségügyi 
Kht.-ban (A vagyonértékelés alapján az 
apport értéke 529 875 OOO Ft.) 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy tárgya
lásokat folytattam az OEP illetékes vezetői
vel (főigazgató helyettes, finanszírozási fő
osztályvezető). 

A finanszírozás tekintetében a vezetők 
megerősítették azt a korábbi álláspontot, hogy 
mivel a Kht.-ban a feladatok ellátá5a változat
lan feltételekkel folytatódik tovább, a működ
tető szerepének változásával, a finanszírozási 
feltételek is változatlan formában állnak fenn. 

Az ÁNTSZ engedélyekkel kapcsolatban 
tájékoztatom. hogy levélben kerestem meg az 
országos tisztifőorvost és az illetékes ÁNTSZ 
intézetek vezetőit. Az országos tisztifőorvos 
asszony telefonbeszélgetésünk során meger6-
sítette, hogy az engedélyek kiadásának hatás
köre a területi szervek kezében van, de Ő 
támogatólag segíti az átalakulást és a további 
működést. 

Az ÁNTSZ intézetek zöme rugalmasan és 
készségesen áll az ügyhöz, néhány esetben feles
leges bürokratikus akadályokkal találkozunk. 

(Megjegyzem, hogy az átmeneti időszak
ban várható volt, hogy nem fog minden en
gedély a Kht. rendelkezésére állni, de ez- az 
országos tisztifőorvos asszony állásfoglalá
sa szerint- nem veszélyezteti a működést.) 

A háziorvosok rendelő használati enge
délyének a MÁV Rt. részéről történő meg
szüntetéséről nem volt tudomásom. 

Dr. Uhrik Tibor ügyvezető igazgató úrtól 
kapott infonnációk alapján, tájékoztatom ar
ról, hogy a Kht. folyamatos tárgyalásban áll a 
háziorvosokkal, azonban nem jött létre min
den esetben megegyezés. 

Hangsúlyozom, hogy ebben az eset
ben is az a cél, hogy a háziorvosok vagy a 
Kht. keretein belül alkalmazottként, vagy 
a Kht.-val vállalkozói szerződést kötve 
minél zökkenőmentesebben tudják tovább 
folytatni tevékenységüket. Megjegyzendő 
azonban, hogy a Kht. nem köthet magára 
nézve előnytelen szerződést, és azokban 
az esetekben, ahol még nem jött létre meg
egyezés, a háziorvosoknak is -egyéni ér
dekeiket a szervezeti érdekekkel összehan
golva -kompromisszumkészséget kell ta
núsítaniuk. 

A munkaszerzódésekkel kapcsolat
ban már korábban kifejtettem azt, hogy 
véleményünk szerint a munkaszerződés 
megfelel az azzal szemben támasztott jogi 
követelményeknek. 

Ezúton is köszönöm, hogy a Vasuta
sok Szakszervezete felelősséget érez egy 
működőképes Kht. létrehozásáért. 

Mivel Miniszter úr hasonló felelős
séget érez a minél zavartalanabb átalaku
lás lebonyolftásáért, a munkavállalók 
körében meglévő feszültségek feloldásá
ért, ezért Miniszter úr 1999. november 1-
jéig személyes megbeszélésen kívánja 
tájékoztatni a szakszervezeteket. 

Budapest, 1999. október 26. 

Üdvözlettel 

Cáml'Judit 
miniszteri biztos 
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Egy óvoda bezárta kapuit ... 
Szeged egyik új lakótelepén 1980. 

szeptember elején nyílt meg a Posta
MAV új, közös óvodája. Az első évben 
120 vasutas gyermeknek adott otthont az 
óvoda. amelynek m(Ilcödtetésére a MÁV 
mindenkor kiemelt figyelmet fordított. A 
90-es évek közepétől a postánál végre
hajtott szervezeti változások hatására 
egyre csökkent a postás gyerekek száma. 
Emiatt a Postaigazgatóság 1997-ben már 
nem kötött megállapodást a szegedi igaz
gatósággal, hanem kezdeményezte az 
óvoda megszüntetését. A különböző 
tárgyalások sem vezettek eredményre, így 
a közös óvoda húszéves m(Ilcödése után 
idén augusztus 31-én bezárta kapuit. 
Bezárásával az utolsó szegedi vállalati 
óvoda is megszűnt. A vasutas szülők 
gyermekeinek elhelyezése a körzeti óvo
dákban, illetve a MÁV meglévő Alapít
ványi óvodájában megoldódott. 

Az óvoda bezárt, de a MÁV Igazga
tóság nem feledkezett meg az ott dolgo
zókról. Az óvoda valamennyi volt dolgo
zójának október 14-én az igazgatóság épü
letében S�6 Gyula igazgató ünnepélyes 
keretek között köszönte meg azt a lelkiis
meretes és odaadó munkát, amelyet a Je
lenlévők a vasutas gyermekek nevelése ér
dekében tettek az elmúlt két évtizedben. 

A jelenlévő óvodai dolgozók megha
tódva köszönték meg a vasútigazgató elis
merő szavait, ajándékait, a MA V ilyen irá
nyú hozzáállását. Közülük négyen lapunk
nak is lemondták érzéseiket, emlékeiket. 

Mihály Nándorné óvónő 1966-tól 
dolgozott a postás óvodában, majd az új 
óvoda megnyitásakor itt folytatta mun-

káját. Neki biztonságérzetet adott az óvo
da, ahol öröm volt dolgozni. A Posta és 
a MÁV mindent megtett annak érdeké
ben, hogy a gyermekeknek minél jobb 
körülményeket biztosítsanak. 

Dr. Benke Zsoltné óvónő húsz évvel 
ezelőtt úgy jött ide, hogy innen megy 
nyugdíjba. Büszke volt, hogy a város 
egyik legjobb óvodájában lehet nevelő. 
Ez pedig akkor rangot jelentett, mivel 17 
vállalati óvoda m(Ilcödött Szegeden, így 
nem volt könnyű az élvonalban lenni. 
Szomorúan említi, hogy ma üresen, ár
ván áll az épület, s ő személy szerint Sze
ged területén nem tudott elhelyezkedni. 

Pamukné Küni Anikó óvónő hét évet 
töltött el itt. Lényeges körülményként 
említette, hogy munkájukba saját egyé
niségüket tudták belevinni úgy, hogy ki
felé mégis egységes képet mutattak. 

Darázs Endréné az utóbbi tíz évben 
vezette az óvodát. Mint mondotta, a meg
nyitáskor 200 gyerekkel indultak, s az 
idén már csak 130-an jártak hozzájuk. A 
felnőtt létszám viszont állandó volt, így 
többet tudtak foglalkozni a gyerekekkel. 
Megalkották saját pedagógiai program
jukat, de mire az megvalósításra került 
volna, az óvodát bezárták. 

Sajnálják, hogy erre sor került, hiszen 
ez létbiztonságukat is megingatta. Elisme� 
en szólt a MA V-ról, amely mindenkor ma
gas szinten biztosította az anyagi és tárgyi 
feltételeket -Meghatódtunk az ünnepségen. 
ilyen fogadtatásra nem sz.ámítottunk, az igaz
gatóság munkánkat méltó módon köszönte 
meg -mondta búcsúzóul. 

Gellért József 

MŰVÉSZFÜLKÉBEN 

Ki is volt hát 
a Kön"es Pályamunkás? 

SZÜLŐFALUJÁBAN MEGTAGADTÁK A NEVÉT 

Olykor azokkal is igazságtalan az élet, 
akik "csak" országban és nemzetben tud
tak gondolkodni. Most már közéjük so
rolható (elszomorodom emiatt) Veres 
Péter, a kétszeres Kossuth-díjas író is. Őt 
saját szülőfalujában egy idei önkormány
zati döntés "írta le" a róla elnevezett gim
náziumról. Nevének betliit a bejárat fölül 
még nem merték eltávolítani. 

Fia, István -akik Budapesten él - a 
napokban szerkesztőségünk vendége volt. 
Tőle próbáltam megtudni, hogy miért fim
dálták ki ezt a "névmerényletet" apja ellen, 
mert azt nem merték nyíltan ráolvasni, hogy 
egy baloldali parasztírónak a jobboldal 
kormányzása idején végleg leáldozott a 
napja. Széthajtja a régi Remingtonnal pö
työgtetett önéletrajzot. Kezembe adja a Se
gédmunkások Országos Szövetsége iga
zolványát. A tagszáma 127. Neve Veres 
Péter, de a szociáldemokrata párti tagsági 
igazolvány is megvan még. 

Próbált ő már szemrehányó levélben 
protestálni. Ostromolta az önkormányza
tot apja nevének visszavételéért. Már csak 
azért is, mert az épülő balmazújvárosi gim
názium költségeinek javarészét éppen a 
sohasem kilincselő Veres Péter járta ki a 
MCivelődési Minisztériumnál. S úne, most 
ő meg így járt. Iskolaösszevonás okán, 
hivatali bűvészkedéssel tüntették el a ne
vét. Nem viselheti többé a gimnáziwn. Alul 
maradtak az érte kardoskodó balmazújvá
rosi önkormányzati képviselők. 

- Pedig- mondja -talán egy író sem 
örökítette meg úgy és annyiszor szülő
helyét, mint az apám. 

Közbevágok. 
-Nem is akárhogy, gondoljunk csak 

a Kossuth-díjat kiérdemelt Pályamun
kások dma alkotására. Szereplői közt 
helybéliek, tiszacsegeiek, egyekiek. Tud
tommal a ma 51-ben jelent meg, de mi
kor is volt ő pályamunkás? 

- 16 éves korától majd később még 
egyszer, miután hazatért a brassói felleg
várból. Az ellenforradalmi román hadse
reg fogta el, másfél évet ült összesen. 
B(inéül rótták fel, hogy a községi munkás
tanács, a községi direktórium, majd a he
lyi földosztó bizottság tevékeny tagja volt. 

-No és hogyan b(na a megerőltető 
testi munkát? 

- Apám jókötésCI parasztemberként 
eléggé könnyedén vette a krampácsolást 
is, de kevesen sejtik, hogy szellemi mun
kúltént is alkotott valamit a királyi vas
utaknál. Tervezte és saját kezével építette 
is a Honobágy-halastói ipari kisvasúti 
pályát. Politikai okokból 32-ben már 
menesztették a vasúttól. 

-Vajon mién (rta meg a Pályamun
kásokat? 

-El&zör 1950-ben avatták Kossuth
díjassá elbeszéléseit. Azoknak címéül a 

Fia,István se érti, mi történt Újvároson 

Próbatételt adta. Külön is törődött egy 
sajátos figurával, a tarisznyahitű Suli Kis 
Vargával, akik hogy úgymondjam min
dig azt kereste a közösben. hogy hol ke
rülheti el a munkát. 

-És a Suli Kis Vargáknak váltak el
lenpárjaivá a pályamunkások. 

- Apám a pályamunkások és a hét
köznapi fizikai munka világának megörö
kítésére nem csupán vállalkozott. Ilyen 
hűen eddig még senkinek sem sikerült 
ábrázolnia a pályamunkást, egyáltalán a 
munkát. Még ma is emlékszem, hogy a 
MÁV valamelyik főosztálya javasolta, 
vegyenek föl egy-egy részletet belőle az 
iskolai tankönyvekbe. A mű értékét ak
kor egy újabb Kossuth-díjjal honorálták. 

Még mindig az döbbent meg, hogy 
mi történhetett ezzel a félrebillent, érték
morzsoló, magát rendszerváltoztatónak 
kikiáltott társadalommal. Hisz - ahogy 
böngészem -külön érdekes olvasmány 
Veres Péter írásainak címlistája is. Hite
les pecsét, korlenyomat mindaz a 35 
könyve, amely közül újabban ismét csak 
a Püski Kiadó adott ki egy nagyobb 
összegzést a Számadás jogán. S talán 
azon a jogon is, hogy Balmazújvároson 
tessék csak visszavonni-visszavenni a 
Veres Péter nevét elCiző rendelkezést. 
Egyébiránt országos szervezkedés indult 
emlékének megőrzéséért, megmentésé
ért, s halálának 30. évfordulóján, jövő év 
áprilisában írók, politikusok, költők, s or
szágszerte ismert tisztelői föl kell, hogy 
világosítsanak egyeseket arról, ki volt hát 
a Könyves Pályamunkás. Védnökséget 
a nem mindennapi rendezvényért a Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt elnö
ke, Kapolyi László akadémikus vállalt. 

sv,Jai 

Székelyföldön, az Udvarhely megyei 
Szentegyházas-oláhfalun látta meg a nap
világot 1879. február l�n. Géplakatos 
szakmunkássá a MÁV Nyugati FőmCihe
lyében vált, ahová tanoncként került 1894. 
november 14-én. A XX. század kezdeté
től aktivistája az illegális vasutas szakszer
vezeti mozgalomnak. 1904. május 15-én 
csatlakozott a szociáldemokrata párthoz. 

Az első legális vasutas-szakszervezet 
1908-as kongresszusától az országos vá
lasztmán tagja A világháború előtt főbiz.al
mi a :Zv Istvántelki Főműhelyében. A 
Magyarorsuígi Vasutasok Szövetségének 
1919. januári kongresszusán alelnökké vá
lasztották. Februártól Csanád megye kor
mánybiztosa, majd konnányzótanácsi biz
tosa. Miután a románok elfoglalták Makót, 
elhagyta a várost és istvántelki munkástár
saival együtt jelentkezett a Vórös Hadsereg
be. A Ill. hadtestben a forradalmi katonai tör
vényszék elnöke, majd a Vasúti Direktóri
um tagja lett. Bármilyen funkciót töltött be, 
tevékenységére érvényes az a jellemzés, amit 
egy 1919. augusztus 8-i vasúti feljelentés 
tartalmazott őróla: "Srocs józan, értelmes, 
túlzásoktól ment szociáldemokrata volt". A 
tanácsköztársaság leverése után mégis 4 évi 
és 9 hónapi börtönbüntetésre ítélték. 1922-
ben büntetésének egy részét kormányzói 
közkegyelem folytán elengedték. 

Szabadulása után a Népszava könyv
kereskedés alkalmazta. A rákospalotai szo
ciáldemokrata pártszervezet vezetőségi tag
ja, majd elnöke lett. Vezető szerepe volt a 
illegális szociáldemokrata vasutasmozga
lom szervezésében. Amikor 1924 májusá
ban a rendőrség feldúlta a Vasutas Szerve
ző Bizottság helyiségét a Népszava szék
házában, újra letartóztatták. 1926-tól az 
MSZDP kongresszusain a vasutasok kül
dötteként hangot adott a vasutas követelé
seknek.. szót emelt elkobzott politikai joga
ikért. Otto Bauerral folytatott tárgyalására 
hivatkozva is követelte, hogy a pártvezető
ség az osztrák szociáldemokratákhoz ha
sonló gondot fordítson a vasúti alkalmazot
tak szervezésére, mert akkor a mi pártve
zetómk is ehnondhatják, amit Otto Bauer: 

EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE! 

Szöcs Áron 

"Legerősebb várunk: a vasutas-szakszerve
zet." Az 1930-as évektől a németek bevo
nulásáig, illetve a lap 1944-es betiltásáig 
Szőcs a Népszava szerkesztőségi titkára. 

1945. februártól Rákospalota polgár
mestere. E munkájában hasznosította azo
kat a tapasztalatokat, melyeket l 913-tól 
szerzett-megszakításokkal ugyan -a vá
ros képviselőtestületének munkájában való 
részvétele, a dolgozó emberek érdekeinek 
képviselete során. Az 1932. évi képviselő
testületi vála�ztáson például a szociálde
mokrata és liberális polgári egységblokk
mely a szavazatok 25%- át nyerte el - je
löltjeiként a szociáldemokraták az addigi 7 
ll)aDdátumukat 10-re gyarapították. Szőcs 
Aron mellett két i�tvántelki fömllhelyi mun
kás volt közöttük. 

A közel 50 ezer lakosú Rákospalota 
-más peremvárosokhoz viszonyítva is 
- elmaradott volt. Az ország bombakárt 
szenvedett városainak rangsorában a 9. 
helyen állt. Az újjáépítés mellett Szőcs 
sürgetőnek tartotta városa korszerűsíté
sét, olyanná fejlesztését, amelyben min
denki jól érzi magát, s az emberek köze
lebb kerülnek egymáshoz. 

A Rákospalota megyei város képvi
selőtestületi közgyűlése által 1946. de
cember 10-én elfogadott városfejleszté
si terv megjelölte a város fejlődési irá
nyát: iparosítani kell, hogy a lakosság 

s 

helyben találjon munkaalkalmakat; meg 
kell teremteni a vízvezeték- és csatorna
hálózatot: be kell vezetni a gázt; belter
jessé kell tenni az építkezést. Kijelölték 
az új városközpontokat, tervbe vették ját
szóterek, parkok, zöldterületek létesíté
sét; sportstadion, strandfürdő, népfürdő, 
központi egészségház, szülőotthon, kór
ház, színház építését, valamint a szakszer
vezetek, kulturális és népi szervek állan
dó otthonának, a "Dolgozók Palotájá
nak" felépítését. 

Rákospalota élen járt az újjáépítés
ben: középületeit öneröből építette újjá. 
s 3500 sérült lakóházból 194 7 tavaszára 
már 3000-et helyreállítottak. A 67-es vil
lamos vonalát meghosszabbították a 
HÉV vonaláig. Elkészült a vízvezeték 
első 10 kilométeres szakasza. El fogadták 
a város 3 éves tervét is, de megvalósítá
sakor már nem ő volt a polgármester. A 
nagypolitika szólt közbe. Nem csinált tit
kot abból, hogy a munkáspártok együtt
működését csak úgy tudja elképzelni, ha 
pártja, az SZDP "úgy az újjáépítés mun
kájában, mint a hatalom gyakorlásában 
egyenrangú partnerként szerepel az MKP 
mellett". A két párt egyesítése után, 1948 
őszén megromlott egészségi állapotára 
hivatkozva lemondott tisztségéről. 1956. 
március 2-án hunyt el. 

Gadanecz Béla - Gadanecz Éva 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re 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
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sín.köszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó'kezelési eljárások, gumi vulka
nizálás 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. 
11': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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SZABAD TÉR 

Gáz vagy széngáz? 
Miközben a Vasutasok Szak.v.erve-

7.ete Ellen&úsi Bimttsága végzi a mun
káját � az ellen6rzések tapasztalatai 
akár egy Magyar Vasutas is megtölthet
nének, mégis két olyan kirívó esetet sze
retnék bemutatni, amelyek sorin az els6 
esetben nagyfokú nemtör6dömség � 
figyelmetlemég tapasztalható, a máso
dik esetben pedig ebhez még homicsat
lakozik a szakszerfitlemég, a kollektív 
szerz6d� � ezzel együtt a szakszerve
zeti jogosítványok durva �rtése. 

Gáz van 
Már mint széngáz Pusztaszabolcs állo

máson. Ezen egyébként senki sem csodál
kozik, hiszen megkezdődött a filtési szezon. 
Persze lehetne földgázfiltés is, de ez a MÁV
nál már sikertörténetnek számítana. 

A történet még 1992-ben kezdődött, 
amikor is megérkezett a földgázvezeték 
Pusztaszabolcsra. Valljuk be őszintén a 
Budapesti Területi Igazgatóságon előre 
gondolkodtak, mert összekaparták a 3,7 
millió forintot a közmíítársuláshoz. Arra 
gondolván majd a későbbiekben lesz pénz 
a fűtéskorszerűsítésre, és ezzel együtt az 
élet és munkakörülmények javítására is. 
Az előrelátás következményeként 1996-
ban megtörtént az újabb csoda, elkészítet
ték a fűtéskorszerűsítés terveit, amelynek 
kivitelezéséhez a kincstártól 11,8 millió 
forintot nyert a MÁV pályázaton. 

Terv is van, a pénz is rendelkezésre 
áll a beruh�záshoz, ígyhát nincs akadá-

lya annak, hogy az álmok valóra válja
nak. A fűtéskorszerűsítéssel egyszerre 
javul az utazóközönség komforténete és 
kényelme, valamint a vasutasok élet- és 
munkakörülmény e. 

Mi vasutasok már megszoktuk, a po
kolba vezető út is jó szándékkal van kikö
vezve. 1992-ben senki sem gondolta, 
hogy a földgázvezeték és a gázcsonk soha 
sem fog az állomás épületig eljutni. Mert, 
hogy a kivitelezés nem történik meg, pe
dig a közmíítársulásnak a pénzt átutalták. 
Márpedig ha nincs gázcsonk, akkor a pá
lyázaton nyert pénz is elvész. Természe
tesen nem tagadhatjuk le azt a tényt sem, 
hogy Budapesti Területi Igazgatóság ille

tékesei sűrű levélváltásokba kezdtek an
nak érdekében, hogy a gázvezeték és gáz
csonk megépüljön, a fűtéskorszerűsítést 
elkezdhessék, illetve megvalósíthassák. 

E sorok írójaként nem feladatom a 
felelősök keresése, de azt érdemes megje
gyezni, hogy a fenti beruházás 1999-es 
áron meghaladja a 30 millió forintot. Bí
zom abban, hogy a cikket többen is elol
vassák és a pusztaszabolcsi utasokat, 
vasutasokat megnyugtatják, hogy nem 
lehet e szűkös időkben 15,5 millió forin
tot elkótyavetyélni büntetlenül. Jó lenne 
az is, ha megtudnánk, mikor lesz föld
gázfűtés Pusztaszabolcs állomáson. 

Amíg a választ megkapjuk addig is a 
fűtésszezon folytatódik, persze szénnel 
és széngázzal. 

-kotter-

Szervezni csak pontosan, szépen ... 
Ebben az esetben a vasút szervezé

sének egyik csodájával találhatjuk szem
be magunkat. A Gépészeti Szakigazga
tóság vezetése fejébe vette, ha törik ha 
szaka�. akkor is összevonják a Nyugati 
és az Eszaki Gépészeti Főnökséget, va
lamint a Déli és a Keleti Gépészeti Fő
nö�éget. Habár az Ellenőrzési Bizottság 
az Eszaki Gépészeti Főnökségnél az el
lenőrzését majd 1999. november 05-én 
folytatja, de az eddig tapasztaltak minden
képpen arra kényszerítenek, hogy e cso
dálatos szervezés néhány momentumát 
bemutassuk. Az első kérdés mindjárt az 
lenne, vajon miért egy hónap különbség
gel történnek az összevonások, az egyik 
esetben október l -jével, a másik esetben 
november l-jével hajtják azt végre. De 
ha már első határozatként döntöttek az 
összevonásokról, vajon miért nem látunk 
több határozatot, ütemtervet, netán vala
miféle gazdasági számítást arról, hogy 
ezek az összevonások ésszerűek-e? S va
jon a szakigazgatót mi készteti arra, hogy 
a szakszervezeti és üzemi tanácsi testü
letek véleményét figyelmen kívül hagy
va, kérdéseit nem megválaszolva mégis
csak áterőltesse ezt a szakmai körökben 
is ésszerűtlennek tartott összevonásokat. 
Miközben a Nyugati és az Északi Gépé
szeti Főnökség összevonásánál pályáz
tatnak szolgálati vezető munkakörére, 
addig a Keleti és Déli Gépészeti Főnök
ség összevonása során a Kollektív Szer
ződés 17. §-ának durva megsértésével a 

pályáztatás elmarad, és a szakszerveze
tek sem gyakorolhatják az e paragrafus
ban megszerzett jogosítványaikat. A fenti 
két szervezés annyira előkészítetlen, 
hogy egyes munkavállalók még azt sem 
tudják, hogy valójában lesz-e helyük a 
főnökségen belül, illetve pontosan mi is 
lesz a telephelyük címe, mely irodában 
fognak dolgozni, és egyáltalán milyen 
feladatot kell ellátniuk. Erre a legegysze
ruób példa az, hogy az Északiban a volt 
gazdálkodási vezető problémáját két perc 
alatt az új főnök elintézte azzal, hogy eszi, 
nem eszi, nem kap mást, így aztán a dol
gozó más főnökségre távozott. 

Talán megengedhetem azt magam: 
nak, hogy tegyek egy javaslatot. Ezt az 
egész szervezést és annak végrehajtását 
ahhoz, hogy előkészített legyen, és min
den elemében megfeleljen az elvárások
nak, jobb lett volna elhalasztani 2000. 
január l-re és így talán pontosan és szé
pen, korrekten tudtak volna szervezni. 

A két eset kapcsán a MÁV vezetése 
által hangoztatott két szlogen jut eszem
be. Az egyik "Kell a vasút Európában!" 
az az érzésem, hogy ezzel a felfogással, 
ezzel a mentalitással és hozzáállással, s7.alc
értelemmel messze, túlságosan messze 
van tőlünk Európa. A másik, hogy más ez 
a MÁV, de vajon mitől? A pusztaszabolcsi 
szeneskályhák láttán egy dolog jut eszem
be, és az a lapát, amire azért néhány em
bert érdemes lenne felültetni és ... 

-kotter-

A választott vasút válaszút előtt 
HOen nevemhez: jó pap(p) holtig ta

nul, vájtfülűeknek: nomen est omen, az 
utóbbi időben országot átszelően (Szom
bathely-Szeged) veszem igénybe régóta 
szeretett és szolgált cégünk lnterCity 
szolgáltatásait. 

Sajnos egyre szomorúbban, mert nem 
csökken a magyar átok. Egykori kedvelt 
nagyffinököm, Nagy Róbert mondta: "tud
játok nálunk egy-egy éves üzem olyan, 
mintha 10 éves lenne a szomszédban (Nyu
gat Vas megye, most Burgenland) meg a 
10 éves mintha egy éves lenne. Nem tud
juk a szintet tartani: elültetjük a szép fá
kat, aztán nem öntözzük, nem gondozzuk, 
sőt elpusztítjuk őlcet. 

Ennyi költ6i kitér6 után nézzük büsz
keségünket, az IC vonatot. Nem kutat
tam, kerestem a problémákat, csak utaz
tam. Szombathelyről indulva az olvasó
lámpámat nem tudtam hasmáJoi, valószí
n« kiégett a neon. Budapest Nyugati pá

lyaudvaron a beállított IC szerelvény 1. 
osztályú kocsijában szundikáló egy sa
játos kulturális mikroldúoáboz tartozó 
{f'.tnilnnnok tudommyos megbatm'o7.ása) 
polaál:W'auok meaeléaedett s2'l)11dikálá-

sára már megadja a kezdő hangot. Ez a 
probléma a vonat indulása előtt önként 
megszűnik, viszont az egyik automata 
ajtó megmakrancosodik. Nyitáskor még 

néhányszor megpróbál visszazárni és 
sajátos masszásban részesíti. a meglepett 
úri közönséget. A vonat pontosan indul 
és hamarosan jön a személyzet. Kelle

mes, kedves, de egy olvasólámpát 6 sem 
tud felkapcsolni. Elnéző mosoly, tovább. 
Később egy izgalmas mellékhelyiség
használat színesíti a reggelt: az ajtó be
lülr61. nem zárható ! A fekete cipőoyomok 
mutatják az ajtón zárvatartásának lebet6-
ségét. Akrobaták előnyben, izgulósak
nak marad az agykontroll. A kézmosó 
lefolyója eldugulva. Benne szappanos, 
szennyes lé jelzi a Balkán széle és szele 
által megcsapott népünk tisztaságmáoiá
ját, vagy valami mást. 

Végül a választott vasút s�ye 
{az IC-én kívüli többi szerelvény.le csat 
azért száll fel még utas, mert nillca • 
lehetősége) pontosan megérice&aa 
utasok elégedettert leszállnak 

MEDDIG? 

Sorozatunk folytatásaképp ezúttal 
egy kicsiny és egy igen "testes" tanmtl
helyt választottunk ki. Nagykanizsán� 
lenleg két szakmában folyik képzés, két 
oktató eszmei és gyakorlati irányításával. 

-Most mindössze kilenc gyerekünk 
van - magyarázza Kovács Imre tanmff
helyvezető. -A fiatalok egy része kötött
pályás jármffvillamosság-sz.erelést tanul 
érettségi után nálunk, néhányan pedig ha
gyományos szakmunkásképzésben vesz
nek részt jármffvillamosság-szerel6 sza
kon. Rajtuk kívül itt van még tizenhét, úgy
nevezett pályaorientációs gyerek, akik a 
középiskola hannadilc osztályába járnak. 
Míihelygyakorlaton vesznek részt, és is
merkednek a vállalattal. a munkával. Fel
hatalmazást kaptunk azonban további há
rom-négy szakma oktatására is a jövőben. 
Sajnos a Nemzeti alaptanterv beveretése
kor volt két év átfedés, amikor nem jöhet
tek hozzánk tanulók, az érettségire épülő 
képzés jogát pedig most kaptuk meg. Pil
lanatnyilag mélyponton vagyunk, de remé
lem, jövőre több gyerekünk lesz. Különfé
le pályázatokon is nyertünk, a pénzből 
modem berendezéseket vásárolhatunk. 

A tanmlihely nagyjából ötven éve 
mtiködik. Kovács Imre tapasztalatai sze
rint sokáig kiegyensúlyozott volt a szín-

vonal, ám az el.múlto6bány 6vbena.s,e
rekek tudásszintje csöttent 

-Amikor általábaó csökkent a tanu-
16létszám az iskolákban, mi is megs(ny
lenük.. A szakmunUstanulók aluhmUta 
az addig megszokottS7lnvooalat,mertnq 
a közepes tanulókat is elszívták a köz6p
iskolák. és nekünk maradtak a gyeogéés
kék. Ez a folyamat szerencsére megsza
kadt, és most már azt mondhatom, meg 
vagyok velük elégedve. Volt olyan tanu
lóm, aki t6lem ment vissza az iskolájába 
s7.aknuU tanítani. A masv-Jcok is előszere
tettel pályáznak rájuk. Pár éve nagyon jól 
szerepeltünk a szakmai versenyen, az én 
tanulóim vitték el az els6 két helyet. 

A végzett kanizsai fiataloknak általá
ban nincsenek elhelymedési gondjai. 

- Tavaly hét szakmunkás került ki 
t6lilnk, néhányat a vasát fölvett. A töb
biek középiskolába mentek tanulni, így 
senki nem kallódik. Az a véleményem, 
hogy aki akar, talál magának munkát. 

Celldömölkön 77 tanuló gyakorol. 
Három szakmát: villamos gép- és ké
szülékszerelőit, géplakatosit, illetve az 
OKJ szerinti géplakatosit már az új föl
állás szerint oktatnak, az OSZJ szerinti 
vasúti villamosszerelfü szak most fut ki, 
nyolc fős létszámmal. A lemorzsolódás-

Vissza a lakanálhoz? 

Mint már hfrt adtunk róla: a Szo
ciális� Családügyi Minisztérium n6-
politikával foglalkozó szakemberei 
szerint a hölgyek a hátrányos megkö
lönbözte� számtalan módját szenve
dik el a munkahelyeken. A tervek sze
rint próbapereknek is elébe nézünk a 
közeljöv6ben. Vajon nagy vonalakban 
hogyan látja a n6kérdést, az okokat 
és a következményeket Herczeg Má
ria, a VSZ N6tagozatának vezet6je? t 

-A mai politikai és képviseleti kültti
raf>ati -·tnondja -kevés a levegő a "sí'.eb
bik nem számára, ezért átmenetileg igenis 
allcalmazni kellene a pozitív diszkriminá
ciót a munkahelyeken is. Meglátásom sze
rint a nőknek azért kevesebb a fizetésük 
az azonos végzettség, szakmai előélet és 
tudásszint ellenére, mert a jól fizet6 pozí
ciókra azonnal lecsapnak a férfiak. A kor
mány azt szorgalmazza, hogy a nőlc men
jenek vissza a fakanálhoz, és éljék ki ma
gukat a családban. Ezzel csupán .az a gond, 
hogy egy nő nem választhatja meg a sze
repét! A kétkeresős családmodellben, ha 
tetszik, ha nem, neki is dolgoznia kell, 
hiszen a legtöbb férj nem keres annyit, 
hogy eltarthassa a családot, a sikertelen 
férfi pedig nem kell senkinek. Ha pedig a 
oo úgy dönt, karriert akar építeni, könnyen 
falakba ütközik. Ha mindkettőt választja, 
nincs hová tenni a gyereket, mert a gyer
mekintézményeket sikeresen tönkretettük. 
A részmunkaidős foglalkoztatás pedig 
olyan, mint a fehér holló, és a tb szempont
jából sem jelent megoldást. Hol itt a sza
badság? Olyan torz világban élünk, amely
ben a nőnek nem osztottak szerepet, a 
kevés koncon pedig a férfiak marakodnak. 
Maradnak az egérutak. 

- És vajon miért van az, hogy a n.ilc 
el6bbre jutdsa ellen éppen a hölgytársak 
tiltakoznak leginkább? 

- Igen, ez tény. Én is megfigyeltem, 
hogy például egy-egy szolgálati helyen 
a hölgyek harcolnak leginkább az ellen, 
hogy a főnök közülük választódjon ki. 
Azért, mert a nőlc egymással kínosan 
kritikusak, így nem lobbimak egymásért. 
A férfiak sokkal inkább összetartanak, 
s6t takargatják egymás hibáit. 

- Ha már a hibálcndl tartunk, volt-e 
arra példa, hogy a N6tág01,III ezzel afi,ji 
dacszövetséggel találta magátsr.emben? 

EGYES SZÁM, NŐI SZEMÉLY 

-Igen, nehéz volt a dolgunk egy eset
ben, amikor pedig nyilvánvaló szexuális 
zaklatás ügyében kért egy beosztott vasutas 
nő segítséget. Tavaly az egyik állomáson 
dolgozó hölgyet az szb-titkár kiemelte, és 
megtette ti.tkám6jének. Persze nem gy6zte 
hangoztatni, ez mekkora tisztesség. Majd 
hatalmánál fogva megalázta 6t ooiségében. 
A kollégan&e iszonyú lelld teher neheze
dett, his7.en nem meite elmondani a dolgot 
sem a férjének, sem a kollágáin4. ,Ám 
véglfl kibilalt otthon, és az éoseg(ts6gemet 
iskáte. Egyúttal viss7.8helyezldmaptaz 
el676 munkakörébe. Megmoodtam{l titkár
nak, hogy nyilvánosságra hoz.om az ügyet, 
mertnelcünknincsenekmás eszkömnk. Az 
eset nyilvánosságot kapott, és nagyon ér
dekes volt a férfitársak linzzááUása. >\mn
nal bezártak a védőgytlr1lk. a filik elbaga
tellizálták az ügyet, és úgy tettek, mintha a 
hatalmi visszaélés egy n6vel szemben nem 
létez6 ügy lenne. A titkárnak azonban vé
gül le kellett mondania Antiben volt tehát 
kuráui, és ez segített neki a nem könny« 
döntés meghozatalában. A dolog� 

riája viszont, hogy a lemondott 
jelöltette magát. 'Iöbb tárgyalásába 
míg végre elállt a szándékától. 

- A hatékony esiJcöz ezek sze 
n.ilc kurázsija? 

- Pontosan. Az ilyen ügyeket 
jogi úton elrendezni. A tm'sadal 
kell vetkőznie a tabukat. hogy a 
fü: zaklatásról nem sz.abad ��ni 
hogy nem szabad, de kell besz6lni 
rffl ! Ha majd a képviseleti dem 
fölváltja a �zvéleli, és abban 
06 szerepet vállal, nagyon sok, 
agyonhallgatott ügy kerülhet fe 
De minden oonek magának kell 
nie az első lépést, segítségért kell 
nia, ha sérelem éri. A vasutas n 
van a N6tagoz.at. 

Á SZERKESZroSÉG MEGJEGY'ZÉSE: Az il 
/cár önként mondott le tiszts,g 
a testiilete úgyswlván életképte 
A lemondási okok sorrendj,ben 
folhatatlan okot nem volt nehéz 

A tagok iövlre többet kapn 
Rendkívüli közgytilést tartott október 29-

én a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészít(! 
Egészségpénztár. Mint tavasszal írtuk: a máju
si közgytilésen dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
kezdeményezte a késlS (Sszi összehívást, mert ak
kor a pénztár beszámolóját a küldöttek: igen, ám 
az EHenlSrz(S Bizottság nem fogadta el. 

Az eltelt néhány hónap alatt tehát két fel
adat is hárult a pénztárra: egyrészt meg tellett 
"találnia" az ilgyvezetlS igazgatóját, másfel(SI az 
EllenlSrzlS Bizottságnak folyamatos munlival 
föl kellett tárnia az ügyviteli rendben tapasztalt 
hiányosságokat. A 29-i ÖSS1.Cjövetelen kiderült, 
a pénztár mindkét feltételt teljesítette. A smve
zet llgyvezetlS igazgatójának feladatait szeptem
ber elsejét6l Deák 1.oltán látja el, aki nem sz.ak. 
sz.ervezcti kikértként végzi a multit a� 
élén, hanem a MÁV Rt. rendelle ti a� 
Beszámolójában az Ellen&zlí � mepl-

� hogy l6ayegi �--
� közgy4lésen emlftettcbtpodlca
�sa reaben föI,,úrnolta, lflzlleafo
tyarnatosm dolgozik azot imJsláá. A ... 
si IYGl6sen problának6ar ui1'10la!iill1.t, loíj 
a tavilyi befettet6sek lloJillilai -� 
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IMI lll)IMdlla 
Magyarországon megközelít61eg hárommil
lió szegény él. Jelenleg 160 ezren kapják mun
kájukért a 22 ezer 500 forintos minimálbért, 
miközben a szakértői számítjsok szerint az év 
els6 felében 28 ezer 236 forint volt a megél
hetési minimum. Mezei György szociológus 
szerint a jelent6s társadalmi rétegeket érint6 
elszegényedés az 1983 óta tartó folyamatos 
reáljövedelem-csökkenés következménye. Sú
lyos társadalmi probléma a hajléktalanok szá
mának emelkedése is. (Nipszabadsdg) 

Elliill 116nmbb 
A közös célok megvalósltása énlekében hamaro
san együttmtlködési megállapodást köt az Egész
ségügyben Dolgozók Demokratilcus Szakszerve
zete és a Semmelweis Orv�dományi Egyetem 
Szakszervezete. A tárgyaló felek úgy vélték. hogy 
a betegellátás szinten tartása. javítása érdekében 
teend6 lépések kidolgozásába be kell vonni az 
intézmények tulajdonosait, a betegek énlekvédel
mi szervezeteit, az egészségügyben mtlködő 
szakmai énlekképviseleteket és további szakszer
vezeteket. (Ntps-_ava) 

li a sz116nr? 
Ellenzéki politikusok folyamatosan tiltakoz
nak az önkormányzatok tervezen támogatása 
miatt úgy gondolják, a címzen támogatások
ból szinte csak kormánypárti politikusok ál
tal vezeten települések részesülhetnek. Lapin
formációk szerint már nemcsak az ellenzék ki
fogásolja a különböző címeken junatott tá
mogatások elosztásának módját, hanem kor
mánypárti képviselők is elégedetlenek. A leg
nagyobb kormánypárti frakcióban és a Füg
getlen Kisgazdapártban is visszatérő téma, 
hogy a párt meghatározó politikusai saját vá
lasztókörzetüknek több milliárdos támogatá
sokat szereznek meg. INtpszarn) 

Fallillan,ona 
Elkerülhetetlen, hogy a MÁV villamosftsa pá
lyahálózatát, állítják egybehangzóan a szakér
t6k. A jövő a villanyvonaté, még akkor is, ha 
a nagyfogyasztói kedvezmény, megvonása 
mian jelentősen többet kell a MAV-nak fizet
nie a vontatási energiáért. A villamos energia 
ugyanis még emelt áron is jócskán alana ma
rad a dízelolaj árának. A MAY járműparkjában 
ennek ellenére a múlt év végén összesen 944 
dízel- és csak 493 villanymozdony rótta a sí
neket. Egy korszerű villamoskocsi ára akár 
egymilliárd forint is lehet. ( Néps�arn / 

Emeletes bérek 
Az MSZOSZ a gazdaság növekedésével és a 
teljesítményekkel arányos reálbér-növekedést 
tart indokoltnak, mondta Willich Tamás alel
nök. Szerinte reális az a követelés. hogy a ver
senyszférában 2000-ben 3,5 százalékkal emel
kedjen a bérek reálértéke, amihez 12.5 száza
lékos átlagos bruttó jövedelemnövekedés 
szükséges. A konföderáció szakértői többele
mes bértarifa-táblázatot dolgoztak ki. E sze
rint 27 ezer forint lenne a kötelező minimál
bér. (Népszabadsd,�) 

Nem kargülnall 
A MÁV vezetősége nem tart anól, hogy az év
váltáskor megkergülnek a cég számítógépei, és 
emian leáll a hazai vasúti közlekedés. A vas
utasok amúgy is rutinosak a zavarelhárílásban. 
A MÁV-nál mintegy 110 informatikai prog
ramrendszert tesztelték, és ha kellen. javítonak 
ki. A vasút vezetői szerint a forgalomirányítás 
számára legfeljebb a rendkívüli események 
esetleges halmozódása okozhat nagyobb felada
tot. Nem indokolt, hogy a szilveszterkor menet
rend szerint közlekedő néhány vonat útját meg
szakítsák. (Nipszabadsdg) 

11Dn611dil 
Ellenkezik az európai gyakorlattal, hogy a 

kormány szándékai szerint megszüntetnék azt 
az érdekegyeztető fórumot, amely a költség
vetési intézményekben dolgozók béreirm és 
helyzetér61 tárgyalt, mondta S'l.llbó Endre, a 
Szakszervezetek Együttmt1ködési Fórumának 
elnöke. Htrcwg Ldszló, a Gazdasági Minisz
térium helyettes államtitkára ugyanis ligy 
nyilatkozon: határozat született arról, hogy a 
jövőben sem a Költségvetési Intézmények Er
dekegyeztető Tanácsát, sem a köz.alkalmazot
ti, köztisztviselői és szolgálati jogviszony
ban álló állami alkalmazonak szektoriális fó
rumait nem kívánják mt1ködtetni. 
(Magyar H(r/ap) 

GpralmJOmor 
Húszezer gyermek éhezik, 130 ezer pedig 
egészségtelenül, egyoldalúan táplálkozik ma 
Magyarországon. S7Jllcért6k szerint a problé
ma nem minden esetben a szegénységgel függ 
össze. Olykor a kifejezetten jómódú családok 
is megelégszenek azzal, hogy uzsonna, meleg 
ebéd helyen pénzt adnak a gyerekeknek, ők 
pedig édességre, üdítőre költik azt. A Gyer
mekétkeztetési Alapítvány szerint az északke

leti országrészben a legsúlyosabb a helyzet. 
Sok hátrányos helyzetű, gyakran enyhén értel
mi fogyatékos szülő képtelen gyermekei ellá
tására. ( Néps�abadság) 

Gépesftall Maluzálam 
Nemritkán munkavégzésre alkalmatlan állapo
tú gépekkel dolgoztatnak a munkáltatók. Az 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fő
felügyelőség tapasztalata szerint egyes cégek 25 
évesnél is korosabb munkaeszközöket használ
nak, ráadásul elmulasztják a szükséges ellenőr
ző vizsgálatokat. Az építő-. a faiparban és a me
zőgazdaságban dolgoznak a legtöbb olyan 
munkagéppel, ami munkavégzésre alkalmat
lan, sőt életveszélyes. (Magyar Nemzet) 

TökepárlOn 
A magyar szakszervezeteknek rá kell döbbenni
llk, hogy tagságuknak csak annyit tudnak nyúj
tani, amennyit kiharcolnak számukra - hangzott 
el a hajdúszoboszlói szakszervezeti szemináriu
mon ol..16ber 27-én. Sdndor Ldsvó, az MSWSZ 

elnöke kijelentene: mára gyakorlatilag minden 
tárgyalásos lehetőség kimerülőben van a kor
mány é� az érdekképviseletek között. Szerinte 
az elmúlt tíz évben minden kormány picit el
térő intenzitással ugyan, de t6 kepárti politikát 
folytaton. (Napi MagyarorszdgJ 

Embennantii 1611és 
Mintegy 280 millió forintos beruházással elké

szült a szekszárdi-bátai árvízvédelmi öblözet 
védelmi s7Jllcaszának leggyengébb pontján ta
lálható 9.5 kilométeres töltés, amely hét tele
pülést és 17 ezer ember van hivatva megóvni 
az árvíztől. Az 1995-ben kezdődön beruházás 
során 116 ezer köbméter földet használtak fel 
töltéserősítésre, valamint 30 kutat és vízgytlj
tő aknát létesítenek. ( Magyar Nemzet) 

Álképzldk allnyban 
A szakszervezetek elutasítják azt a kormányza
ti szándékot, hogy 2000. február l-jétől a jelen
legi egy év helyen legfeljebb lilenc hónapig 
járna a munkanélküli járadék. A munkavállalói 
érdekképviseletek szerint kiszolgáltatoná vál
nak a huzamos ideje állástalanok, ha 2000. má
justól a jelenleg maximum két évig igényelhe
tő jövedelempótló támogatást az önkormány
zatok által szervezen közcélú foglalkoztatás 
váltja fel. A kormány javaslata szerint az átkép
zésben részt vevő munkanélküliek helyzete 
kedvezőbb lesz. (Magyar Nemzet) 

Veszely Emőb 

BalnSI: Jerq Kdzienki lengyel alelnök,Anatolij Csernomaz uknn elnök,lmrich 
S«ll4lelc sdovék elnök, Stojlil S. Vladan jugoszljv elnök, Simon Deu6 magyar 
alelnök, Pucto Anactacobclcu macedon titkár, 1ibor Rujder cseh titkár, Iüril 
1zntto„ bolpr elnök a Európai Vasutas Szakszervezetek konferend4jú. 

11 o éves a szegedi MÁV Hazánk Énekkara 
Kelt& Jubileumot ilnne�lt októ

ber 16-ú a Szegedi Hmnk Énekkar 
litrejöttmek 110„ vegyes karri alaku
lúának 50. ivfordulója alkalméból. 

Az énekkart "Hazánk" Dal- és Olva
sókör néven alapították 1889-ben a MÁV 
Szeged-Rókusi f6mtlhelyének dolgozói. 
A Hazánk férfikar az alclcor szokásos da
lárdaversenyeken számos díjat nyert. 
1945 óta a Vasutasok Szakszervezete tá
mogatásával mtiködilc, az elmúlt év de
cemberig a Vasutas Mtivel<Sdési Házban. 
1949-ben vegyes karrá alalrultak át, bár a 
férfiak még jó ideig önállóan is szerepel
tek. A hatvanas évelct61 kez.dve számos or

szágos találkozón vettek részt, a Kórusok 

Országos Min6sítésén 1964 óta többször 
is elnyerték az Aranykoszorú és a Feszti
válkórus fokozatot. Legutóbb 1977-ben 
Aranykoszorú és a Fesztiválkórus foko
zatot. Legutóbb 1977-ben Hangverseny 
kórus címet, míg l 00 éves évfordulóju
kon Kiváló Együttes címet szereztek. 

Az utóbbi évtizedekben külföldön is 
sikerrel képviselték a magyar kóruslrultú
rát. Jártak Jugoszláviában, Romániában, 
Németországban, Hollandiában, Olaszor
szágban, Franciaországban és Dániában. 

A Vasutas Mtivel<Sdési Ház megsztI
nése után az énekkar rövid ideig próba
terem nélkül maradt, de a területi igazga
tóság támogatásával a Rókusi-pályaud-

var egyik épületében kaptak helyet, és 
folytatódhatott a 1 10 éves énekkar mun
kája. A mtlködésükhöz szükséges anya
gi támogatást a békéscsabai Vasutas 
Mtivel6dési Ház közvetítésével (jelenleg 
ide tartomak) a V OKE biztosítja. 

A kett6s jubileum alkalmából októ
ber 16-án Szegeden, a Bartók Mtivel6-
dési Központ nagytermében jubileumi 
hangversenyt rendeztek. Ezen közremtI
ködött a Brassói Magyar Dalárda. A két 
énekkar egymásután mutatkozott be, 
majd közös mtisoruk következett, Erd6s 
Jdnos szegedi és Klára Mdria brassói 
karnagyok vezényletével. 

G.J. 

Idősek világéve - elismerések, oklevelek 
50 éves vasutas szakszervezeti tag

sága alkalmából 1 6-an részesültek okle
vél és emlékplakett elismerésben október 
14-én a miskolci Vórösmarty Mtivel<Sdé
si Házban rendezett, az idősek világévé
vel egybekötött rendezvényen. 

A kitüntetéseket dr. Dudás J6zsef. a 
MÁV Rt. miskolci területi igazgatója adta 
át, aki tájékoztatót tartott a vasút jelenle
gi helyzetérffi, jöv6jér61. 

Márton Lász/6 felolvasta az MSZOSZ 
nyugdíjas választmányának petícióját, 
melyben az idősek tarthatatlan helyzetére 
hívják fel a kormány figyelmét. 

A rendezvényt K6bor Györgyné sza
valata, és az Arany alkony-dalkör amatőr 
énekegyüttes mtlsora színesítette. 

Orosz Tamás 
Dr. Dudás József Bálint Antalnénak adja át a VSZ oklevelét és emlékplakettjét 
50 éves tagságáért. FOIO: OROSl TAMÁS 

Csizmások és pestiek 
A Vasutasok Szakszervezete Ifjú

ségi Tagozata éves felkészft6 tanfolya
mot szervezett a tagozati tanács tag
jai részére. A fiatalok előadásokat 
ballgattak a MÁV Személyügyi Fliosz
tályának osztályvezet6jét61, valamint 
az Ifjúsági és Sportminisztérium pro
jekt-igazgatójétól. Szerda délutánra 
elfogadta a meghívást Molnár Gyula, 
a Magyar Szocialista Párt alelnöke. 

A kötetlen, nyakkendő nélküli eszme
csere láthatóan feldobta a fiatal hallgató
ságot, mert a kezdeti passzivitás után 
kemény kérdésekkel ostromolták a poli
tikust. Tóbben felvetették, hogy a képvi
selők teljes lelkiismerettel nyomják-e le 
a szavazógombot az adótörvények meg
hozatalakor? Molnár Gyula szerint ilyen
kor a döntéshozónak mérlegelnie kell, 
mert ha nem szavazza meg a bevételi ol
dalt, alclcor a kiadásokon kell lefaragni és 
lehet, hogy az éppen a MÁV-nak nyúj
tott állami támogatást érinti. Egyébként a 

képviselők sem szeretnek adót emelni, 
hiszen maguk is adófizetők. 

Mások azt feszegették, hogy túl nagy a 
386 tagú magyar parlament. Az MSZP al
elnöke szerint félő, hogy még sokáig meg
marad a jelenlegi rendszer, hiszen a képvi
sel6knek a saját létszámleépítésükről kelle
ne szavazni. Már több kormány foglalko-

. zott az üggyel, de úgy "lepattant" róla. mint 
az egészségügyi reformról. Túl sok érdeket 
sért. ezért nehezen keresztül vihető. 

A hallgatóság nem maradt híján az 
anekdotáknak sem. A parlamentben a 
kisgazda frakciót két részre osztják a 
politikusok: csizmá�oknak: hívják a vidé
kieket és pestieknek azon képviselőket, 
akik nem tudják megkülönböztetni a za
bot az árpától. A "csizmások" délutánra 
már nagyon elfáradnak, ezért többször 
előfordult, hogy a szomszédos SWSZ 

frakciótól kérdezték meg, hogy most mire 
kell szavazni. Így fordult elő az előző cik
lusban, hogy a Kisgazdapárt a saját mó-

dosító indítványát leszavazta. Torgyán 
egyébként egy aranyos ember, csak az a 
baja. hogy ha meglát egy mikrofont, rög
tön átváltozik politikussá, ezért nem 
egyértelmtl a politikai kimenete a köztár
sasági elnökválasztásnak:. Az sem jó, ha 
egy ellentmondásos személyiség lesz a 
köztársaság elnöke. de a Fidesz ellenál
lása miatt viszont borulhat a koalíció . 
Akár előre hozott választá�okra is sor ke
rülhet - tette hozzá Molnár Gvula. 

Érdekl<Sdtek a fiatalok az MSZP mi
niszterelnök-jelöltje iránt. Az alelnök sze
rint már csak két név jöhet szóba: az egyik 
Kovács Lászl6, a másik Németh Mikl6s. 

Még sokáig elhallgattuk volna a me
sél61cével megáldott politikus szavait, de 
a négy órá� eszmecsere már elfárasztotta 
őt is. Csáki 'Zsigmond meginvitálta a ven
déget vacsorára, de ő udvariasan vissza
utasította, mondván - bírna enni, de egy 
politikusnak a súlyára is vigyáznia kell. 

T.P. 

Nyolc országból adlak találkozót Balatonbogláron 
Az Európai Vasutas Szakszervezetek 

konferenciája évrffi évre összeül. Az idén 
hetedszer, s mint hogy Magyarországon 
tartották meg első tanácskozásukat is, "a 
kör így ért vissza". A megfogalmazás 
Simon Dezs6é, a V SZ alelnökéé. 

- Tulajdonképpen kik voltak ide hi
vatalosak? 

- A konferencián Magyarország, 
Szlovákia, Ukrajna, Bulgária, Csehország, 
Jugoszlávia, Lengyelország, Macedónia 
vasutas szakszervezeti küldöttségei vettek 
részt, akik a V SZ-szel már régóta ápolják 
lcapcsolataikat. Egyébként most dr. Már
kus Imre köszöntötte a résztvevőket. 

- S a munkáltató, vagyis a MÁV Rt. 
vezérigazgató helyettese, Sdrdi Gyula 
csupán érdekl/Jd6kint, pusztán k(váncsi
ságból jelent meg? 

-A regionális vasutak problémáiról, 
s a vasutak finanszírozásáról tartott el6-
adást, de ez is volt az első napirendi pont
ja az állandó konferenciának, amit még 
Prágában fogadtunk el tavasszal. A má
sodik téma: az egyes szakszervezeti szö
vetségek felépítése, rendszere és lcapcso
lata a nemzeti és nemzetközi központok
kal és szövetségekkel. 

- Tehát ezek szerint van valamilyen 
ideális struktúra, amit követni "illik"? 

- Azt kell, hogy mondjam, eltér6, s 
ldilönbö?.Ő felépítéstiek. a szakszervezetek, 
de a csehek� megindokolták azt, 
amiben közösen gondolkodunk.. Vagyis 
nem�. ha egy vállalatoo belül túl 

A KÖR ÍGY ÉRT VISSZA 

Dr. Mdrkus Imre köszöntötte a résztvevőket. Mellette balról lmrich Sedlálelc, 
jobbról Sdrdi Gyula. 

sok a szakszervezet. Nem szerencsés az, 
ha nagyon sok a szövetség. Persze senki 
sem csak egy szakszervezetben akart gon
dolkodni. Abban viszont igen, hogy mi
ként léphet az egyik a másikkal szövetség
re. Mert így nem tudná egyikőjüket sem 
kijátszani a munkáltató. Nem oly régen 
Bécsben jártam és azt tapasztaltam, hogy 
még az ágazati szakszervezetek is szövet
ségre lépnek egymással. Ausztriában ép
pen most zajlik ez a folyamat. Példának 
okáért a vasasok a textilesekkel fogtak 
össze. Konkrétan ausztriai vendéglátóim 
sem tudták megmondani, hogy miért, de 
az integrálódás ott ezt lehet6vé teszi. Szö
vetségbe tömörülve próbálják az erejüket 
összevonni. Nálunk sajnos még mindig az 
ellenkez6je figyelhet6 meg. 

- Ilyenkor szokásos megkérdeni, mi
lyen eredménnyel zdrult a konferencia? 

- Látva, hogy hogyan válnak a nem
zeti vasutak európaiakká, csak természe
tes, hogy kimondtuk: "A foglalkoztatást 
érint6 döntések kizárólag az érdekképvi
seletek bevonásával és véleményének 
figyelembevételével születhetnek meg. 
Az egyes régiók vasutjának átalakítását 
foglalkoztatási, munkaügyi megállapo
dások megkötésével kell rendezni. 
Ugyan csak szükségesnek tartjuk a meg
határozó fflami szerepvállalás meghatá
rozását a vasúti mtlködés kereteinek jog
szabályi rendezését ... " 

-Jöv6re hol tartják a konferenciát? 
-Bulgáriában. 
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Nyolcországos konferencia Bogláron AKTUÁLIS 

Balról: Borzsák László, tolmács - Lengyelország; Döme Uszlóné, VSZ ; Simon Dezső, VSZ-alelnök; Moniowski Adam, 
elnök - Lengyelország; Movesán Ilona, tolmács - Ukrajna; Kedzierski Jerzy, alelnök - Lengyelország; Lukasenko Mykola, 
elnök - Ukrajna; Kosztov Jordan, Bulgária; Rujder Tibor, titkár - Csehország; Schmidt Jozef, titkár - Szlovákia; 
Osmanovilová Silvia, tolmács - Szlovákia; CsernomazAnatolij, elnök- Ukrajna; Stojlié S. Vladan, elnök - Jugoszlávia; 
Sedlálek Imrich, elnök - Szlovákia; Anastasovski Risto, főtitkár -Macedónia; Tzvetkov Kiril, elnök - Bulgária; Spasovski 
Petar, titkár- Macedónia; Marinka /van, titkár - Csehország; Nestorov Milan, titkár- Macedónia; Szegő Pálné, tolmács 
- Csehország; Antié Zoran, elnök - Jugoszlávia; Lazié Mirko, elnökségi tag - Jugoszlávia; Hrisztov Aszen, tolmács -
Bulgária; Marjanov Stevan, titkár - Jugoszlávia 

Két éve még a közép-európai or
szágok vasutas szakszervezeteinek ál
landó konferenciájáról beszélhettünk, 
de az ötödik nagy találkozón már úgy 
döntöttek a tagországok, hogy csak 
európaira keresztelik át a nagy ren
dezvényt. Sőt, 1999-ben Prágában 
már- minthogy az európai események 
is vágtázni kezdtek a vasutakon-, úgy 
hatjroztak, hogy évenként kétszer 
adnak egymásnak találkozót. A kez
deményez6 annak idején Magyaror
szágról a VSZ volt, pontosabban dr. 
Márkus Imre, a VSZ elnöke. Ez a he
tedik, a balatonboglári, október 18-21. 
között visszatérőnek is nevezhető -Si

mon Dezső szavaival élve. 
Köszöntőt, megnyitót a nyolcorszá

gos konferencián Bulgária, Csehország, 
Jugoszlávia. Lengyelország. Macedónia, 

Szlovákia, Ukrajna küldöttségei előtt 
Márkus Imre VSZ-elnök mondott. 

Két megvitatá�ra kész téma került az 
asztalra. Az első a regionális mellék vona
las vasutak problémáit és azok finanszí
rozását ölelte fel. Előadója: Sárdi Gyula, 
a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettese ala
posan felkészült a vitaindítóra s az utána 
várható kérdésekre, hozzászólásokra. 

Simon Dezst1, a VSZ szervezetpoli
tikai alelnöke "Az egyes szövetségek 
szervezeti felépítése, rendszere, kapcso
lata a nemzeti és nemzetközi központok
kal és szövetségekkel" címmel tájékoz
tatta a delegációkat. 

A konferencia a vasutak helyzetével 
és jövőjével kapcsolatban természetesen 
állást foglalt, amit a tagországok delegá
ciói el is fogadtak, hiszen e konferencián 
résztvevő vasutas szakszervezetek ugyan-

A választmány hangja 

csak érdekeltek az összeurópai és ezen 
belül a nemzett vasút fejlesztésében. Ki
mondták, hogy az általuk képviselt vas
utas munkavállal6k érdekében aktív része
sei ki vánnak lenni annak a modernizációs 
folyamatnak, amelynek eredményeként 
korszerű, hatékony és kulturált vasút jön 
létre; olyan, amelyik szolgáltatási színvo
nalának jelentős javulása végett bizto jö
vőt jelent a vasutas munkavállalóknak. 
Épp ezért elvárják, hogy a vasútkorsze
rűsítés során a nemzetközi és hazai egyez
ményekben és törvényekben biztosított 
jogok érvényesüljenek, azt a szociális part
nerek tiszteletben tartsák. A korszerű va�út 
megteremtésével járó nehézségek ellené
re érdemi együttműködés esetén esélyt lát
nak az egymás iránti bizalom, a jó mun
kahelyi légkör meg6rzésére. 

lFo/\'111láJ 11 2 oldalon ... ) 

A VÉT-en 
tettük szóvá 
A Vasutasok Szakszervezete Miskolci 

Területi Képviseletétől kaptuk a jelzést, 
hogy a november 1-jén Szegeden indított 
vezető jegyviz.�gálói tanfolyamot nem a jól 
felszerelt Szegedi Oktatási Központban -
ahol a hallgatók elszállásolása is megold
ható lenne - szervezték meg, hanem Kis
kundorozsma állomáson, ahol a lehetősé
gek korántsem nevezhetők ideálisnak. 
Nem is beszélve arról, hogy a hallgatók 
nem Szegeden, hanem Kiskunfélegyhá
zán vannak elszállásolva, onnan járnak be 
naponta a foglalkozásokra. 

1999. november 12-én a Magyar 
Tudományos Akadémián az Országos 
Környezetvédelmi Tanács, az M.T.A. 
Elnökségi Környezettudományi Bi
zottság és a Magyar Természetvédők 
Szövetsége egésmapos fórumot rende
zett az EU-csatlakozás kömye:zetvédel
mi feltételei.r61. A fórum elnöki tisztét 
prof Ung István látta el. Az EU-csat
lakozás jelentőségéről dr. Szili Katalin, 
az OGY alelnöke beszélt. Az EU kör
nyezetpolitikája, a b6vítéssel kapcsola
tos környezetvédelmi elvárások cúnmel 
bevezető előadást tartott Mr. Hans von 
Nieuwkerk, a Holland Királyság Nagy
követsége részéről. 

Ms. Tanja Jaaskelainen, finn nagy
követségi munkatárs az EU-b6vítéssel 
kapcsolatos aktuális ügyekről, és a finn 
EU--elnökségből adódó lehetőségekről 
és feladatokról szólt. 

MagyaroJ5zág környezetvédelmi 
felkészülésérffi, a közeli feladatokról 
Medgyesy Balázs úr, a Környezetvé
delmi Minisztérium közigazgatási ál
lamtitkára tartott előadást. 

A társadalmi érdekvédelmi csopor
tok hozzászólásai a tudósok és m(Isza
ki értelmiség, szakszervezetek, önkor
mányzatok, vállalkozók csoportosításá
ban hangzottak el. 

A szakszervezetek képviseletében 
szólt hozzá dr. Zs(ros Sándor titkár 
(Vízügyi-közszolgálati Dolgozók Szak
!zervezeti Szövetsége), dr. Cser Ágnes 
elnök (Egészségügyben Dolgozók De
mokratikus Szakszervezete), dr. Már
kus Imre (Vasutasok Szakszervezete), 
Borh(di Gábor (Mezőgazdasági Dol
gozók Szakszervezete). 

Minden hozzászólás a környezet
védelemmel kapcsolatos legégetőbb 
kérdéseiről szólt. 

A Vasutasok Szakszervezete kép
viseletében elmondott hozzászólás töb
bek közt: 

• a közlekedési struktűra átalakításá
nak fontosságáról, 

• a kombinált fuvarozás racionális. a 
gazdaság érdekét előtérbe helyező, 
a kömyez.etvédelmet a magyar nem
zeti érdekek elsődlegességével 
szem el6tt tartó megteremtéséről, 

• az EU-s régiópolitika és a hatályos 
magyarocszági régiófejlesztési jogsza
bályok ( 68/1996.(VII. 9 .)0GY hatá
rozat)alapulvételéveltörtéooközleke
dés-fejlesztésről, átalakításról, 

• a Vasúti törvény módosításának 
önkormányzatokra gyakorolt hatá
sáról, (1200 költségvetés-hiányos 
önkormányzat hogyan m(Iködteti a 
vasúti mellékvonalakat?), 

• a vasúti reform és a regionális po
litika összefüggéseiről, 

• vasúti mellékvonalak megszünteté
sének gazdasági, foglalkoztatási és 

szociális közvetlen és közvetett ha
tásai az adott térségekben, témakö
rökről szólt. 
Hangsúlyoztam, hogy a magyar kör

nyezet védelmének ügyében csak mi se
gíthetünk önmagunlcon. Belsl5, társadal
mi kompromisszum kell! A hosszabb 
távú jövő érdekében, háttérl>e kell szorí
tani a rövidtávú lobby-érdekekeL A dön
téseknek gazdaságossági és környezet
tanulmányi alapokon kell nyugodniuk. 

Javaslatként hangzott el a káros
anyag-kibocsátás csökkentése érdeké
ben az áruszállítás kilométer és tonna 
határának korlátozása, illetve meghatá
rozott paramétereken túl vasúti, vízi. légi 
útra terelése. 

Javasoltam a fővárosban lév6 kör
vasúti pálya városi tömegközlekedési cé
lokra történő hasznosításának vizsgála
tát, továbbá a világ más országaihoz ha
sonlóan a Ferihegyi repülőteret gyors
vasúti közlekedés kösse össze a pálya
udvarokkal, pl. a Nyugati pályaudvarral. 

A hozzászólás során nyomatékosan 
hangzott el, hogy a vasút ügyének ren
dezése az évtizedek alatt kispórolt közel 
500 milliárd forintos hiány pótlása, 
amely nemcsak egy kormányciklus idő
tartamára határoz meg feladatokat. A 
va�útreformhoz társadalmi konszenzus 
kell, amelynek kialakítása során világos
sá válik az EU-hitelek, a kormányzati 
szerepvállalás, a MÁV Rt.-re háruló fi
nanszírozás és az önkönnányzatok anya
gi megterhelhetősége is. Világossá kell 
tenni azt is, hogy mit vár el a tulajdonos 
a holnap vasutasaitól. 

A fórumon az állásfoglalás terve
zethez is több javaslat hangzott el. A 
VSZ nevében javasoltam, hogy a köz
lekedési kérdéseket a "Kritikus környe
zetvédelmi témakörök és teendők" cím(I 
fejezetbe helyezzük el. A "Közlekedés, 
szállítás, közlekedési infra�truktúra, út
hálózat" címa alponthoz pedig az aláb
bi állásfoglalási normaszóveg javasla
tot csatoltam be: 

A közlekedés átalakítása és fejlesz
tése során minden döntés, intézkedés 
előtt a döntés előkészítés során környe
zeti hatástanulmányt kell készíteni az 
EU-előírások szem előtt tartásával. A 
döntések, határozatok alternatívákba'h 
készüljenek, amelyek gazdaságossági 
számításokra épülnek. A közlekedés 
átalakítása, a kombinált (kooperációs) 
fuvarozás megszervezése els6dleges 
szempontként kezelje a káros környe
zeti hatások elkerülését, a meglévő 
károsanyag-kibocsátás csökkentését. A 
közlekedésfejlesztés, átalakítás legyen 
tekintettel a hatályos régiópolitikára. 
(68/1996. (VII.9.) _/J 

I I OGY. hotáro,at) � /1'1 

A Vasutasok Szakszervezete Vá
lasztmánya november 17-én sajnálattal ál
lapította meg, hogy a MÁV Rt-vel folyó 
bér- és létszámtárgyalások a korábbi 
éveknél nehezebbnek ígérkeznek. A vá
lasztmány ennek okát abban látja, hogy 
a Vasutasok Szakszervezete 14%-os bér
követelésével szemben a MÁV Rt. csak 
5,88%-os bérfejlesztésre tett javaslat�t. 

köti, amely óvodák, kulturális intézmé
nyek, üdülők, sportlétesítmények bezá
rását eredményezheti. 

A Vasutasok Szakszervezete szóvá 
tette a VÉT-en, hogy elfogadhatatlannak 
tartja a "költségcsökkentésnek" ezt a faj
ta módját. amely nincs összhangban sem 
a foglalkoztatáspolitikai sem pedig a 
munkakörülmények javítására vonatko
zó megállapodással. 

Mártír vasutasok 

A Vasutasok Szakszervezete elfo
gadhatatlannak tartja, hogy a MÁV Rt. a 
bérfejlesztési javaslatát a jóléti és szoci
ális juttatások 15%-os csökkentéséhez 

ISO 9001 
TÜV 

@@:mu' 
DIN-EN 729-2 

A Vasutasok Szakszervezete nem ért 
egyet azzal, hogy a bérfejlesztést lét
számleépítéshez kössék. A tervezett lét
számleépítésnek az utazóközönség lát
ná kárát, mivel ezen intézkedés a szol
gáltatások színvonalát veszélyeztetné, és 
ennek következtében mind többen for
dulnának el a MÁV szolgáltatásaitól, és 
ez sértené a vállalat és a nemzetgazda
ság érdekeit is. 

AMÁV személyügyi vezérigazgató
helyettese egyetértett a VSZ tiltakozásá
val és a hasonló esetek elkerülése érde
kében azonnali intézkedést ígért. 

Tóbb mint hétezer embert hurcoltak el 
ötvenöt évvel ezelőtt szovjet katonák Nyír
egyházáról. Köztük több s2'.áz, akkori id61c
ben igen nehezen nélkülözhető, fontos be
osztásban lévő vasutas volt. November 2-
án a nyíregyházi pályaudvaron megemlé
keztek a vasúti dolgozók az elhurcoltakról, 
s a többé már haza nem térőkről. 

_,_ 

�V,, 
VASJARMU 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ÖNORM M 7812, DIN 6700 

• �ruti jámlUJavftás 
'S 

• f�� 
• #ll�U' ezetgy� 

Smid János csomóponti állomásfő
nök, s őt követően két túlélő, Kalocsai 
Imre és Hon1áth J6zsef mondott beszé
det. A MÁV-állomás falán elhelyezett 
emléktábla megkoszorúzásában Nyír
egyháza város polgármestere, Csabai 
Lászl6né is részt vett. 

Húri Valéria 
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Állítsuk meg a süllyedést! 
IIIOTIÓ: 

TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
Hideg fej.forró szf1; 
tiszta kéz. K R l·T I K Á K • 

11

Nem lehetünk üzenetrögzítős 
szaksze11ezet

11 

VALLJA KELETI TAMAS, A TEXTILIPARI DOLGOZÓK 
SZAKSZERVEZETÉNEK FŐTITKÁRA 

A szakszen•ezetek háza táján mosta
nában hallam refonner és kon:zen·atí1• ér
dehidőkriil. Te melyikhez sorolod magad? 

-Sehol a polmkában nem létezik tisz
tán konzervatív és reformer vezető, mi
ért lenne színtiszta polarizáció a szak
szervezetekben? A hagyományosan gon
dolkodö embereket is belekényszeríti az 
élet korszerű módszerek alkalmazásába. 
Nem ismerek olyan, magát reformernek 
tartó szakszervezeti tisztségviselőt, aki 
megtagadna. vugy nem gyakorolna 
klasszikus szakszervezeti feladatokat az 
érdekvédelemben. Ebből következik, 
hogy én konzenatÍl'nak tartom magam a 
klasszikus szakszervezeti tennivalók el
látásában, a gyakorlau munkában, de re
formernek érzem magam a célok eléré
séhez szükséges eszközök igénybev.étel
ében és módszerek alkalmazásában. 

- Tudjuk, hogy sokat Jársz l'idékre, 
rendszeresen látogatod az alapszen·eze
teket. Milyen a tagság véleménye tíltalá
ban a szakszervezetekről? 

-A tagság s ültalában a közvélemény 
megítélése a szakszervezetekről -és bár
mely más szervezetről -a saját ismerete
iknek a visszatükröződése. Ezen lehet 
fanyalogni, de tény Azoknál az alapszer
vezeteknél, ahol rendszeres a szervezeti 
élet, ott van lehetőség informálni a tag
ságot a szakszervezetek által vallott né
zetekről, érdekekről, a végzett munkáról. 
Ahol mncs rendszeres szervezeti élet, ott 
nem is alakulhat ki hiteles kép a szakszer
vezetek tevékenységéről. A vegyes kép 
mellett léteznek jól informált, a szakszer
vezetek szerepével ,fr;ztában lévő alap
szervezeti vezetők és tagok, ugyanakkor 
megtalálható ennek az ellenkezője is. Ne
héz elképzelni, hog)' egy szakszervezeti 
tag pozitív véleményt mond a szakszer
vezetről, ha nincs kellően informálva. 
Ám az infom1áltak körében is tapasztal
ható ismerethiány. Igaz, nagyon sok kör
nyezeti, társadalmi hatás éri az embere
ket, s bizony nem könnyű eligazodni a 
hallottak-látottak szövevényében. Mm
dent egybevetve: általában nem túl jó a 
tagság véleménye a szakszervezetekről. 

- t.gy másik inte,júhan a::.t mondtad. 
hogy "mi nem lehetiink üzenetrögzítős 
szaks::.en:ezet". Ez érdekes megfogalma
zcís. Szerinted milyen a jól m(iköd{i, erős 
szakszervezet? 

-Olyan, amelyik az alapfunkcióit és 
az ún. "kötelező gyakorlatokat" is képes 
teljesítem. 

-Mit énes:. ezen? 
-Létező és működő szervezeti struk-

túrája, tagsága van. Kellően képes arti
kulálni a rétegek, a csoportok, a szakmák 
sajátos érdekeit, s ezekkel együtt képes 
az ágazati és országos szintű problémák 
felvetésére, kezelésére, megoldására. 
Ehhez szervezetpolitikai tevékenységet 
kell végeznie,jól fe/készii/t szaké női gár
dál'al, tettre kész, -ha kell -harcolni is 
tudó tagsággal kell rendelkeznie. Szak
mailag képzett, emberileg elismert, ráter
mett tisztségviselőkre van szükség min
den szinten. S talán a legfontosabb, hogy 
a szakszervezet rendelkezik-e a tevé
kenységéhez szükséges infrastruktúrá
val, anyagi javakkal, pénzzel, vagyonnal; 
képes-e a döntési pontokon, a vitás tere
pen kellő időben megjelenni és hatéko
nyan részt venni, közreműködni? Az el
szánt, de szegény szakszervezeteknek 
kevés az esélye a sikeres érdekérvénye
sítéshez. miként a jó anyagi kondíciók
kal rendelkez6, ám emiatt kényelmes 
szakszervezeteJ...11ek is. Tehát azt tartom 
jól múködó,er6s szervezetnek,aholezek 

a feltételek megvannak, és harmonikus 
egységben erősítik egymást. 

-Olmstam tc'fled egy nyilatko::.atban, 
hof?y "mindig az adott körülmények ha
tcírozzák meg a cselehés módját". Most 
milyenek az "adott köriilmények"? 

-Úgy ítélem meg, hogy most minden 
épelméjűnek nevezhető szakszervezeti ve
zetőnek félre kell tennie a felhalmozódott. 
feszülő, egymi, közti ellentéteket. A szak
szervezeti szolidaritás mentén kötelező 
gyakorlatnak tartom az. egyiittmtíködést, 
az eredményes akcióegység megvalósítá
sát. A jelenlegi helyzet ismeretének teljes 
hiányát tükrözné az, ha valaki a mostani 
körülményekről azt állapítaná meg, hogy 
azok kedvezőek a szakszervezetek számá
ra. Arról van szó, hogy nem a nyílt, kor
rekt, európai értelembe vett demokrácia és 
szociális párbeszéd uralja a társadalmi vi
szonyokat, hanem tartalmatlan látszat
struktúrával és a demokrácia fontosságá
ról hangoztatott üres szónoklatokkal kí
vánják pótolni a tartalmat. Mi sem fejezi 
ki ezt jobban, mint az, hogy a kormányzat 
családbarátnak minősíti magát, miközben 
csak egy barcíti család. 

- Hogyan látod a szaks::.en-ezetek és 
a pártok kapcsolatát? 

-A szakszervezetek és a politika vi
szonya nem más. mmt a szakszervezeti 
tevékenység egyik terepe. Ennek nem kell 
sem kisebb, sem nagyobb hangsúlyt adni 
annál, mint asnenn)Ít megérdemel. Noha 
az is ostobaság és struccpolitika lenne, 
ha azt gondolnánk, van Magyarországon 
olyan személy, szervezet, falu és város, 
amely politikamentes környezetben, in
kubátorban képes működni. 

Ha ezt belátjuk, akkor le kell vonni a 
következtetést: a politikajelentős, egyes 
esetekben döntő befolyást gyakorol a 
szakszervezetekre, az általuk képviselt 
tagokra, a működési feltételekre, a meg
élhetési viszonyokra. Márpedig ha ez 
igaz, ha a szakszervezetek hatással akar
nak lenni az általuk képviseltek életkö
rülményeire, akkor minden ezt befolyá
soló eszközt, lehetőséget igénybe kell 
venniük. S ez kapcsolatokat jelent, bele
értve a pártkapcsolatokat is. 

Ennek a viszonynak azonban a szak
szervezetek oldaláról különleges mi11ő
ség(i11ek kell lennie. A szakszervezeti ér
tékek elfogadtatását, megvalósítását kell 
elvárni az egyes pártoktól. nem pedig a 
pártok politikai hitvallását kell beépíteni a 
szakszervezetek tevékenységébe. A szak
szervezeti értékeket pedig 7 a történelmi 
tapa�ztalatok szerint -általában a balol
dali, a szocialista, szociáldemokrata pár
tok képviselik és vállalják fel leginkább. 
Nyilvánvaló, hogy ezekkel a pártokkal -
több elvi és gyakorlati kérdésben-. szo
rosabb együttműködési lehetőség kínálko
zik. Ez azonban nem zárja ki a közös fel
lépést -egy-egy esetben, akcióban - más 
irányultságú pártokkal sem. 

- kárpáti -
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Sorakozó a termelési lolvamatok mentén 
KAPOLYI LASZLÓ AKADÉ MIKUS, AZ MSZDP ELNÖKE 

- Ön szerint a szakszervezet követ
het-e bánnilyen Nyugat-európai túlélési 
mintát a jóléti társadalom felbomlása
kor? Ha nem, akkor miért' Ha igen, 
akkor miért? 

-A Nyugat-európai jóléti társadalmak 
számunkra modellértékűek sajnos még 
mindig. A munka és érdekvédelmi szövet
ségek az átállást nem feltétel nélkül, mint 
amolyan szi.lkséges rosszt kell, hogy el
fogadják. Érvényt kell szerezniük egy ki
próbált objektív értékrendnek, amely a jó
léti társadalmak sajátja. Mind a mai napig! 
Vagyis, a tudáselvu társadalom az, amit 
nem csupán hangoztatni illik. Küzdeni fog 
érte az érdekvédelem minden lehetséges 
és megengedett eszközzel. Azért a feltéte
les mód, mert egyelőre még mindig csak 
jövő időben bes?élhetünk erről. Ha a tu
dáselvet tekintjük elfogadhatónak, úgy ez 
megköveteli a gazdasági szerkezet átala
kulásának, az oktatásnak s a képzésnek 
állandó dinamikáját. Természetesen, az ok
tatásból és képzésből nem vonulhat ki az 
állam, ez az ő feladata. A meglév6 képzett
ség és a munkahelyek szerkezete egy
irányban fejlődhet tovább. összhangban 
egymással. Ezt mindenképp hangsúlyoz
nám. Szorosan hozzá tartozik az egészség
ügy, mert a dolgozók egészségének kar
bantartása nem lekicsinylendő, de igenis 
mentális cél. 

-AzMS7DP hogyan látja, mi az. ami 
feltétleníil a szakszen·ezetek kompeten
ciája még a konnány tárgyaláasztalá
ndl? Vagyis vannak-e olyan tárgyalási te
riiletek, ahol még megvetheti a lábát? 

- A véleményem a szakszervezetek 
kompetenL1ájáról az, hogy maga az érdek
védelmi szervezet ne a statikus munkahely
szerkezetet védelmezze, hanem a humán 
emberi tőkét képviselje a kormány asztalá
nál. Beleértve azt a tényt, hogy az emben 
erőforrá�okba történő beruházás mindig a 

leghatékonyabbak közé tartozzon. Ponto
sabban szólva erről a statikusságról, nem 
szabad, hogy az érdekvédelem csak bányá
szatra. csak kohászatra. csak a vasútra ... ta
golódjon, külön-J...iilön. A tárgyalásoknál 
együtt érnek valamit, s így a szakszervezet 
ki is tud kényszeríteni olyan tárgyalási fel
ségterületet, amelybe egyértelműen, s i�mét 
csak e fogalmat használom, hatékonyan be
leférhet a nemzetgazdaság érdeke is. 

- Vajon mitől olyan magabiztos a je
lenlegi Orbán-Torgyán kon11á11v:.at, ha 
a szakszen•ezetek erejének lekicsiny/ésé
r{f/ van szó? 

-Miután az érdekvédelmi szerveze
tek nem ebben a modem felfogásban kö
zelítik meg az alapkérdést, tagoltságukkal 
az aprózódással nem képviselnek moder
nebb koncepciót. Nem integrálódtak a ter
melési folyamatok mentén. Ma is úgy
mond horizontális a szervezettségük, 
(lásd. a MOL-t, a bányászatot, a vegyé
szetet), ahelyett. hogy volna például egy 
petrolkémiai szakszervezet. Igen, nyugati 
példára. Szóval, volna egy alapanyag-ipari 
szerveződés, ebbe tartozna a kohászat, a 
petrolkémia, az energetika. 

- Előállhat-e olyan hely::.et, hogy a 

szociáldemokráciát hirdető baloldali 
pártokat megkerülve a jelenlegi hatalom 

még tovább gyengftheti a széttagozódott 
szakszervezeti mozgalmat? 

-Valójában tovább gyöngíti a szak
szervezetek föllépését a koncepciótlanság, 
mert csak egyik lábukról a másikra állhat
nak (egy helyben topognak) bizonyos 
szakszervezetek vezető testületei. Mi több! 
Háttérbe is szorul nem egy érdekvédelmi 
szervezet a gyárkapukon belül a külföldi 
tőkéssel, tőkével szemben. Erre is akad 
jócskán hazai példa. No, meg a helyzetet 
drámaian súlyosbítja egyes tiszt'>égviselő 
vezérek gazdasági botránya. Nem így 
volna, ha egyesek nem kerültek volna be, 
mint platformisták a parlamentbe. Vagyis, 
ha nem ott lennének, úgy lehetőségük, 
alkalmuk sem lett volna bármilyen gazda
sági ügyecskéjük lebonyolítására. Az ő 
társadalmi fogadtatásukat még élesebbé 
teszi az a tény, hogy e meggazdagodási 
manipulációk sohasem "sikerültek" vol
na, vagy mondjuk úgy, nem jöttek volna 
létre jelentős kormányzati, állami hivatali, 
külsős segítség nélkül. Ez is indukálja azt 
a megállapítást, hogy bizony nem célsze
rű semmilyen összefonódás. 

Nagyon nagy kár, hogy (tisztelet a 
kivételeknek) több szakszervezeti veze
tő konfliktusa tovább darabolja a moz
galmat. A hatalom mindezt jó szemmel 
veszi észre, mert e jelenségeket mind éle
sebben exponálja. 

- Konkrétan, kéz:.el foghatóan mit 
tud tenni az MSZDP októberi kongresz
szusa lltán a s:.akszen·e::.etekkel történő 
összefogás érdekében? 

- Az MSZDP annyi év után, meg
szabadulva a kerékkötőktől, a hangosko
dóktól, tartósan rendezte sorait. Egysé
gesen politizál. Legutóbbi kongresszu
sán elsőként a modern érdekvédelmi 
szakszervezetekkel való együttműködést 
hirdette meg, azzal. hogy keresi őket. 

Szalai Csaba 

Radikális személyi változásokat 
SZORGALMAZ FEHÉR JÓZSEF, A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK 
É S  KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK FŐTffKÁRA 

-Mit szálsz a 1·itálw::., amelv a s::.ak
szen·ezetek megli;ulcísa érdekében folyik 
a Magyar Vasutasban? 

-Szerintem pontatlan az a célkitűzés, 
amely a magyar szakszervezeti mozga
lom megújulását hangsúlyozza. 

-Miért? 
- A szakszervezetek munkavállalói 

érdekképviseleti feladata több, mint egy 
évszázada változatlan. Ennek lényege: 
harc a foglal�oztatás biztonságáért, küz
delem a bérek, a keresetek, az életviszo
nyok javításáért és felelős részvétel, köz
reműködés a szociális (ellátó) rendsze
rek működtetésében, ellenőrzésében. 
Ebből kiindulva számomra a megújulás 
az előbbi feladatok vállalását jelentené. 
Azt hiszem, a megújulás pártiak sem 
gondolják, hogy a szakszervezetek le
mondhatnak a fentiekről. 

A folyamatos l'tíltozds elkerülhetet
len, de feltétlenül kormány- és hatalom 
függő. Az érdekvédelmi harc konkrét 
módszereit és eszközeit, taktikai elemeit 
mindig az adott helyzethez, a társadalmi 
realitásokhoz kell igazítani (miközben a 
stratégiai feladat változatlan). Az a kény
szer, amelynek alapján azt érezhetjük, 
hogy megújulásra van szükség, az az ér
dekvédelem elégtelen eredményességé
ből fakad. Tehát nem új utat kell keresni, 
hanem bátrabban haladni a jelenlegi úton. 

-Ez vitatható lehet, miként vitatott a 
pluralizmus k 

-Én nem kárhoztatom a szakszerve
zeti pluralizmust. Ugyanis egy versengő 
(nem egymást lejárató, rivalizáló) pluraliz
mus eredményekre ösztönöz. A magyar 
szakszervezeti mozgalom pluralizmusával 
az a baj, hogy ahány szervez(Jdés, a1111yi 
Jé/e motivcíci6 alapján jött létre. A politikai 
indíttatású szerveződés nehezen találhat 
kapcsolatot a szakmai alapon létrejött szer
vezetekkel. S nem kell félni annak kimon
dásától sem, hogy igen jelentős tényezőként 
játszott szerepet az egyének ambfciója. Te-

hát a különböző rendező elvek hatása pe
dig tisztázatlan értékorientációt eredménye
zett. A pluralizmus léte és értelme a teljesít
mények ver..enyeztetése. Ezek összeméré
sében elengedhetetlen -az alapvető kérdé
sekben-az azonos értékrend vállalása. 

-Mi minden következhet ebből? 
-Némi öniróniával-talán magamra 

is vonatkoztatva -jó néhány szakszer
vezeti vezetőt el kellene tiltani az érdek
védelmi munkától. Éppen a változások 
érdekében. Ha megújulásról beszélünk 
valamilyen összefüggésben, én azt min
denekelőtt a radikális személyi változá
sok szükségességében látom. Ugyanis az 
elmúlt tíz év érdekvédelmének szerény 
eredményei részben szembefordították a 
szakszervezeti vezetőket. Ezért az új sze
replők belépése oldhatná a görcsöket. 

- Eszerint te a személyi változáso
kat tartod elsődlegesnek? 

-Szerintem a személyi változások 
minden szervezetben elengedhetetlenek, 
de nem elegendőek. 

-Mire lenne még szükség? 
-Az összetartó, közös értékrendre, 

mint a vízválasztó meghatározására. 
-Mit jelent ez kicsit konkrétabban? 
-A mindenkori hatalommal való vi-

szony meghatározását, mert szerintem 
nincs szakszervezet-barát kormány. 

Annak tudomásul vételét és nyílt válla
lá�át jelenti, hogy a szakszervezet a min
denkori kormányhoz viszonyítva a má
sik oldalon áll. A magyar demokratikus 
berendezkedés ugyanis nem teszi lehető
vé, hogy egyszerre két lovon üljünk. Saját 
portánkon is rendet kell csinálni. 

-Miben, hogyan? 
-Úgy, hogy a tagság is akarja a szak-

szervezet létét, igényelje folyamatos, ered
ményes működését és anyagilag is járul
jon hozzá erősítéséhez. Ki kell mondani, 
hogy a hatékony érdekvédelemhez pénz, 
nagyon sok pénz kell. Ez is befektetés. 
Kockázatos, de kockázat nélJ...iil még esély 
sincs. Meg kell értetnünk a tagsággal, 
hogy helyben maradó, néhány ezer forin
tos segélyre elegendő tagdíjbevétel-rész 
semmit sem old meg. Ugyanakkor az ága
zati vagy az országos szintű érdekérvénye
sítéshez rendkívüli módon hiányzik. 

Bátrabban kell vállalni a töme!(es. mm:
g6sftó erejű akciókat. Ma erőteljesebb a 
szkeptikusok hangja, mint a kockázatokat 
vállalóké. Aki a lehetetlent nem próbálta. az 
a lehetségest sem ismeri. Tehát vállalnunk 
kell -a bukás kockáztatásával is -azok:tt a 
látványos, közös harci élményt nyújtó ese
ményekitek a szervezését, amelyek a mun
kavállalók, a tagság. a mozgalom erejét hi
vatottak demonstrálni. Közös, orsi.ágos tün
tetést szervezni például a szociális párbeszéd 
teljes megszüntetése, a szociális ellátó rend
szer, a társadalombiztosítás totális államosí
tása miatt, hangot adni, bemutatni az elsze
gényedés riasztó folyamatát. 

Az elmondottakkal együtt is határo
zottan bizakodó vagyok. A magyar szak
szervezeti mozgalom meg fog erősödni. 

-Mire alapo:.od ezt az optimivnust? 
- Arra, hogy a munkavállalóknak 

nincs más önvédelmi lehetőségük. Ma 
már világos: a munkavállalói érdekvédel
met egyedül és kizárólag a szakszerve
zeti mozgalom vállalja. Es képes is erre. 

- kárpáti-





Új 6. pont: "A hivatásos gépjánnűveze• 
t6k és üzenú gépjánnűvet megállapo<láJ; alap
ján vezető munkavállalók részére a MAV Rt a 
jogosítvány érvényesítésének díját megtéríti." 

64. §. 1 és 3. pont: A jutalmakat nettó 
összegben javasoljuk meghatározni 

3. pont második mondat helyett: "A közúti 
gépjánníivezet6k és a megállapodás alapján 
gépkocsit vezet6k részére a balesetmentes köz
lekedésén az alábbi jutalmakat kell kifizetni:" 

A közúti gépjánnűvezetők balesetmentes
ségi jutalmát a 10%-al javasoljuk felemelni. 

Új 4. pont: A vasutas életút elismerése
ként a nyugdíjjogosultságot etén munkavál
lalókat -ha legalább 30 (nők esetében 25) év 
MÁV-munkaviszonnyal rendelkeznek. egy
szeri, egyhavi átlagkeresetüknek megfelelő 
elismerésben kell részesíteni. 

65. §. 1. pont: A napidíj összege 200 Ft. 
4. pont: A felsorolást kiegészíteni java-

soljuk az alábbiakkal: 
• egyéb vasúti jánníivezető, 
• gépjánníivezetó, 
• vállalati gépjárművet rendszeresen ve

zet6k (KSZ 63.§J, 
• a szatelit kiszolgálási rendszerben rend

szeresen résztvevő állomási dolgozók 
Új 6. pont: "A napidíjon felül a kikülde

tés núatt a munkavállalónál felmerülő, az az
napi munkaidején túli időráfordítás-többletet 
a távolléti díj 50%-ával kell díjazni. 

68. §. A munkabér-e161eg felső határa 
60.000 Ft. 

69/A. §. A szabads1íg átlagkeresettel szá
molandó el. 

69.§. 1. pont: A pont kiegészítendő: " Vo
natkozik ez a kirendelt dolgozókra is." 

71.§. Javasoljuk a szociális és jóléti jut
tatásokra fordítandó ö szegeket 10%-kal, a 
lakáscélú támogatás 1999. évi keretét pedig 
20 %-kal megemelni. 

Új pont: A szociális és jóléti létesítmé
nyeket a KSZ új I 0.sz.melléklete tanalmaza. 

75.§. 9. pont: Az 5.000 Ft-ot 7.000 Ft-ra 
javasoljuk emelni. 

77.§. A 3. pont első bekezdése szerinti te
metési segélyt 30.000 Ft-ban javasoljuk meg
határozni. 

5. pont: A leszerelést követő segély mér
téke 10.000 Ft. 

4. sz. melléklet: A MÁV Rt. a munka
vállalói részére 500 Ft/hó nettó összegű, ru
hatisztítási célú térítést biztosít. 

5. sz. Melléklet: Kiegészítését java�oljuk: • 
A hitelezett jegyek kezelése után a személy
és utánfizetési pénztárosok is jogosultak a 
jutalékra. 

Az MM CARGO forgalomban közremű
ködő MÁV Rt. munkavállalók részére a MÁV 
Rt. Forgalmi Szakigazgatósága a társ szak
igazgatóságok bevonásával köteles olyan ju
talékrendszen kidolgozni és a szakszerveze
tekkel egyeténésben Szakági Függelékben 
rögzíteni, amely a többlet munkavégzést elis
meri. Bevezetési határidő 2000. április 1. 

8. sz. Melléklet: Kiegészítését javasoljuk 
az elfönunkás, pályamunkás, gépjárműveze
tő, felsóvezeték-szerel(í betanított munkás, 
fels6vezeték-szerelő szakmunkás, kábel- és 
hálózatszerelő (légvezetékes), bi7tosító-beren
dezési betanított munkás, biztosító-berende
zési lakatos munkakörökkel. 

10. sz. Melléklet: Szociális és jóléti léte
sítmények jegyzéke. 

11. sz. !\-telléklet: Megváltozott munka
képességű munkavállalók részére fenntanott 
munkaköriik jegyzéke. 

Egyéb javaslat: A vasutas pénztárakra 
vonatkozó munkáltatói kötelezettségvállalá
sokat a KSZ-be fel kell venni. 

Az új vállalati bértarila 
5.1. Az új vállalati bé11arifa-tervezeten -

felhas2nálva a próbabesorolások tapasztalata
it és végrehajtva a 6806/6/1998. megállapodás 
2. pontját -tovább kell dolgozni. A 2000. évi 
bérfejlesztést az új bénarifa-rendszer elfoga
dása esetén annak alapján kell végrehajtani. 

5.2. Abban az esetben, ha az új tarifa be
vezethetősége késik, akkor a még hatályos 
tarifa alapján kell a 2000. évi bérfejlesztést 
végrehajtani ugy, hogy az új tarifatervezetből 
az eddig konszenzussal kialakított szabályo
zásból -azokat amelyek feszültségeket ol
danak-2000. évben alkalmazni kell. 

5.3. Az állomások besorolásának átme
neti szabályozását 1999. december l -ig ki kell 
alakítani. 

Balesetmentességi jutalom 
6.1. A 6808/10/1998. számú megállapo

dásban foglalt 4%-os teljesítmény és baleset
mentességi jutalmat ki kell terJeszteni vala
mennyi forgalommal közvetlen összefüggő és 
az üzemvitel zavanalanságát biztosító mun
kakörökben foglalkoztatott munkavállalókra 
2000. január l -től. 

6.2. A forgalommal közvetlen össze nem 
függő mul}kakörben foglalkoztatott vala
mennyi MAY-alkalmazottra a vállalati műkö
dést elősegítő 4%-os jutalmat kell bevezetni 
2000. január 1-től. 

A munkakörülmények javítása 
7.1. Munkavédelem. munkabiztonság: A 

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2000-ben kü
lön figyelmet kell, hogy fordítson a MÁV Rt. 
munkabiztonsági, munkavédelmi helyzetére. 
Ezen belül �OOO. március 31-ig -együttmű
ködve a MAV Rt. Központi Munkavádelmi 
Bizottsággal -felül kell vizsgálni a munka
biztonsági helyzettel összefügg/5 juttatások 
rendszerét. 

7.2. A munkakörülményeket közvetlenül 
érint<> felújításokra és karbantartásokra for
dítható vállalati költség felhasználásának ter-

Vasutasok Szakszervezete 

vezése során nagyobb szerepet kell biztosíta
ni a reprezentatív szakszervezeteknek. 

Elkülönítetten kell meghatározni: a szociá
lis létesítmények, munkahelyek, és a munkahe
lyi környezet javítására fordítható összegeket. 

Az összegek konkrét felhasználásának 
tervezésérfü és megvalósításáról a szakági 
érdekegyeztetés dönt. 

A hálózati teljesítést a Vt:lT kíséri figye
lemmel, félévente tárgyalja. 

7.3. A vasút területén szükséges ivóvíz 
ellátás bi�tosítás.íra készült ütemterv teljesü
lését a VET-en félévente énékelni kell. 

7.4. A nyílt vonalon dolgozó munkavál
lalók palackos vízzel tönénli ellátását és an
nak hűtését 2000-ben meg kell oldani. 

Ruha ellátás 
8.1. Az új egyen-, forma- és munkaruha

ellátás végleges -a KSZ mellékletét képezi) -
szabályozási munkáit folytatni kell és 2000. 
február 15-ig be kell fejezni. 

8.2. Azon munkavállalók, akik egyen-, és 
formaruha ellátásra nem Jogosultak, azokat 
évente 30.000 Ft ruhapénz illeti meg (esetleg 
ruhautalvány forrnáj.íban, illetve max. 3 éven 
belüli ütemezett ráállássalJ. 

8.3. A MÁV Rt. a munkavállaloi részére 500 
Ft/hó nettó ruhatisztatási díj összeget biztosít. 

A vállalati jóléti 
és szociálpolitikai rendszer 
9.1. A béren kívüli juttatási rendszer fel

tárása, elemzése és korszerűsítése tov{1bb nem 
halogatható. A rendszer korszerűsítéséről 
részletes megállapodást kell kötni 2000. szep
tember 30-ig. 

9.2. Az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen 
munkakapcsolatban foglalkoztatott dolgozókat 
fogá�zati térítés illeti meg 2000. január l -től. 

9.3. A kiegészítő pénztárak munkáltat<Í 
tagi támogatása -béren kívüli juttatásként -
2000. évben minimum 3%. 

Vasútegészségügy 
A vasútegészségügy helyzetét valamennyi 

fél számára elfogadhatóan kell rendezni. 
A foglalkozás egészségügyi ellátás szín

vonaltit emelni kell. 

Az Európai Uniós csatlakozás 
MÁV Rt-t érintö kérdésköreiben 

való egvüttmüködésröl 
A 6806/19/1998. évi megállapodást az 

Európai Unióba történő felvételig szóló hatiÍr
idővel újra kell kötni. 

Budapest, 1999. 110\'ember 9. 

vsz tárgyalási csomag 
MUNKAHELY, BÉR, KSZ, SZOCIÁLIS VÍVMÁNYOK 

A korábbi évek gyakorlatának meg
felelően a Vasutasok Szakszervezete a 
Magyar Vasutasban ezúttal is közzé te
szi javaslatait az év végi tárgyalásokra. 
Amint az a javaslatok gondos áttanul
mányozása után megállapítható, a VSZ 
a fő hangsúlyt a munkahelyek megffrzé
sére helyezte. Ezt az Indokolja, hogy a 
mellékvonalakat érintff kormánydöntést 
követő menetrendváltozás következté
ben várhatóan több, mint 500 kollégánk 
munkahelye kerülhet veszélybe. Ennek 
megakadályozására a tavalyihoz hasonló 
tartalmú megállapodást kívánunk köt
ni a felszabaduló létszám elhelyezésére. 

Bérkövetelésünk meghatározásánál 
abból indultunk ki, hogy a jövő évi vár-

Nagy várako
zás előzi meg a kö
zelgő vasútrefor
mot, mivel a pálya
vasút és a vállalko
zó vasút szétválasz
tása a pályavasúti 

� szakág munkaválla-
� lóinak teljes körét 

érinti. A kormánydöntés előtt még sok a nyi
tott kérdés és nagy a biwnytalanság a dolgo
zókban és vezetfükben egyaránt. Ez kedvez a 
hanús ideológiák meghirdetésének. az elérhe-

Ismét eltelt egy év, és ismét szembe kell 
nézniink egy, az el6ző évekhez ha�onló hosszú 
és kemény csatával. lntézli bizottságunk szep
tember közepére elkészítette és végleges for
máb.1 öntötte azokat az elvárható igényeket, 
amelyek a TEB szakszolgálathoz tartozó mun
kavállalók jövő évi bérezési és munkakorül
ményi helyzetének javítását célozzák meg. 

Mindenekelőtt nyilvánvaló,. hogy e célok 
megvalósítása - ismerve a MAV Rt. a jövli 
évi tárgyalási csomagját és bérfejlesztési aján
latát - csak igen nehéz és küzdelmes tárgya
lássorozat eredményeképpen jöhet létre. 

A TEB Intéző Bizottságnak továbbra is 
kiemelt szándéka az, hogy a távközlő, erős
áramú és biztosító-berendezési szakszolgá
latnál foglalkoztatott munkavállalók a vasút 

ható infláció �értéke - a korábbi évek ta
pasztalatait és az előrejelzéseket figyelem
be véve - 8 % fölé emelkedik. Számítása
ink szerint a 4 %-os reálbér-növekedés el
éréséhez 14%-os alapbérben szükséges 
megállapodni. 

A Kollektív Szerződés szabályom kö
rébe tartozó kérdések közül meghatározó 
jelentőséget tulajdonítunk a jóléti, szociá
lis vívmányok megőrzésének, a lehetősége
ket figyelembe vevő bővítésének. A koráb
bi évekhez képest az eddigieknél konkré
tabb tartalmú, nagyobb rmlete7.ettségíf, az 
egyes szakágakra lebontott, ütemezett meg
állapodás megkötését javasoljuk nagyobb 
szakszervezeti beleszólással a munkakörill
mények javítására. 

PGIB 
tetlen célok beígérésének és azoknak a törek
véseknek, amelyek próbálják megosztani, 
gyengíteni a pálya vasútnál eredményesen te
vékenykedő VSZ erejét. 

E nehéz helyzetben a Pályagazdálkodási In
téző Bizott�ág -maga mögött érezve a VSZ tag
ságának több évtizedes erejét-igyek�zik tovább
ra is következetesen és határozottan képviselni a 
pályavasúti munkavállalók érdekeit. Az IB. ve
zetómek minden törekvése az, hogy az 1999. évi 

TEBIB 
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biztonságos üze
meltetésében betöl
tött helyüknek és 
szerepüknek megfe
lelően magas szin
tű szakmai tudásuk 
alapján, az őket 
megillető elisme
résben részesülje-
nek. 

Fő törekvésünk az, hogy a jelenlegi énék
ítélet és gondolkodásmód alapvetően megvál
tozzék és számol6djanak föl azok a meglév5 
aránytalanságok az egyes szakmák és szakszol-

A Vasutasok 

Szakszervezete tu
datüan van: ja
vaslatainak sorsa 
nagybanfüaatta. 
hogy a MAV-ml 
mdklidfWnm• 
remitatfv gakger. 
vezet mennyire lesz 
kfpes közös cBo

kat megfogalmazni, azokért egytltteseu 
fellépni. Bátran kijelenthetem: a közös 
a.akszerva.eti áPMpootmea'.....,,,..., 
�t a k67.ös szakszervezeti fe!Wp& 
lehetősége a Vasutasok Szakszervezete 
szándékú nem fog múlni. 

Dr. Blr6 1Jbor 

megállapodások további folytatásaként (ahol az 
IB java�latám az litlagnál magasabb bérfejlesztést 
kaptak a szakág legrosszabban kereslí dolgozói), 
a 2000. évre szóló megállapodásokban is tükro
ződjön az a folyamat, mely szerint a pályavasúti 
munkavállalók bérezésében és munkakörülmé
nyeiben tapasztalható-a többi szakághoz viszo
nyíton-lc!rnaradá.� fokozatosan felszárnolódjon. 
Ez a szándék jelent meg az IB által összeállított 
pályava�úti tárgyalási csomagban, anúhez kérjük 
a szakág dolgozóinak támogatását. 

Vida Péter 

IB-titkár 

gálatok között, amelyek jelenleg a bérezésben 
és a kollektív szerződésben tükröződnek. 

Fel kell készülni arra, hogy a MÁV Rt. 
szervezeti felépítésében rövidtávon alapvető 
változások következnek be. E változásokra 
már most meg kell kezdeni a felkészülést. 
Olyan szervezeti struktúrát kell kialakítani, 
amely az érdekvédelem magas szintű ellátását 
kezeli az átmeneti és a véglegesen kialakított 
szervezeti felépítésben is. 

Fő stratégiánk a hiteles és valós tájékozta
tás. Nem célunk a döntés előtti hiteltelen infor
málás, men ez csak az önös érdek előtérbe he
lyezését eredményezheti. Sajnos vannak olya
nok, akik a pályavasútnál ma ezt teszik. 

MolndrÁko1 
IB-titkár 





1999. NOVEMBER 

A VSZ-levél célba érti 
ÜZENET VOLT A KIZSÁKMÁN YOLÓKNAK 

Nem mindennapi esetrfil tudósított 
közel egy héten át az Észak-Magyar
ország cfmíl lap. Történt ugyanis, hogy 
az ózdi EL-CO Rt. farkaslyuki video
tekercselő' üzemének dolgozói 22 %-os 
bér emelist követeltek. ám a tulajdonos
sal nem sikerült egyezségre jutniuk. 
Ezért november 4-én (csütörtökön) 
sztrájkbizottságot alakitottak. 

Illés 16::.sef. az rt. elnök-vezérigazga
tója a szakszervezeti kezdeményezésre 
válaszul azonnali hatállyal elbocsátotta az 
üzem nem függetlenített szakszervezeti 
titkárát, Cwdamé Vari:a E�ébetet és az 
üzem üzemvezetőjét. volt szakszervezeti 
bizalmit, Kubinyiné Medve Klárát. A 
durva jogsértést felháborítónak találta 
mind Balogh Béla, a Vasas Szakszerve
zeti Szövetség BAZ megyei területi tit
kára, mind Szőke Károly, a Vasas Szak
szervezeti Szövetség alelnöke is. Balogh 
Béla 1998-ban már egy ugyanilyen ügy
ben képviselte az EL-CO dolgozóit és 
akkor sikerült megegyezésre jutnia a cég
vezetővel, bár az akkori megállapodás
nak csak egy kis része teljesült az eltelt 
egy év alatt, így például -a korábbi ígé
retekkel ellentétben -kollek.1ív szerződést 
sem kötöttek a dolgozókkal. 

Az üzemben az emberek rendkívül 
alacsony fizetésért dolgoznak. A három 
műszakos munkarendért kapott 26-28 ezer 
forint Balogh Béla szerint egyenlő a ki
zsákmányolással. lllés Jóuef a 22%-os 
szakszervezeti bérkövetelésre válaszolva 
15%-os bérfejlesztést üzent vissza. amit 
keveseltek a dolgozók. Az eltávolított ve
zetőkkel a kollektíva tcnnészetesen azon
nal szolidaritást vállalt, és nem riadt vissza 
a munkabeszüntetéstől sem. -"Ha ez be
következnék, igyekszünk a törvények 
szerint eljárni" -fogalmazott a vidéki na
pilap november 6. (szombati) számában 
Balogh Béla. Szőke Károly pedig azt nyi
latkozta: -"Ha szükséges, akár országos 
akciót is szerveznek az alapvető szakszer-

vezeti jogok védelmében". Másnap, va
gyis november 7-én (vasárnap) este sür
gőséggel ült össze az EL-CO Rt sztrájk
bizottsága, hogy megelőzze a dolgozók 
szolidaritási sztrájkját. Balogh Bélának 
csak nehezen sikerült lebeszélnie a dolgo
zókat arról, hogy az általuk megítélt jog
talanságra jogtalansággal, vagyis szabály
talan sztrájkkal válaszoljanak. A két elbo
csátott dolgozó egyébként november 8-án 
(hétfőn) megpróbálta felvenni a munkát, 
ám a helyi EL-CO-igazgató ehhez nem 
járult hozzá, mivel nem kapott ilyenirányú 
engedélyt a cégvezet6tffi. 

A nem mindennapi ügyben novem
ber 10-én (szerdán) újabb fordulat követ
kezett be: visszavonták ugyanis Czudar
né Va,ia Erzsébet és Kubinyiné Medve 
Klára felmentését. A korábbi munkálta
tói intézkedés ellen egyébként a Va,as 
Szakszervezeti Szövet ég vétót emelt. sőt 
november 6-án feljelentést is tett, mivel 
a törvényben előírt három napon belül a 
munJcáltató nem kezdeményezett egyez
tetést. A felmentés visszavonásáról K(J. 

váry Tamás cégvezető tájékoztatta tele
fonon Balogh Bélát, aki ugyan ezt tudo
másul vette, de egyúttal közölte azt is, 
hogy a cégvezető által felajánlott 15%
os béremelést nem fogadják el. 

Nem lenne hiteles és tényszerű beszá
molónk, ha figyelmen kívül hagynánk két, 
a felmentések visszavonását nagymérték
ben előmozdító momentumot. Egyrészt 
egy levelet, melyet Szendrei Gé::.a, a VSZ 
Miskolci Területi Képviseletének titkára írt 
meg november 10-én (szerdán). Másrészt 
viszont már november 9-én (kedden) ülé
sezett az MSZOSZ BAZ megyei Ügyvi
vő Testülete, amely szintén a VSZ területi 
titkárának kezdeményezésére eluta,ította 
az EL-CO Rt.-nél "uralkodó'" munkálta
tói magatartást, sőt egy külön állásfogla
lást is készített a testület. A VSZ-titkár 
levele tehát célba ért ... 

Berta Sá11dor 

A Hajdúsági Körzet nem 
kivált, csak 

11
másként

11 
akar 

A DEBRECENI CSOMÓPONTON 
MÁR HÁROM VSZ-ALAPSZERVEZET VAN 

- A januári sztrájk idején sokan úgy 
láttuk. hogy a csomóponti főnökség 
szakszervezeti bizottsága nem foglalt ha
tározottan állást sem a munkabeszünte
tés ellen, sem mellette, Hallgatott csönd
ben, pedig vétkesek közt cinkos, aki 
néma. A vdl.érigazgató halála mélysége
sen lesújtott. Nem csak engem. tudom, 
hogy sok kollégámat is. Akkor úgy érez
tem, ki kell lépnem a szakszervezetből. 

Ma is meggyőződésem, hooy a tra
gikus eset és az értelmetlenül túltajszolt, 
kompromisszumra képtelen sztrájk között 
szoros összefüggés van. 

Az élet azonban nem áll meg. április
ban huszonhat társammal együtt alakuló
gyűlésen határoztuk el, hogy VSZ Hajdú
sági Körzet néven új alapszervezetet ala
kítunk-így vall megalak-ulásukról On11-

tay Kázmérné, az azóta 42 tagúra nőtt új 
debreceni érdekképviseleti csoport októ
ber végén megválasztott titkára. 

Az 52 éves bérelszámoló, munkaügyi 
előadó 1 ?(í7-óta dolgozik a va,útnál,jelen
leg a MAY debreceni csomóponti főnök
ségén társadalombiztosítási vezetőként. A 
férje is vasutas, a területi igazgatóság deb
receni személyszállítási osztályának helyet
tes vezetője. Egy gyermekük van. 

-Mi volt a céljuk a kiválással? 
- Mi nem kiváltunk, csak új alap-

szervezetet hoztunk létre és továbbra is a 
VSZ-en belül kívánjuk erősíteni a dol
gozói érdekképviseletet. Biztos vagyok 
abban, hogy a VSZ országos és helyi 
vezetősége nagyon komoly erkölcsi és 
szellemi tőkével rendelkezik. Ugyanak
kor sok mindent másként szeretnénk, 
mint a csomóponti szakszervezet és nem 
akarjuk azt a kompromisszumképtelen 
vonalat tovább vinni, amelyet sok eset
ben képviselnek. Nem véletlen, hogy a 
forgalmi utazók, a jegyvizsgálók, vonat
vezetffi(, vonatfékezők már 1997-ben lét-

rehozták külön alapszervezetüket. 
- Igen. de f,;:y a debreceni csom<Í

ponton a;:. országban egyedülálló módon 
mdr három alapszervezete is van a VSZ
nek. Sokan ezért félnek a szakszervezeti 
erő gyöngiilésétől, a mozgalom már 
amúgy is erősen kikrzdett egységének 
s:,étapr6zódárút6/. Ön nem tart ettől? 

-Az esetleges egyetnemértésnek két
ség kívül megvannak a veszélyei. Ám a 
látszólagos szétválás éppen a "tisztább 
kép" kialakulását segítheti. Ha a VSZ-en 
belül sikerül egyetértésre jutnunk - és 
erre szerintem megvan minden esély -
akkor a versenyhelyzet a szakszervezet 
erősödését, a dolgozók érdekeinek haté
konyabb képviseletét eredményezheti a 
munkaadóval folytatott tárgyalásokon és 
egyéb területeken is. 

-Mire gondol? 
-Mi a magunk részéről első lépésként 

stabilabb nő- és ifjúságpolitikát szeretnénk 
folytatni. Az alaps1.ervezet tagjainak több
sége ugyanis nő. Szeretnénk őket houá
segíteni ahhoz, hogy olyan munkahelyeken 
is dolgozhassanak, ahol eddig csak a férli
ak. Bár meg kell jegyeznem. hogy e tekin
tetben már elindult egy kedvező folyamat a 
főnökségen, hiszen vezénylőtisztek, cso
portvezetők lettek nők. Ezt a tendenciát 
szeretnénk tovább érlisíteni. 

A fiatalokkal pedig azért kell többet 
foglalkozni, mert sajnos nagyfokú kö
zömbösséget tanúsítanak a szakszerveze
ti élet iránt. Fel kell ébreszteni az érdeklő
désüket, be kell vonni őket a munkába, 
hiszen nemsokára nekik kell átadnunk a 
stafétabotot. 

Ezért már a szakszervezeti bizottság 
megválasztásakor is odafigyeltünk erre 
a szempontra. Az elnök 34 éves, de pél
dául a forgalmi dolgozók bizalmija 1s 
mindössze 30 éves fiatalember. 

Ezen túlmenően szeretnénk a szak
szervezeti üdültetés dolgaiba is jobban 
belelátni, mert úgy érezzük, túl kevés a 
dolgozók üdülési lehetősége a valóságos 
lehetőségekhez képest. 

-Néhány hónap alatt csaknem kétsze
resére nőtt a létszámunk Mit vár a jövőtől? 

-További lét,zámnövekedést. Minde
nek előtt azonban azt. hogy sikerül valóban 
hatékonyabban képviselnünk a munkavál
lalók helyi érdekeit úgy, hogy kölésönösen 
elfogadható kompromisszumon alapuló 
megoldásokat találunk a munkáltatóval. 

NaK;J Mihály 

MA(mYn s 

Az alacskai VSZ-bizalminál jártunk 
EGY SZENVEDÉLYES KISPOLIHISZTOR PORTRÉJA 

Kézfogása er6te)jes, tekintete me
legséget sugároz és emberszeretetet. 
Igazi egyéniség. Ha nem lenne sze
rény, úgy is jellemezhetném: Nagy Gd
bor, az alacskai polihisztor. Eddigi 
munkásságát már számtalan oklevél
lel és a Nemzetközi Ifjúsági Kamara 
1997-es kitüntetésével ismerték el, 
annak ellenére, hogy a kétgyermekes 
családapa még csak 32 éves. 

-A vasútra 15 éve, véletlenül kerül
tem, épp munkát kerestem ugyanis. Az
óta vagyok váltókezelő Sajószentpéteren. 
Szerencse, hogy a feleségem is az állo
máson dolgozik, így több időm jut a "hob
bijaimra". Az állomáson szakszervezeti 
tisztségviselőként is tevékenykedem, 
VSZ-bizalmi vagyok. Civilben pedig im
már második ciklusomat töltöm függet
len önkormányzati képviselőként szülő
falumban és lakóhelyemen, Alacskán. Én 
szerkesztem a helyi újságot, az Alacskai 
Hírnököt is. Ide kapcsolódik, tiogy két 
pályázati tanulmányomra is oklevelet 
kaptam. 1995-ben a helyi természetvédel
mi területet, 1997-ben pedig az Alacs
kához közeli fás-legelő természetvédel
mi értékeit mutattam be. 

-Mióta érdekli szülőfaluja mriltja? 
- Már fiatalkoromban foglalkoztatott 

Alacska története, a helyi szokások, tár
gyi emlékek feltérképezése. Végül ez az 
érdeklődés odáig "fajult", hogy gyűjtö
getm kezdtem a ktilönböző, Alacskával 
kapcsolatos tárgyakat, írásos emlékeket, 
sőt még az alacskai lakodalmas nótákat 
is. Keresgéltem levéltárakban, kutakod
tam régi házak padlásain. Kutatásaim 
során derült ki például, hogy 818 évvel 
ezelőtt említik először egy okiratban 
Alacska nevét. A falu egyébként az 
Alacskay-család birtoka volt, innen kap
ta a nevét is. Szintén helytörténeti kuta
tásaim közben derült ki az is, hogy egy 
mérnök, bizonyos Miklós Ödön - fele-

sége révén -igen kiterjedt kapcsolatok
kal rendelkezett a múlt század nagyjai
hoz. Felesége keresztapja Deák Ferenc 
volt, míg a hölgy édesapja Kossuth La

jos titkáraként dolgozott. Miklós Ödön 
egyébként 1856-ban Finkén született. 
Mérnök lett. beutazta a fél világot, majd 
a megyei gazdasági társaságot, a lóegy
letet és a vasúti társaságot vezette. Ké
sőbb megválasztották Szirma országgyű
lési képviselőjének és bekeriilt a főrendi 
házba. Munkásságát sok más kitüntetés 
mellett a francia Becsületrenddel 1s elis
merték. Életének azzal állítottunk emlé
ket, hogy róla neveztük el az alacskai ál-

talános iskolát. Az általam évtizedek alatt 
összegytljtött tárgyak, iratok a két éve 
megnyitott falumúzeumban tekinthetők 
meg. Vallom ugyanis, hogy méltón kell 
bánni az emlékekkel. S csak akkor igaz 
ez, ha mindenki számára megadjuk a tár
gyi emlékek megismerésének lehetősé
gét. A múzeumot én vezetem, de még a 
takarítást is én csinálom, nehogy valame
lyik féltve 6rzött tárgynak lába keljen. 

-Ha jól tudom, van még egy szen
vedélye? 

-Igen, valóban. Ez pedig nem más, 
mint a régészet. E szenvedélyemnek is 
már jó néhány éve hódolok. Találtam 
ugyanis egy helyet Alacskán. Ott régész
kedem, s bizony' már jó néhány cserép
edény-darabot találtam. 

-A sz.amit hallgatva az jut az eszem
be, hogy egy boldog és elégedett ember
rel beszélgetek, akinek nincsen semmi 
problémája ... 

-Ez a kép részint igaz. Másfelől vi
szont nagyon is sok gond nyomaszt. Pél
dául nagyon szomon1 vagyok, hogy a kö
zel J OOO lakosú Alacskán 20%-os a mun
kanélküliség és közel 80-an részesülnek 
jövedelempótló támogatásban. Az is ag
gaszt, hogy a faluban lakók többsége kö
zömbös a jövője iránt és nagyon sokan 
követnek el öngyilkosságot. Ezek a gon
dok foglalkoztatnak leginkább. Fel akarom 
rázni az embereket az apátiájukból, és be 
akarom bizon)'itani nekik. hogy az öngyil
kosság nem megoldás a problémákra! 

-Megténil a s;:.envedélyeibe fektetett 
rertgeteg idő, energia és pénz? 

-Erkölcsileg mindenképp! Anyagi
lag meg? Hát elég, ha annyit mondok: 
épp, hogy megélünk. A képviselői tisz
teletdíjam például 5400 forint! S hogy 
akkor miért is csinálom az egészet? Egy
részt nem a pénzért és nem is a kitünteté
sekért. Talán a véremben van ... 

Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k. szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

j 

1 

j 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re és irányra± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉP(TŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek. pályafenntartási 
vontató, személy-. illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek' 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
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 alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések. hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

'11': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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•H•í•r• l•e•l·ő• 
■ilnesesvna 
Noha a Transrapid mágneses függő, ásút 
Hamburg és Berhn kozolli megépíté e körül 
még fol) nak a viták, eg) konzorcium már 
Berlint61 Prágán és Becsen át Budapestig ter
vezi a ,onalat. A megralósíthatósági tanul
mán} szerint az i.i sle en 1250 kilométer 
bosszú vonalat 2013-ig lehetne megépíteni. 
Ha kiépítik a Tran rnpidot. Berlinből Buda
pestre az út a Jelenlegi 12 óra hel}ett nem egé
szen három órát tartana, a bécsi Südbanhofról 
pedig 41 perc alatt lehetne eljutni., MT/1 

lskolázon bérek 
A kormán) i, tárnogatJa a mik zenezeteknek 
azt a java latát, hog) dJ11vöben d\égzenségnek 
megfelelően kulönböző mimmálbér legyen ér
,én} ben. Jöv(íre a �gédmunkások minimálbé
re 27 ezer forintra emelkedne. a betamton mun
kásoké 28 ezerre. a szakmunkások 32 ezret kap
nának. A közép!ollí vél!zettségűelmek 34. a fő
iskolaiaknak 40, az eg) etem1 , égzensegűeknek 
pedig 50 ezer forint lenne u minimálbére. A 
munkaad6k e kérdé ben sem foglaltak állást. de 
ígéretük szerint meg, 1tatJák a többelemű mini
málbért. (MaRyar H1rlap1 

FaHáteles járadék 
Jövőre 910 millió forinual kevesebb JUt a 
költségveté,MI aktt, foglalkoztatá politikai 
eszközök finanszlrozására. Várhatóan íg) 
kompenzálják mJJd a n} ugd,jalap ugyanek
kora ménékú járulekkíe,ését, amel) et 2000-
ben a jövedelempótló támogat.Is rendszerének 
átalakítása okoz. A kormán) tervei zerint jö
vőre 12 hónap hel) ett 9 honapban állapítanák 
meg a munkanélkült-Járadék maximális ide
jét, emellett megszűnik a kété,·es jövedelem
pótló támogatas megállapítása. A 9 hónapos 
munkanélküli-járadék rend zerét 2000. február 
l-jével ,ezetik be, é\ Jogosulttá azok válnak, 
akiknek az elmult 4 é, ben legalább 200 nap 
munkaviszon) uk volt. (Nepszal'a) 

Fövárosijeg,valcer 
A pénzügyi tárca l�arolásnak tartja é� nemet 
mond a föváros 14 zázalékos BKV-áremelé
si java latára, amel)ről a napokban döntött a 
főpolgármesteri kabinet. A pénzügyi tárca a 
BKV problémáinak megoldását nem a tanfa
emelésben látja, hanem abban. ha megkeresik 
a gazdálkodásában azokat a pontokat, ahol 
csökkentem lehet a ve zteséget. A kozlekedé
si vállalat viszont úgy véli: 2,43 milliárd fo. 
rint hiány keletkezik, ha a kormány nem fo. 
gadJa el a _1a, aslatot. A kr,ebb ménékű jegy
drágulásnál Járatritkításokal Jelentő teljesít• 
ménycsökkentésre kell számítam. (Neps:m·a) 

Kereset a kormány ellen 
A kormán}zat 5zak zervezet-ellenes magatar• 
tásának megtörésére a közalkalmazottakat és 
a kóztiszt\ 1selolet összefogó s1.akszenezetek 
cg) littes és cis zehangolt fellépését indítvá
n)oua a Közműl'el,'ídés1 és Közgyűjteményi 
Dolgozók Szakszenezete I KKDSZ), és kerese
tet nyúJtott be a kormány ellen a szakszen e
zeti jogok sérelme miatt. Nem peres eljárásban 
azért kérik a bírós.lgot ítélethozatalra. mert a 
kormán} szerintuk elmu lai.ztotta teljesíteni a 
közalkalmazolll törvényhen előírt el!yezteté
si kötelezettséget!. (Neps:ahadsag J 

Munkáltatói nem 
Tóbb szakszervezet smint mihamarabb be kel
lene vezetni a szakmacwportonkénti országos 
bértarifa-rendszert \1ag;arf\rszágon. A verseny
szférában ritka az O!) an munkahelyi vagy ága
zati kollekth sterzódes, amelyben az országo
san kötelez6 mértéknel magasabb összegű mi
nimálbért állapítanak meg. A közalkalmazotti 
bértábla több fizetési fokozata nem éri el a je
lenlegi, 22 ezer 500 forintos minimálbért. Az ér-

dekegyeztetésért felelős helyettes államtitkár 
elképzelhetőnek tartja. hog) a háromoldalú 
megállapodáshan rögzitsék a szakmák szerinti 
o�zágos bértarifarendszer alapjait, a munkálta
tók azonban elutasítják a szakszervezeti javas
latot./ Magyar Ntm:.et) 

Hat órás su1irzá 
Látásvizsgálat, ingyenes szemü,eg. óránként 
tíz perces pihenő: a számítógép előtt dolgozók 
többek között ezt várhatják el munkaadójuktól 
u jö,·őben. Jogszabály rögzíti azt is. hogy a dol
gozók naponta hat óránál többet nem tölthet
nek el a monitor e1őn. A jogszabály a naponta 
legalább nég} órát képernyők ülőkre é mun
kaadóikra vonatkozik. 2001. január elsejétől 
már csak a jogszabál) ban meghatározott biz
tonsági feltételek mellett lehet munkahelyet 
léte íteni, a régebb óta működő irodáknak pe· 
dig 2001. december 31-étől kell megfelelniük 
az ehárásoknak. (Néps�abadság) 

Fiatalok záloga 
�ag) valószím1ség szerint januárban változat• 
lan marad a szociálpolitikai rendszer, men az 
önkormányzatok nem tudják vállalni a rájuk 
háruló többletfeladatokat. A támogatások fel
használásának ellenőrzése azonban szigorúbb 
lesz, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A 
kormány hamarosan kidolgozza azt a jelzá
log-rendszert, amelynek eredményeként a fi. 
atalok lakás, ásárlásra bosszú futamidejű, 5-6 
százalékos hitelkamatokhoz juthatnak. (Napi 
Magyarorszá111 

Épilünk vagy lanntartunk? 
Több mint hétmilliárd forintot a.kar átcsopor-

. tosítani a kormány az útalap közútfenntartási 
szolgáló keretéből az autópálya-építések tá
mogatására. A köm) ezetvédők, akik az autó
pálya-beruházások támogatását alkotmányel
lene.nek tartják, az Alkotmánybírósághoz for
dultak az általuk kifogásolt költségvetési té• 
telek miatt. A Levegő Munkacsoport szerint 
inkább az útfenntartás érdemel kiemelt támo
gatást. A zöldek cg) , 1lágbanki tanul mán) t 
idéznek, amely megállapítja, hogy gazdasági
lag fontosabb a meglévő utak karbantartása. 
Eg} dollár. amelyet a karbantanáson megta• 
karltunk. 3-6 dollárral növeli a gépjármú-üze
meltetők ktiltségeit. (Népszabadság) 

Több leldolgozó 
A jövő év első felében megköze!Mleg 45-50 
ezer ffüel i� növekedhet a foglalkoztatottak 
,zárna Az emelkedésre az egész országban szá
mítani lehet, de legnagyobb mértékben a fejlet• 
tebb területeken. A megkérdezel! cégek 28 . zá
zaléka létszámbővítést tervez, s a vállalatoknak 
csak I J százaléka nyilatkozott .t dolgozói lét• 
szám csökkentéséről. Az előreJelzések zerint 
elsősorban a pénzügyi és a szolgáltató szektor
ban, illel\e a feldolgozóiparban nőhet az alkal
mazásban állók száma. ( Néps:.abadság 1 

Jogos Magyarország 
A .Magyar Közlönyben megjelent az Európai 
Szociális Charta és függelékének qövege. A 
dokumentumot az Európai Unió a szociális 
normák alapjaként ismeri el. A magyar kor
mány 199 l -ben írta alá az Európai Szociális 
Chartát, kifejm·e szándékát a jövőbeli megeró
,!tésre. A legfontosabbnak meruelölt hét cikk 
közül Magyarország azokat erősítette meg. 
amelyek a munkához való jogra; a �zervezke
dési Jogra; a béralkuhoz való jogra: a szociális 
és egészségügyi segítségre való jogra vonatkoz
nak. valamint vállalta azt a cikket is. amely biz
to ítja a családok lehetőségét a szociális, jogi 
és gazdasági védelemhez. (Néps:ai•a) 

Hfrszerkes:tó: Veszely Emőke 

Felemás a kép a gépészetnél 
A MÁV Rt. Központi Munkavédel

mi Bizottsága élve a Munkavédelmi tör
vényben biztosított jogával, tájékoztatást 
kért a MÁV Rt. Gépészeti Szakigazgató
ságának vezet6jétől a szakigazgatóság 
1999. I-lll. negyedévi munkabaleseti hely
retének alakulásáról, az 1 999. évi munka
védelmi intézkedési terv részarányos tel
jesítéséről, továbbá a vontatójánnűvek ve
ret6állá�aiban a munkabiztonsági és ergo
nómiai hiányosságok felszámolásáról. Az 
írá�os tájékoztatókhoz Juhász Gyula szak
igazgató szóbeli kiegészítést is fűzött. 

A szakigazgatóság három negyedévi 
munkabaleseti helyzete a száinszeru adatok 
és ezzel összefügg6 ok-okozati, valamint 
körülményi tényez.6k rendkívül kedvezőtle
nek. A munkabaleseti helyzetre jellemző, 
hogy a szakigazgatóság területén az ezer före 
es6 balesetek száma 17,8-ról 27,1-reemel
kedett. (AMÁV Rt. átlaga ezer före 17,1.) 
A munkabalesetek alakulása a szolgálati fő
�geknél rendkívül eltérő. Például amíg 
aMAV Rt. Celldömölk Gépészeti F6nök-

ségénél ''csupán" 2 munkabaleset követke
zett be. addig a Miskolci Gépésreti Főnök
ségénél ez a szám 82. A bizottság szerint feJ. 
tárá�t igényel, hogy a beszá.molá�i időszak
ban milyen körii!mé'nyek váltották ki 121 ( ! ) 
mozdonyvezet6 sérülését. Közülük egyéb
ként 32-en szenvedtek lelki sérülést. 

Dicsérend6 viszont, hogy a szak
igazgatóság felismerte: a kedvezőtlen 
munkabiztonsági helyzet miatt szigoríta
ni kell a munkavédelmi ellenőrzéseket, a 
szolgálati f6nökök beszámoltatását, az 
oktatások hatékonyságának javítását, a 
baleseti okok-okozati összefüggések fel
tárását, s az erre épülő intézkedések vég
rehajtásának számonkérését. 

Hiányolta viszont a testület, hogy a 
tájékoztatóban nem vették számba a 
szakigazgatóság területén megválasztott 
154 munkavédelmi képvise16 közremll
ködésének értékelését, vagy mondjuk 
jöv6beni szerepvállalásukat a munkálta
tóval való együttmt1ködésben. 

Pásku Jenlf 

KUDARCOK SZAKMUNKÁSFRONTON 
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A TEHETSÉGES VÉGZŐSÖKRE LECSAPNAK 

A tanműhelyeket bemutató soroza
tunk lassan a vége felé közeledik. Most 
egy vidéki és egy fővárosi szakmai szen
télyt kerestünk föl, hogy az ottani tapasz
talatokról kérdezzük a tanulók első szá
mú szakmai mesterét. 

Dombóvárott jelent6s tanulói létszám• 
mal és repertoárral folyik a képzés, zömé
ben az új fölállás szerinti OKJ-szakmák
ban, kisebb részt kifutóban lévő OSZJ 
szerinti mesterségekben. Pillanatnyilag 
214 gyerek tanul itt. A tanműhely két su
lival: egy szakközépiskolával és egy szak• 
képzési intézménnyel működik együtt. 

- Hét szakmát oktatunk- mondja Ta

mási 'Zoltán tanmtThelyvezető -, a tanuló
ink java már nagykorú, hiszen érettségi 
után jött ide. Érdekességünk, hogy mi fel
ügyeljük és mi adllllk helyet a szakács szak. 
mának is, amely szintén kifutóban van. Ta
valy 3 1  végzősünk volt, és fegyvertény. 
hogy a 14 szállítmányozási ügyintéző kö
zül többen egyetemre, főiskolára mentek, 
egy tanuló tovább képezi magát, a többiek
nek pedig kivétel nélkül sikerült elhelyez
kedniük. Az OSZJ-végz6sök az iskolában 
maradtak, érettségire készülnek. 

Dombóvár (mint a pécsi üzletigazga
tóság beiskolázási körzete) szerencsés 
helyzetben van, mert a tanműhelyben ki
okosított �yerekek jó eséllyel pályázhat
nak a MAY Rt-nél. 

- Erre példaként egy korábbi adatot 
mondhatok - folytatja Tamási 'Zoltán. -
Százöt vasútgépész-technikus közül het
vennyolc volt tanulónk most itt van a MÁV 
alkalmazásában. A többiek Gyfüben vé
geztek, és mint gyakorló mérnököket, szin
tén látom 6ket a gépészeti fönökségen. 
Országos viszonylatban jó a helyzetünk. 
mert a végz6seink jelentős részét fölveszi 
a MÁV. Vannak persze lemorzsolódások 
is. de nem számottev6 mértékben, illetve 
évről évre több a továbbtanuló fiatal. Az 
OKJ-re épülő kötöttpályás, illetve a vas
útüzemvitel-ellátó szakmában tanulók 60 
százalékának van tanulmányi szerződése, 

és a gyerekek tudják,1togy anyagilag is 
megéri tanulniuk. 

A tanmtThelyvezető- szemben sajnos 
más, kevésbé előnyös helyzetil vezet6-
társával - a felszereltségre sem tud pa
naszkodni. Csak a kétezredik évvel kap
csolatban vannak gondjai. 

- Viszonylag frissen átépített mtThely
ben oktatunk, és a gépparkkal, az eszkö
zökkel sincs semmi baj. Persze folyama
tosan nyújtunk be sikeres pályázati mun
kákat is a Tolna megyei munkaügyi köz
ponthoz. Bizonytalan azonban, hogy mi 
lesz a következő tanévben, tekintve a nem
zeti alaptantervben előírt. úgynevezett alap
vizsgára épülő OKJ-rendszerű képzést. 
Ez még nem forrta ki magát. Általában 
egyébként az érettségire épülő szakmában 
tanulók jó e16képzettséggel jönnek, az 
OKJ-bemeneta gyerekek alapozásában 
viszont vannak hiányosságok. 

A MÁV Rt. Kőér utcai tanműhely
ében a szó szoros értelmében nem folyik 
vasúti képzés, bár a végzett gyerekek egy 
része a MÁV különféle gazdasági társa
ságainál helyezkedhet el. 

- Hét, a gépjárművekkel kapcsolatos 
szakmát oktatunk. Most több mint két
száz tanulónk van - nyilatkozta Oravecz 

Tamás tanműhelyvezet6. - A végz6sök 
közül a MÁV-nál sajnos csak azok tud
nak elhelyezkedni, akiknek jó ismeretsé
gük van. A többiek általában tovább ta• 
nulnak. Tavaly például hatvan gyerek 
végzett, húsz bent maradt az iskolában, a 
többiek pedig itt-ott vállaltak munkát. 
Találkoztam például olyan volt tanítvá
nyommal, aki most az Opel márkakeres
kedésben, illetve a Schiller Opelnél dol
gozik. El6bb-utóbb mindenki talál magá
nak helyet valahol a szakmán belül, mind
össze két ügyetlenebb végz6söm volt 
kénytelen pályát módosítani. Nem tudok 
arról, hogy bárki céltalanul kallódna. 

A merítés nagy, hiszen a tanműhely 
öt f6város1 oktatási intézménnyel tart 
kapcsolatot. Ám a bőség nem jelenti azt, 

hogy Oravecz Tamásék válogathatnak a 
jó képesség(l gyerekek közül. 

- Szerintem az iskolarefonn csupán 
arra volt jó, hogy a gyerekek ne zúdulja
nak ki a munkaerő-piacra, hanem bent 
maradjanak a rendszerben. Mivel minde
nütt csökkent a tanulói lét zám, nem vá
logathatok, hiszen az oktatókat csak úgy 
lehet megtartani, ha meghatározott számú 
gyerek is van, függetlenül a minő égt61. 
Igaz, hogy a neveléssel sok mindent el 
lehet érni. Még a csibészek is összekap
ják magukat sokszor, erre jó a mi viszony
lag zárt közösségünk. A munka pedig 
olyan, ami szintén nevel, mert a behozott 
autókat a srácok élesben javítják, nincs 
mellébeszélés. Tudják, hogy egy apró lúba 
végzetes balesetet okozhat. Keresett a 
mtThelyünk. mivel teljes körű autóvizsgáz
tatási jogunk van. A tanmtlhelyben a vas
utas dolgozók autóit is vizsgáztatjuk és 
javítjuk, nyolcvan százalékban. A többi 
vasutas "bels6" autóit is mi javítjuk nagy
részt, f6képp az anyagellátás, a kórház és 
a villamosfenntartás esetében. 

Az már megszokott dolog Pesten is. 
hogy a tehet�éges végz6sökre sokszor le
csapnak a vállalkozók. A legtöbbsZÖr aján
latot kémek a mestertől. ezzel nincs is semmi 
baj. Ám sajnos vannak má� módszerek is. 
Oravecz Tamás els6ként a mi olvasóink
kal osztja meg két évvel ezelőtti ügyét. 

- Négy igen ügyes és jó esz(l végz6-
söm volt akkor. Két vállalkozó szemet 
vetett rájuk, a gyerekeknek pénzt adtak, 
és további összeget ígéctek. A srácok 
persze elkábultak, és kértek, hogy írjam 
alá a kikér6jüket. Mondtam. nem men
tek ti sehová, itt fejezitek be a tanulmá
nyaitokat. Másnap, mikor bementem a 
műhelybe, már várt a két úriember. Igen 
keményen megfenyegettek, hogy írjam 
alá az iskola kikérőjét, amit szintén fenye
getés se! csaltak ki az igazgatóból. Mit 
tehettem má�t. aláírtam. Szerencsére ilyen 
eset nem fordult el6 többé. 

Veszely Emőke 

Bezárják, hogy eladják? 
A Vasutasok Szakszervezete Záho

nyi Területi Képviselete 1999. november 
18-án összehívta sztrájkbizottságát Fé
nyeslitkei Északi Rendező-pályaudvar 
bezárása elleni munkavállalói válaszlépé
sek meghozatalára. 

A Vasutasok Szakszervezete és a Vas
úti Dolgozók Szabad Szakszervezete zá
honyi alapszervezetei és területi szervezetei 
által november 16-án kötött együttmtikö
dési megállapodást üdvözli a területi kép
viselet, egyetért a közös fellépéssel. a kö
zel 120 munkavállalót érint6 törvénysér
tő munkáltatói intézkedések hatálytalaní
tására. Felkérte a területi képviselet veze
tőjét, hogy a munkáltató mula�ztá�a ellen 
azonnali hatállyal emeljen kifogást. 

A sztrájkbizottság megkezdte a Vas-

utasok Szakszervezete sztrájkmodelljé
nek al'tllalizálását a fényeslitkei rendező
pályaudvarokra koncentrálva. 

Az egyeztető tárgyalá�on a Vasutasok 
Szakszervezete delegációja elvárja. hogy 
a munkáltató részér61 a tárgyalásokon 
döntésre jogosult vezető vegyen részt. 

A munkavállalók gazdasági, szociális 
érdekeinek érvényesítésére a sztrájkbizott
ság megkezdte a nyomásgyakorlás eszkö
zeinek kidolgozását. Végs6 esetben a 
sztrájk megtartásától sem riadnak vissza. 

A területi képviselet nyomatékosan 
felhívta az üzletigazgatóság vezetését, 
hogy együttmtiködési kötelezettségének 
eleget téve nonnalizálja a munkaügyi kap
csolatait a Vasutasok Szakszervezetével. 

A parázs vitával fűszerezett sztrájk-

SZABAD TÉR 

bizottsági ülésen a résztvev6k értetlenül 
fogadták a munkáltató magatartását az 
üggyel kapcsolatban Az érintettek el
mondása szerint munkaszervezési intéz
kedések következtében balesetveszélyes 
helyzet alakult ki Fényeslitke állomáson, 
mert a munkálatokat a megmaradó Déli 
rendező-pályaudvaron gyakorlatlan mun
kavállalókkal végeztetik. 

Többen tudni vélik, hogy a bezárás
ra ítélt rendező pályaudvart ipari parkká 
kívánják alakítani. A nagy értékű ingat• 
lant eredeti értékének töredékéért, 300 
millió forintért árulják. 1 

?.áhony, 1999. norember 18. 

Pöhacker Attila 

TK-titkár 

Ismét Gárdony után 
ÚJ ISMERETANYAG, SZÉLESEBB LÁTÓKÖR 

A Vasutasok Szakszervezete XIV. 
Kongresszusa határozatának megfelelő
en folyamatosan végzi az alapszervezeti 
tiszt�égviselők szakszervezeti felkészíté
sét. A képzési-oktatási bizottság ütemter
véből kitűnik, hogy az alapszintű oktatá
son 70-80% vett részt ezidáig. 

Ebben az évben ezért már továbblép
ve második alkalommal szervezte meg az 
alapszervezeti titkárok emeltszintil tanfo
lyamát. Ennek helyszíne a MÁV Rt. gár
donyi üdülője a késői nyár egy emléke
zetes hete volt még szeptember végén. A 
kölcsönös bemutatkozá� után elhangzott, 
ki mit vár el? A változások és az átalaku
lások folyamata érdekelte a többséget. 
Négy csoportban gyakorlati feladatokat, 
jogi eseteket kellett megoldani, kisegítve 
egymás munkáját. Az el6adó érdekvédel
mi alelnök kiegészítve a jogi hánénnagya
rázatokkal, jónak minősítette a kiscsopor
tok munkáját. Az első napi ismerkedés, 

a vélemények ütköztetése jól tükrözte a 
heterogén összetételből adódód nézetkü
lönbségeket. Aztán a kommunikációs tré
ningen uz előadó dinamizmusa magával 
ragadta a hallgatóság nagy részét. A tár
gyalástechnika gyakorlatának az el6adó 
a közelmúlt egyik legvitatottabb témáját 
dolgoztatta fel. Az egyeztetés szerepjá
ték fonnájában állította nehéz feladat elé 
a résztvev6ket. Azért megoldották. 

A hannadik napon az alapszervezetek 
gazdálkodása, pénzkezelési-segélyezési 
szabályzat a legfontosabb pontjait vette 
górcső alá az elé>adó. Rávilágított az elmúlt 
id6szak ellen6rzései során felszínre jutott 
kisebb hibákra. és azok elkerülésének 
módjaira. Intenzív elméleti képzés során 
a tanfolyamvezet6nek kellett időnként 
megkeresni a lehet&éget a szabadid6 hasz
nos eltöltésére. Élve az üdülő és a tó adta 
lehet6ségekkel, valamint a gazdaságfele
lősök aktivitásával, itt is volt versengés. 

Egy teljes napot töltöttünk el a szer
vezeti élet kérdéseivel, ahol a hallgatóság 
a változások, változtatások mellett tette le 
voksát! Hasonlóan ítélték meg a tag, a 
tisztségvise16k és a munkaszervezetben 
dolgozók jogait és kötelességeit. Az e16-
adó osztályvezető magával ragadó elő
adásmódja, lelkes tenni akarása - úgy 
érezzük-, pozitív irányba mozdítja a fo
lyamatokat. 

Az utolsó napra is nagyon fontos té
mák mar.idtak, mivel elemezni kellett az 
Mt. módosításait. a KSZ-t, a vasutasságot 
érint6 változások részeit. Szólt az el6adó az 
aktuális kérdésekről, az új bértarifa állásá
ról, a MÁV refonn elképzeléseiről. 

Jó csapatmunka volt. Új ismeret
anyaggal, szélesebb látókörrel vágtunk 
neki a hazaútnak, az újabb kihívásoknak. 

Bodndr József 

KOB-tag 
tanfolyamvezet6 
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A rendkívüli választmányi ülés döntése: ,, 

SZTRAJK december 20-ánl 
A 8.5% SZEMFÉNYVESZTÉS 

A közös sztrájknyllatkozat aláírása el6tt: dr.Márkus Imre a VSZ, dr.Borsik János a MOSZ és Gaskó István a VDSZSZ wzet6je 

Tekintettel arra, hogy a vasutas-szak
szervezetek és a MÁV Rt. között folyó 
bértárgyalások nem vezettek eredmény
re, a Vasutasok Szakszervezete rendkí
vüli ülésre hívta össze választmányának 
tagjait 1999 . december9-én. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke ki-

jelentette: a szakszervezet nem hajlandó 
asszisztálni a MÁV Rt. öncsonkító tervé
nek megvalósulásához. Ellenzi a mellék
vonalak "fölmentésére", illetve a vonatjá
ratok ritkítására vonatkozó munkáltatói el
képzeléseket. (A több ezer kilométeres vo
nalcsonkítással kapcsolatban olyan érvek 

hangzanak el a sajtóban, hogy az a MÁV 
dolgozóinak érdekében is történik.) Rend
kívül szerencsétlen dolog lenne az is, ha 
Magyarország lakossága első- és másod
osztályú állampolgárokra tagozódna a vo
nalmegszilntetés ek miatt. 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

a VSZ elnöksége és vál� .h---

M'1' meP,1t helyzet- sztlijk.bely
•- van a MÁV Rt-na. A vezetá ue
rmt aúrt, mert a három reprezentatív 
szakszervezet nem fogadja el a. diktá
tumot. Igen, diktátumot, mivel az 5 ,  88 
aiúalékos alapbérfejles� a IDIIDkál
tatói ajánlat eleje és vége, vagyis mind
össze ennyi a mozgástér. A KSZ-nél is 
PB)'anez a helyzet. A régit61, ami, ja
vftbatóúga ellenére mtllcöd6k6pes volt, 
nem hogy el&elépni nem lehet, hanem 
vi111.a kell venni a fránya vasutasoktól 
a már megszerzett jogokat. A szocülis 
et1'Wi rendszernél persze más az ábra. 
A MÁV-nak konkrét javaslata van. 
Mármint az éves ráfordítás 15%-os 
csökkentése. Hogy a keret mennyi? Jó 
kérdés! Ezt szerette volna megismerni 
a vasutasság 1998-ban az 1997-ben 
kötött megállapodás, l 999-ben pedig 
az 1998 végén kötött megállapodás 
alapjául. Az a "halovány" probléma, 
hogy a MÁV-nál valaki(k ) azt a megál
lapodást (is!) rendszeresen elfelejtik 
teljesíteni. Tehetik! Azért tehetik, mert 
a felelősségre vonás, a számonkérés 
rendre elmarad. Más cégnél ezért már 
többen mentek volna. Szerintünk itt is 
menni kéne! Annak, aki ezért felelős. 
Már a KHVM is forszírozza az ügyet. 
Pedig a jó megoldás az, ha a saját ügye
ket magunk rendezzük. 

Nincs új a Nap alatt! A hivatalos 
politika, az aktuális hatalom azt várja a 
hlI alattvalóktól, hogy lciszolgálják. 
Gondolkodás nélltül. Nem ágy, ahogy 
Descartes mondta: "Gondolkodom, te
hát vagyok". hanem magyar módra: 
Nem gondolkodom, tehát leszek- talán. 

A szakszervezetek felelnek minde
nért: Igen, mert ha elfogadnának min
dent, milyen jó lenne. Munkabéke len
ne! Jönne az áru meg az utas, d6lne a 
bevétel. Most meg elverik a háztól a fe
j6stehenet ! Ez már t1Irhetetlen. 

Kollégák! Ilyen és hasonló irgum
burgum megközelítéseket hallunk, ol
vasunk. Mi nem engedhetjük meg ma
gunknak az álmodozást, a realitásoJtra 
kell telcintettel lennünk. Azok pedig a 
szigorú tények alapján állnak, amelyek 
az alábbiak: 

1. A VlNit-átalakftás,,. refmneddig nem 
volt más, mint a vasát öncsonkítása, 
vonalbezárás, léts7.ámcsökkent. 

2 .  7 4 ezer f6 munkahelye szlint meg, 
közel 15 ezer ember került át gaz
dasági társaságokba. 

t•� 
c:._.DP:Y-, ·pmt>. 

4. a ák állapota. 

•-�._ ......... 6. tendenciM mutat,. 
nak az ttzleti ek. 
�mi.��6s aaat

�nem ! Haazelmdlt 
éyekbeil nesp lettlk volna sztrájkot, mi 
l'" vohla a vasutas családokkal, mib6l 
é�nek? Húy vasutas lenne a 2000. 
évben? A harmadik évern61diszöb6n 
ep dolog ugyan bwlyzita tulajdcmo
st, munkáltatói oldalon. A llllcsess6g! 
1\Z a megfontoltság, amely egy köony11 
helyzetlinek igazán nem mondható 
1'fAV-nál kellene ahhoz, hogy az át
alakításokhoz megnyerje a munkat6r
sakat (munkatársak= vasutas-muoka
v'1lalók). Pedig a konnány is azt mond
ta a 2258/1999 . (X.14.) Konnányhalá
rozatának 3.c) pontjában, hogy: 

"A MÁV Rt. az érdekképviseletek
kel egyeztetve koncepciót dolgoz lci a 
foglalkoztatási, bérezési és jóléti jutta
tási rendszerekre"( ... ). 

Mi ezt komolyan gondoltuk. Eddig. 
A tárgyalás, az egyeztetés, a megálla
podás mindkét fél érdemi köuemtDcö
désével jön létre, és nem diktátumok 
mentén. Persze nem rossz ez a tulajdo
nosi és vezet6i magatartás abból a szem
pontból, hogy közelebb hozta egymás
hoz a három reprezentatív szakszerve
zetet, közelebb keriiltek egymáshoz a 
munkavállalók. Elindult valami piciny 
országunkban, amib61 kin6het az együt
tes fellépés, a szolidariw IY� 
való megjelenése. A hatalmi g6goek, a 
diktátumoknak, a parancsuralomnak 
csak így tudunk ellenállni akkor, ami
kor kenyérre megy a "játék"! 

Kedves Kollégák! 
A fentieknél jobbakat, szebbeket 

szerettem volna írni így lcarácsony, szil
veszter táján. De nem tehettem, mert 
"helyzet" van a MÁV-nál. A kérdés 
most az el6z6 éveknél keményebben 
vet6di.k fel: munlcahely? Kollektív S2.el'
z6dés? Béremelés? 

A válastt közösen adjuk meg: Igen! 
!�•

�
� 

Abszolút vsz 
győzelem 

A karácsonyfa ágáról .. UTÁNAJÁRTUNK 

December 8-án, 9-én és 10-én rendezték 
meg a budapesti Északi Gépé zeti Főnökségnél 
az időszakos L'T választásokat, mely abszoh1t 
VSZ gy6zelmet hozott. Az új választásokra 
azért volt szüksés, mert október el. ejei hatállyal 
összevonták az EGF-et és a Nyugati Gépészeti 
Főnökséget (�YGF). Így megszűnt a korábbi 
egyenként 7-tagú ÜT jogosítványa. A választásra 
jogosult 877 munkavállalóból 700-an mentek el 
szavazni, ami közel 85%-os rémételi arányt je
lent' A 25 jelöltből (10 MOSZ. 9 VSZ, 5 
VDSZSZ és I független) végül 8 VSZ-es és 1 
MOSZ-os jel61tet választottak be az ÉGF új. 9-
tagú üzemi tanácsába. Vdradi Lddóné, Valika 
szb-titkár nem számított ek.kora sikerre, ám 
mint megjegyezte: - Az emberek átérezték e vá
lasztás fontosságát, s ennek köszönhet6, hogy 
végül 700-en eljöttek szavazni. Az pedig külön 
öröm számunkra, hogy a 9 üzemi tanácsi tagból 
8 VSZ-es volt. Igazság szerint hatalmas mun
kánk van ebben a sikerben ... 

Berta Sándor 

ISO 9001 

DIN-EN 729-2 

Minden nap figyelem, visszalfoltözik-e szívembe a béke, elhalkul
e a zaklatottság, - tudunk-e még.addig jót tenni. A családos, dc az 
egyes-egyedüli ember is ilyenkor megpróbál azért szeretetreméltó
nak látszani. A legnagyobb közösségből, a társadalomból, mint vala
mi messzi bolygóról küldött pislákoló jeleket vesz észre: "Igyekezz, 
van mit bepótolnod! Egész évben csak a megélbetési badjárat barco
sa voltál." A politika, (a nagy éppúgy, mint a kicsi) ,\Zonban szemfor
gató most is.Jézus születése napján az orra alá dörgöli a dolgozónak, 
hogy ő a felel6s, ha felemeli hangját, vagy ha netán sztrájkol. ő felel 
az inflációs dominójáték fölborításáért, s annak végeláthatatlan, szo
morú következményeiért. Így hát az emberfia az ünnepre készülve 
csak szorong, mert most kinek higgyen? El akarják hitetni, hogy él
het ugyan rosszul, ám ettől még sikeres az ország gazdaságpolitikai 
Jézuskája, aki az aranyágat hozza. Ti meg nem engeditek már a vo
natra sem felszállni?! Ugyanfgy csalfán csillognak a kivilágított villany
körtés üzletek, szállodák. Szép-szép, akár el is lehet vakulni tőlük. 

Igazságát kereste - behívták 

Ó, tág az emberi lélek, pár napra megint elnyeli a hivatal packá-
1.ásait, a kenyér, és pártharcot, az elbocsátások fájdalmát, kesenlsé
geit, a vállalkozói kudarcokat. A nominálbér is fényeskedik neki. Az 
áhítat apró gyertyákat gyújt majd, s odaülteti a fához a jóságot, a tO'
rést, a szeretetet s talán a megbékélést egymás iránt. 

Szalai Csaba 

Hivatalosan rMg mindig nem tudni: mi lett 
a sorsa annak a kétmillió forintnak. amelyet a 
dunakem MÁV tarunúhelynek kellene megkap
nia fejlesztésre. Emlékeztetóül: Antal János tan
műhelyvezetó-helyettes időben megtudta, hogy 
a helyi ADtranz egy bizonyos összeget szán a 
műhelynek. A pénz felhasmálásáról ngen elké
szültek a tervek, azokat jóvá is hagyták. 

Ám a kétmillió nem érkezett meg id6ben, 
sőt az információ sem arról, mi lett a pénz sor
sa. Antal Jdnos ősszel a MÁV Vezérigazgatósá
gát levélben kereste föl válaszért. Ezt Olvasó
inkkal is tudattuk, egyúttal szerkeszt6ségünk 
kiderítette: Antal úr levelét egy másik osztály
ra irányították, ám erről sem értesítették őt a mai 
napig. Most se pénz, se posztó, ezzel szemben: 

- A cikk megjelenését követ6 héten - me
séli Antal Jdnos - behívattak Bartos igazgató 
úrhoz, a szolgálati főnökömhöz. A beszélgetés 
lényege az volt, hogy felelősségre vontak, miért 
kellett a nyilvánosság elé tárni az ügyet, miért 
kellett a Magyar Vasutasban szétkürtölni a gon-

�v 
VASJARMU 
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Járműjavító és Gyártó Kft. 
ÖNORM M 7812, DIN 6700 
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dot. Merthogy ezzel én állítólag megkerültem a 
szolgálati utat. 

- Valóban megkerülte' 
- Nem, mcn először nyilván a közvetlen il-

letékesekhez fordul az ember. Miután sehol nem 
mondtak semmit, az idő pedig telt, tollat ragad
tam, és írtam Benczédi Mihdlyné titkárságára. 
Akkor a Magyar Vasutas derítette ki, hogy a le
vél egy másik f6osztálynak len kiszignálva. Az 
önök által kapott információ volt az utolsó, ami 
eljutott hozzám, és amit a nyilvánosság is is
merhet. Csakhogy a műhely üzemeltetésében 
talán nekem többet kéne tudnom a dologról. 

-Mit gondol, hogyan folytatódik a történet? 
- Fogalmam sincs. Azt sem tudom, mién ál-

lították le a beruházást, bár be kell vallanom, nem 
is vánam mást, többet. A helyzet érdekessége, hogy 
nemrég a jöv6 évi beruház.ási elképzeléseket is kér
ték tőlem írásban. Mit tehettem mást, beadtam az 
el6zőt, vagyis a hónapok óta szóban forgót. amire 
a pénzt meg kellett volna kapnom. Itt tartok. 

V. E. 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
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11Megkérdezném 
a miniszterelnököt ... 

11 

RÉSZLET CSURGÓ SANDORNAK, 
A VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 

TAGOZATI TITKÁRÁNAK, SZAKC9OPORTVEZETŐNEK, 
A VASASOK KONGRESSZUSAN ELHANGZOTT 

FELSZÓLALÁSÁBÓL 
Ha itt lenne a 

miniszterelnök, én 
nem bántanám, nem 
kritizálnám. Gak 
szeretném elmonda
ni neki. hogy egy 
konnány felelős az 
összes állampol
gárért. Még azokért 
is, akik munkavdl
lal6kként "csak elei-
állítják" a nemzeti 

össztermék legnagyobb részét, akik "csak fizetik" 
az átlag hatnnezer forintos jövedelmükb61 
mindazt a járulékot, adót, anut minden más élel
mes vállalkozó nem fizet. Ezen keresztül "csak 
fenntartják" a 'többpárt rendszert és a parlamenti 
demokratizmust. "csak elmennek szavazni" a hi
tük és a lelkiismeretük szerint."Mindezeken túl" 
eltartják családjukat. nemes célokat tűznek ki 
gyermekeik elé és 5egítik őket ezek eléré,ében. 

Ha itt lenne a minbzterelnök. én nem bán
tanám, csak megpróbálnám elmagyarázni neki, 
hogy ezeknek a munkavállalóknak nem csak azt 
az alapvető jogot kell biztosítani, hogy szakszer
vezetet alakíthatnak, hanem azt is, hogy ezek ér
demben működhessenek. Megkérdezném, hogy 
lehet-e jogkövető magatartást elvárni a polgár
tól, ha az állami szervek sem tudnak ilyen mó
don eljárni? Csak kérdezném, hova tűnik a ma• 
gyar népért és azok legnagyobb csoportjáért, a 
munkavdlla/6kért érzettfele/6sség, amikor arcul 
csapják önszerveződéseiket, az érdekegyeztetés 
rendszerét. a munkajog legelemibb betartását? 

Éreznek-e csak egy fikarcnyi felelősséget az or• 
szág vezetői azért, ha az ő magatartásukat lemá• 
solva, a munkáltató megfélemlíti a szakszer\'e
zeti tagokat. elbocsátja a ,zakszervezet tisztség
viselőit. elutasítja a kollektív tárgyalásokra vo
natkozó javaslatot? 

Ha iu lenne a kormány felelő� vezetője, 
"csak" megkérdezném t61e: érez-e felelősséget a 
kormány abban. hogy állampolgárait megvéd
je•) Kiterjedhet-e a védelem azokra az esetekre is, 
amikor a munkavállaló hónapokig nem jut a 
munkaviszonya után járó béréhez? Tudjuk, hogy 
fontos gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy az 
emberek hozzájussanak a banliletétjeikbez. Az 
állam ezt még - bizonyos korlátok közt - ,za
vatolja is. de a ki nem fizetett bérek esetében 
nem megtakarítoll pénzekről, hanem egyedüli 
megélhetési forrdsrál van szó: olyan pénzről, 
amiért már megdolgoztak. Mégis az általunk 
befizetett bérgarancia alapból csak egyszeri al
kalommal hitelezhető meg a bér. A következő 
hónapban miből tartsdk el a csalddjukat azok, 
akik ilyen helyzetbe jutottak? Csak kérdezném. 
hogy van-e válas1.ll erre? 

�em bántanám. csak kérdezném a miniszter
elnököt. hogy az amúgy is nyomorúságos mun
kanélküli ellátás - szándékai szerint rövidítendő 
- idejét követően, a megszüntetendő jövedelem
pótló támogatás nélkül ho?)_·an éljen meg, és mi
ként tartsák el a családjaikat, neveljék gyermeke
iket hasznos és jó magyarnak azok. akik ilyen 
helyzetbe kerülnek? É., még sok mindenért nem 
bántanám. csak kérdezném a miniszterelnököt. .. 

• kárpáti. 

Kell a plaHorm, ha . . .  
- MONDJA FARKASNÉ BITA ANNA, AZ MSZOSZ 

BALOLDALI MUNKÁSPLATFORMJÁNAK VEZETŐJE 
- A szakszer

l'tzetekroi s;.616 l'Í· 

tdban téma az 
MSZOSZ-ben lév6 
platfonnok helye és 
s:erepe is. Hogyan 
kommentálnád ezt 
a tényt? 

- Ez teljesen 
természetes. hiszen 
ilyen széleskörű esz
mecserében a plat

fonnokról is beszélnünk kell; néhány dolgot újra 
kell gondolnunk. Emlékeztetnék rá: 1989-90-
en környékén a szakszervezetek úgy gondol
ták, hogy a leghelyesebb magatartás a semle• 
gesség. Később azonban kiderült, hogy ez nem 
járható út, a szakszervezetek nem lehetnek po
litikamentesek. 

- Hogyan, mikor és miér1 vetódö/1 fel a 
platformok - a Baloldali Munkásplatform -
létrehozásának s:ükségessége? 

- Az MSZ0SZ 1991-ben megtartott rendkí
vüli kongresszusa felismerte, hogy politikamen• 
tes szaks:m·ezet nem létezik, módosította a szö
vetség alapszabályát, megadva a platfonnok ala
kításának lehetőségét. Euel biztosította olyan 
szerveződések működési feltételeit, amelyek ké
pesek kifejezni a szakszenoezeti tagsdg ideol6gia, 
politikai különbözőségeit. Az MSZOSZ-en belüli 
platfonnok - a szocialista-szociáldemokrata, a 
kereszténydemokrata-keresztényszociális és a 
baloldali munkásplatform -1993 júniusától kez
dődően jöttek létre. A Baloldali Munkásplatfonn 
1993. november 24-én alakult meg 65 fővel, el
s&orban a megyei, de jó néhány budapesti szak
szervezeti tisztségviselővel. 

- Hogyan vonndd meg az eltelt hat eszten• 
d6 mérlegét? 

- A Baloldali Munkásplatform tevékenysé
ge elsősorban a parlamenti és önkormányzati vá
lasztások idejére koncentrálódott azzal a céllal, 
hogy minél több dolgozói érdekeket képviselő 
jelöltet juttasson a parlamentbe, illetve az ön
kormányzatokba. Ehhez arra volt szükség, hogy 

folyamatosan tartsuk a kapcsolatqt a Munkás
párttal. kölcsönösen részt vegyünk egymás ren
dezvényein. Ilyen események voltak például a 
máius elsejék, a különböző demonstrációk, az 
MSZ0SZ által meghirdetett aláírásgyújtési ak
ció. Az 1994-es, illetve az 1998-as parlamenti 
választásokra a Munkásplatform és a Munkás
párt írásos választási megállapodást kötött, 
amelyben rögzítettük azokat a feladatokat, ame
lyeket közö�en vállaltunk. 

- Milyen problémdkkal taldlko:tatok, mi
lye11 nehl;.ségek merültl'k fel? 

- Két alapvető tényezőn51 szólnék. Az 
egyik a platfonn helyzete az MSZOSZ-en belül. 
Az igazsághoz tartozik, hogy nem mentek si
mán a dolgok. voltak ellenérzések a platfonnmal 
kapcsolatban. Ez hűvös fogadtatást és távolság
tartást jelenteti az MSZ0SZ részéról. Húzódott 
a platfonn fel vállalásától. Ezekkel függött össze, 
hogy a platfonn léte és munkája nem is kapott 
kellli nyilváno�ságot. 

A másik probléma az volt. hogy a Munkás
párt nem jutott be a parlamentbe. Vagyis. 
mindazok a célok. amelyeket közösen kitffztünk, 
nem valósultak meg, s ez a tény kedvezőtlenül 
hatott a platfonn további működésére. 

1 

- Hogyan tovdbb? 
- Elsősorban azt húznám alá, hogy kell a 

platfonn. Most talán - a jelenlegi társadalmi, po
litikai környezetben - még jobban. mint koráb
ban. A platfonnnak van jövője, de csak abban az 
esetben, ha az MSZ0SZ és a Munkáspárt megtöl
ti tényleges tartalommal, és megtalálja ennek a 
korszerű formáját. Ha formává válik a kölcsönös 
tájékoztatásnak, az érdemi párbeszédnek, ha mfl

helye lesz a baloldal összefogását segítő nézetek 
és cselekvéssel összehangolásának. megvalósítá
sának. Ellenkező esetben nincs rá szükség. 

- Te személyesen hogyan l'agy a platform
mal? 

- Akik ismernek, tudják rólam, hogy elkö
telezett baloldali vagyok, ezért szívesen válla
lom ezt a munkát, és őszintén hiszek benne, 
hogy - ha jól csináljuk - van értelme. 

• kárpáti• 

Mitől lettünk ilyenek, amilyenek vagyunk? 
KÉRDEZI SZÖLLÓSIIS TVANNÉ 

-Hol s hogyan élsz mióta nem vagy a 
Pedagógusok Swks:_ervezeténekfőtitkára? 

- Kaposváron élek és szervezem a 
Magyarországi Biztosítottak Szakszerve
zetének (MOBE) tevékenységét. Ez egy 
közhasznú szervezet és kőkemény érdek
védelem. 

Nem véletlen, hogy a kaposvári új
rakezdés is az érdekvédelem folytatása. 
Ezért nem lehet elvárni, hogy az ember 
ne élné meg lélekben a szakszervezetek 
erodálását ugyanúgy, ahogy azt aktív és 
főállású koromban megéltem. Azt hi
szem, az elmúlt tíz év sem alkalmat, sem 
lehetőséget nem adott arra. hogy tárgyi
lagosan szembe nézzünk magunkkal. Pár 
év ugyanis rövid idő ahhoz. hogy objek
tívek lehessünk. Egy évtized tehát szük
séges és talán elégséges is ahhoz, hogy 
most már elkerülhetetlenül így fogalmaz
zunk: nem azt kell kérde;:.nünk, kik va
gyunk: hanem azt, mitől lettünk ilyenek, 
amilyenek vagyunk? 

-Milyenek? 
- Most egy nagy igazságot mondok, 

amiben semmi különös nincs. Olyanok 
vagyunk, amilyen a mai társadalom. 
Ebben a társadalomban jelen van a cso
dai•árás. Úgy tűnik, a szakszervezetek a 
tökélyre fejlesztették ezt. Nem tudnak 
vagy nem akarnak szembenézni a rend
szerváltás következményeivel, a kapita
lizmus lényegével, amely nem emberba
rát, nem munkásbarát, nem ismeri el a 

munka kizárólagosságát az értékterem- nie a szakszervezetek és a pártok kap-
tésben, hírből sem ismeri a munka sze- csolatának? 
rinti elosztás elvét. Miért éppen a szak- - A szakszervezeteknek a tíz év ta-
szervezetekről venne tudomást? Tényleg pasztalatai és tanulságai alapján le kell 
csodának kellene bekövetkeznie ahhoz, vonni a megfelelő következtetéseket. Az 
hogy minden megváltozzék. De csodák egyik: csak azzal a párttal kell együttmff-
még a kapitalizmusban sincsenek. ködni-, de azzal valódi kapcsolatokra kell 

-A csodavárás mellett mire gondolsz törekedni -, amelyik a szakszervezetek 
még? • által képviselteket, tehát a munkavállaló-

- A semlegesség, a politikamentes- kat. a nyugdíja,;okat állítja programja kó-
ség zavaros ideológiájára. Ez a tévhit iga- zéppontjába. Ez legyen a meghatározó. Az 
zán 1989 -ben jött divatba, amikor már érdemi együttműködéshez el kell felejteni 
politikailag kellemetlen volt az agonizá- a régi, rossz beidegződéseket; azt, hogy 
16 MSZMP-hez tartozni. Az un. semle- nem elég a közös programalkotás helyett 
gesség elve aztán kapóra jött a többpárt- a párt és a szakszervezeti csúcsokon kö-
rendszer élharcosainak is. 1999-tc51 kezd- tött paktum. Ez a módszer már megbukott. 
ve a baloldaltól való elhatárolódás szer- -Milyennek tartod az erkölcsi értékek 
vezetileg tovább bomlasztotta az un. ál- jelentőségét a s:.akszervezeti mozgalom-
lampárti szakszervezeteket. Különösen ban és a tisztségviselők tevékenységében? 
sokan hangoztatták pártatlanságukat az - Csak azt tudom mondani, rurút a 
Antall-konnány idején. beszélgetésünk elején említettem: olya-

Ezen a magatartáson az 1994-es vá- nok vagyunk, mint a társadalom. Ez pe-
lasztási"eredmény csak látszólag változ- dig botrányoktól hangos. Persze mond-
tathatott. Ugyanis mire nyilvánvalóvá hatnám, hogy a szakszervezetek készít-
vált, hogy a szakszervezeteknek végre senek maguk számára szigorúan betar-
színt kellene vallaniuk, addigra jött a tandó etikai kódexet, talán segítene ez a 
Bokros-csomag, amelyet éppen a magát módszer valamit. Talán, de nem biztos. 
baloldalinak nevező kormány dobott a A baj -mélyebb. Ezt nem lehet sem 
munkavállalók közé. Ilyen körülmények ráolvasással, kiátkozással, sem leváltás-
között persze nehéz megőrizni a balolda- sal elintézni. A valódi értékek belső meg-
liság maradékát. Ezzel akarva-akaratlanul győződéssé válásáig irdatlan hosszú még 
éppen az MSZP erősítette fel a politikai az út. Ehhez azonban egy másik társa-
semlegesség iránti i l lúziót. dalomra van szükség. 

-S:_erinted milyennek kell( ene) len- - kárpáti -

Ellenállni a kísértésnek -
BESZÉLGETÉS MOCSARY JÓZSEF KÖZGAZDÁSSZAL, 

A TULAJDONOS MUNKAVÁLLALÓK ÉS TÁRSASÁGAIK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÜGYVEZETŐ ELNÖKÉVEL 

- Mi a véleményed a szakszervezet 
és a politika vis:_onydról? 

- Régi vitatéma az - hasonlóan az 
egyházakhoz-, hogy politizálhatnak-e, 
politizáljanak-e a szakszervezetek? Ko
rábban az Antall-konnány, most pedig az 
Orbán-kabinet gyakorlata bizonyítja, hogy 
a jobboldali konnányzás szociálisan érzé
kelten, s ebből eredően szaks:_en:ezet-el• 
lenes. Ezt különösen veszélyessé teszi az, 
hogy a magyar gazdaságban hagyományo
san - és most különösen - túlsúlyos az 
állam szerepe, tehát érvényesíteni is tud
ják akaratukat. Mindezt szemléletesen pél
dázza a társadalombiztosítás államosítá,a, 
az érdekegyeztetés rendszerének felszá
molása, a munkavállalói, szakszervezeti 
jogok megnyirbálá,a. 

Régi tapa�ztalat, hogy az egyes mun
kás védtelen a tőkével szemben, csak 
öss._efogva képezhet ellenerőt, s válhat 
vitaképes partnerré. S most, a munkanél
küliség idején, a vadkapitalista viszonyok 
közepette, amikor fokozódik a munkavál
lalók félelme, kiszolgáltatottsága, csak si
keres politikai szerepvállalással vívható 
ki az európai színvonalú munkaügyi tör
vényhozás. Ezzel egyébként- választási 
ígéretei ellenére - a Hom-komuín y is adós 
maradt. A tanulság: nem a politikától való 
tartózkodá,, hanem a részvétel a biztosí
ték a szakszervezeti célok elérésére. 

-Hogyan látod a szakszervezetek és 
a pártok kapcsolatdt? 

-A bérből és fizetésből élők, a szak
szervezeti tagság fő tömegükben balol
daliak. Ám a baloldalon belül is több párt 
között oszolhat meg a szervezett dolgo
zók rokonszerve. A pártok és a szakszer
vezetek kapcsolatának olyan rugalmas 
fomuiit kell megtalálni, amelyek nyilvá
nosak és - kölcsönös biztosítékokkal -
alkalmasak megegyezésre, megállapodá
sok megkötésére. Ez azonban ne legyen 
akadálya a más pártokkal való kapcso
lattartásnak. Lehetnek párhuzamos p/at-

\ 

/ormok is egyes szakszervezeteken be
lül, miként az egyes szakszervezetek pár
huzamos együttműködése is elképzelhe
tő több rokon baloldali párttal. S az élet 
még kitennelhet számos más variációt is. 

- Milyen legyen a szakszervezeti 
konföderációk együttmt1kődése? 

- A szakszervezetek hatékony poli
tizálásának a feltétele: közös fellépésük. 
Az, hogy ne különüljön el a munkavál
lalói érdekek képviselete pártérdekek 
szerint. Más kérdés, hogy ennek mi a 
megjelenési formája. Ez a mindenkori 
konkrét körülmények függvénye. 

-Lehetnek-e, legyenek,,,e parlamenti 
képviselők a szakszervezeti vezetők? 

- Nem mellékes, hogy a támogatott 
párt valóban munkavállalóbarát-e, szoci
álisan érzékeny-e és komolyan veszi-e 
saját elveit, programját. Az, hogy a szak
szervezeti képviselők esetleg nem a mun
kavállalói érdekeket képviselik a pártban, 
hanem a pártelit külön érdekeit a szak-

szervezetekben, nem a szakszervezeti 
vezetők képviselősége ellen szóló érv. Ez 
gyáva meghátrálás a feladattól és a fele
lősségtől. Ezért olyan szakszervezeti kép
viselőket kell kiválasztani, akik elkötele
zettek és szakmailag felkészültek. 

- Mit gondolsz a szakszervezeti ve
::.etők erkölcsi magatartdsáról? 

- A rendszerváltás hangosan ki nem 
mondott, de közismert üzenete: most dől 
el nemzedékekre, kik lesznek a gazda
gok? Ez nagy k(sértés minden vezetőnek. 
A baloldali pártok, a szakszervezetek 
vezetői azonban nem vehetnek részt az 
osztozkodásban, mert ők a saját munká
jukból élő nagy többségnek, a rendszer
váltás veszteseinek a védelmét, képvise
letét vállalják. A szakszervezeteknél ha
sonlóan merül fel a kérdés, mint a balol
dali pártoknál. A válasz sem lehet más, 
mint például a szocialistáké: ve:_ető nem 
vehet igénybe olyan előnyt. amihez más, 
egyszerű állampolgdr, szakszervezeti 
tag nem jut hoz:_á. 

A vezetővel a szakszervezete szoli
dáris, ha megrágalmazzák, aJTÚ az egyre 
i nkább sárdobáló demokráciában úgy 
látszik, elkerülhetetlen. Tegyük hozzá, 
azzal is számolnia kell, más az elit meg
ítélése és az egyszenl szakszervezeti tagé. 
A sok százmilliós, milliárdos privatizá
ciós ajándékcsomaghoz, a tízmilliós és 
nagyobb végkielégítésekhez hasonlítva a 
két-, vagy ötmilliós, 20% helyett 10%

os kamatú VIP-hitel jelentéktelen. Tulaj
donképpen azt bizonyítja, aki erre rászo
rult például telekvásárlásra építkezéshez, 
a lakása rendbetételére, az nem vett részt 
a nagy rablásokban, mert azok résztve
vői egy ilyen ajánlaton jót nevetnének. 
Egy szakszervezeti tag szemével azonban 
másképpen néz ki a dolog, és erkölcsi
leg neki van igaza; egy baloldali vezető
nek, politikusnak más, magasabb erköl
csi színvonalon kell állnia. 

-kárpáti-
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.. és te hol voltál akkor? 
Márcz.i 7,o/tán a November 7. (Ok

togon) téren találkozott a leányával. Fi
noman szitált az őszi esc5, melytc51 az út
test fényesen csillogott. A csúcsforgalom 
autóáradata elárasztotta a körutat. Az 
emberek egymást kerülgetve siettek es
ernyőik alatt. A lány önfeledt mozdulat
tal karolt az apjába. 

-És most? -kérdőn nézett rá. 
-És most elmegyünk valahova! -fe-

lelte az apa, és az ernyc5je alá engedve las
san elindultak a Marx (Nyugati) tér felé. 

- Mondd apa, hova megyünk? - kér
dezte másodszor is. 

- Nézd a Skálát -mondta -olyan, 
mint egy ékszerdoboz -, aztán a feltett 
kérdésre váltott. 

-Ivett! Tudok itt a közelben egy jó 
kis helyet. Ott van a Vígszínház mögött. 
Nos, ha akarod ... 

A lánynak tetszett az ajánlat, még in
kább az étterem. 

- Olyan, mint egy régi vitorlás -
mondta, amikor belépett. 

Márczi Zoltán az étlap gondos tanul
mányozása után ételkülönlegességet ren
delt, mellé egy üveg Villányi merlotot. 

-Most mi itt kettesben megünnepel
jük a te teljes jogú állampolgárságodat. -
Kissé sután hangzottak szavai, de ebben 
a környezetben semmi sem tűnt rendkí
vülinek. 

-Rendben van, apa! Te pedig elmon
dod, hol voltál tizennyolc évvel ezelőtt 
azon az éjszakán, amikor én megszülettem. 

Márczi jellegzetes mozdulattal gyu
fáért nyúlt, lángra lobbantotta a gyertyát, 
és mesélni kezdett. 

- Abban az évben Katalin-napkor 
esett le az els5 hó, s reggelre megválto
zott minden. A tárgyak új formát vettek 

SZALAI CSABA 

Nastassja sminkje 

Egy utcát foglalt le a stáb, 
Nastassja Kinskl forgatott, 
ott élő volt a félhalott, 
valaki épp hajnalt csinált, 

majd éjszakát alkalmaslnt,
a fényszóró daru nyögött, 
tíz rendező küldöncködött, 
de nem készült el még a smink. 

A nyál a szájban összegyűlt, 
Andrew szivarja megdagadt, 
az Idegesség átragadt. 

S mint denevér, ha kirepült, 
már ott cikázott szinte mind, 
de nem készült el még a smink. 

Annak emlékére, hogy az "Amerika rapszódiát" 
a Benczúr u. 41. sz. alatt Is filmezték. 

fel. Napokig havazott, majd észak felc51 
dermeszt5 hideg áramlott és nem enged
te, hogy olvadjon. A hó vastagon fedte 
be a földeket, a háztet5k gerincét és tö
mött csónakban ült a fák ágain. 

Anyával otthon ültünk. A cserépkály
hában égtek a fahasábok és a homályt át
fényesítették a lángok. Azokban a napok
ban már vártunk téged. Késtél. De el5 volt 
készítve minden a jöttödre. Ingek, kabát
kák megfoghatatlan tisztaságot árasztottak. 
Hallgattuk, mint támad fel a szél. Sehova 
sem kívánkoztunk. Egyszer csak kopog
tak. Köntösbe bújtam és az ajtóhoz men
tem, ahol ott állt Fekete Sándor, az értesí
t5. Kezében jókora bot a kutyák ellen. 
Bajuszán leheletének nyomai deresedtek. 

-Kutya idc5nk van! Azonnal indul a 
hóeke. Menni kell forgalmi kísérőnek
mondta ki egy szuszra, s mosolygott, 
mint aki ezzel a küldetését befejezte. A 
többieket már értesítette. 

Az állomáson azt mondták, csak vé
gigszaladunk a vonalon és éjfélre otthon 
is leszünk. Így indultam el otthonról éle
lem nélkül. 

A két hárornhetvenötös gépen a leg
jobb mozdonyvezet5k szolgáltak. Felvet
tük a Klima hóekét, aztán menesztettek 
bennünket. 

A szél a Bakony alján szinte viharos
sá er5södött, megdobta a Klimát és fé
mes zörejjel rázta az ablakokat. Hóvihar
ba kerültünk. 

-De hiszen az esztelenség volt-szólt 
közbe a lány. 

Még nem tudhatod. mi az esztelenség! 
-mondta és folytatta: -Öten álltunk a 
vezér15álláson. A külvilággal alig volt 
kapcsolatunk. A síneket az utolsó vona
tok óta vastagon befedte a hó. Néha átha-
tolt rajtam egy kényszerképzet, hogy már 
nem a síneken, hanem a földön gurulunk. 

Kővári sovány arcát komorrá rajzol
ta a feszült várakozás. Ő kezelte az eke
lapokat. Konrád bundás sapkája alól fi
gyelte a pályát és szólt, ha a hófúvásos 
helyhez értünk. Mint a tenyerét, ismerte 
a vonalat. Benne, a kis alacsony vontatá
si tiszt adta az utasítá�okat Kővárinak. Én 
a jelz5kürtön adtam a mögöttünk lev5 
mozdonyvezetc5knek a jelzést. Minden 
hordalékos hely előtt "féket ereszd meg"
et, mely azt jelentette, hogy nyissák rá 

1 jobban a gőzszabályozót. 
-Hosszú, két oldala hófúvás -szólt 

Konrád, és máris csattant Bense paran
csa: -ekelapokat le! Én tovább adtam a 
parancsot hátra. és nekiindultunk a hófal
nak. A fűt5k szüntelenül tüzeltek. 

Nagy figyelem kellett ehhez. Azzal az 
érzéssel érkeztünk S. állomásra, hogy a 
pálya mögöttünk szabad. Megfordultunk, 
hogy induljunk vissza. Kiálltunk a negye-
dikre. Fiatal főtiszt volt a menesztő. Hoz
ta a rendelkezést, hogy tovább kell men
nünk P.-be egy másik vonalra, mert a hó-
ban elakadt egy személyvonat. A dízel
mozdony egy tengellyel kisiklott, és a se
gélymenetnek utat kell törni. Az egész 
csak egy köpésnyi távolság -mondta, és 
megvillantotta lámpája zöld fényét. 

Az átfuvásos helyek sűrűsödtek. A 
hó magassága egyre nőtt, helyenként 
már-már bent maradtunk. Noha fűtötték 
a vezérlc5állást, a hideg utat talált a rése
ken. Egyszer megálltunk. Nem tudtuk 
áttörni a havat. Azonnal indultunk 
visszafelé. De a gépek maguk alá gyűr-
ték. Az er5feszítésben megfutottak a ke
rekek. Nem gondoltam, hogy kieshetünk, 
csak az járt mindannyiunk eszébe, át kell 
törni az akadályt. 

-És mit tettetek, amikor sikerült? ... 
-Vad örömmel felüvöltöttünk. Még 

Kővári pogány arca is fénylett. 
-P.-ben köpcös, mokány forgalmista 

fogadott bennünket. Bensé-vel az első 
pillanatban összevesztek, hogy később 
megbékélve tárgyalják meg a tennivaló-

kat. Feszült idegállapotban éltünk. 
-A segélymenet útban van Ferenc

bc51 -mondta -addig behozzák az üres 
személykocsikat. A vonat felét már 
visszahozták és azzal id6ben elvitték az 
utasokat. 

Rég túl voltunk már éjfélen. A távíró
drótok különös hangot adtak a szélben. A 
Klima olyan belülrc51, mint egy búvárna
szád. Az acélhengeres részben padok és a 
padokon puha betétek. Vártuk a hajnalt. 

Reggel újrakezdtünk. A nyílt pályá
ról odalátszott a vonat. Táj csata után. A 
hósivatagban parányi szürke folt. Egy 
gyorsvonat maradványa. A Klímát le
akasztottuk és a két géppel mentünk, 
hogy behozzuk a kocsikat, felszabadul
jon az út a mozdonyhoz. Volt velünk egy 
Csertán nevű mozdonyfelvigyázó is. 
Nagy Gáborral, a fiatalabb mozdonyve
zetc5vel 5k kapcsolták le a gépeket. Olyan
ná váltak, mint Amundsen emberei. Ha
son csúszva bújtak a leakasztáshoz. A 
dermedt vas ragadt a hidegtc51. Próbálták 
lazítani a csavarcsapot, de az összehúzód
va nem engedett. Fáklyázni kellett. És ez 
így történt a kocsiknál is. 

Bense kezét lerántva adott jelt az 
indításra. És megkezdődött egy felejthe
tetlen küzdelem. Centirc51-centire nyer
tünk teret. Előre ... hátra. A hó feltorlódott 
a kerekek közé, a hajtórudakat eltömte. 
Mi lapáttal, szítóvassal. kézzel takarítot
tuk a havat, hogy egy kicsit is haladjunk 
el5re. A gépek erőlködésétől hullt a szén
pemye, és végtelennek tűnc5 idő múlásá
val egy métert haladtunk előre. Aztán a 
gépek visszatoltak és újak indultak. Egy
szer csak valaki felordított örömében: 
megy ... megy ... megy! Cserhán állt leg
elöl. Ő vette észre a bajt: -állj, állj ... az 
úristenit, hadd álljon. -Mire mi észbe 
kaptunk, kisiklott. 

Döbbenetes lett a csönd. 
-Emberek, mi megtettünk mindent 

-mondta valaki. -Nincs más hátra, be-
megyünk. Az első gépet leakasztottuk, és 
vert hadként, vonultunk vissza. 

A segélymenet a késő délutáni órák
ban érkezett meg. A közeli laktanyából 
katonák, a faluból férfiak jöttek lapáttal 
és kezdték szaggatni a havat. A szél alább 
hagyott, de a hideg csontig hatolt. Na
gyon éhes voltam. Konráddal átléptünk 
a közeli üzletbe. Csak nápolyiuk volt. Fél 
kilót vettem. 

A második éjszaka a ferencvárosiak 
dolgoztak. Vatelinos ruhákban, mackó
san mozogtak. 

Reggelre megállt a havazás és a szél 
elcsendesedett. A gépeket behúztuk és 
félretettük az első vágányra. A felh5k el
oszlottak és tisztán ragyogott a hó. 

Eltelt már több mint harmincöt óra, 
hogy eljöttem tőletek ... Fáradtak voltunk 
és megtörtek. Amikor visszaérkeztünk és 
hazaértem, nem találtam otthon senkit. 
Anya érezve, hogy magára maradt, az els6 
jelekre telefonon kért segítséget. Már 
kórházban volt és te megérkeztél. Üze
net várt az asztalon. Gyorsan megfüröd
tem és siettem utánatok ... 

Eddig a történet. 
Ivett nézte a gyertyacsonkot, melyen 

furcsa alakzatokat rajzolt a lefolyt viasz. 
Végül felemelte tekintetét és azt mondta: 

-Én meg azt hittem, hogy te soha egy 
szeget sem tudsz beverni a falba. 

Márczi órájára nézett: 
-A mindenségit, hogy elszaladt az 

idő. Igyekezzünk, mert otthon meglepe
tés vár. 

Felsegítette lányára a bundát, és elő
re engedte maga előtt ... 

Az ereszcsatomából még mindig 
folyt a víz. A körúti fákról lehullt levelek 
ázottan simultak az aszfalthoz, és olyan
ná tették, mintha különös tapétát ragasz
tott volna valaki a lábuk alá. 
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1lz adventi koszorú 
Az egyházban az advent a várakozást, 

az Úr eljövetelének várását jelenti. A gyer
tyagyújtás ötlete egy protestáns árvaházi 
lelkészé az 1860-as évekbc51. Ezzel akarta 
gyermekei számára a karácsony előtti vá
rakozást kézzelfoghatóbbá és szebbé is ten
ni. Eleinte nem is koszorúra helyezték a 
gyertyákat, hanem csillárra. Idővel a koszo
rú díszítése vált szokássá, főleg az időtálló 

HAJÓS TAMÁS 

Fekete fák 

A temetőt senki sem látogatja. 
Föld alá bújt a délután 
Egy sírkövön: Élt 23 évet. 
Egy eltévedt hang ágak közt megáll. 

A hétköznapok megszokott 
egyenruhája. 
Ijesztő, milyen feketék a fák! 
Finom homokszemcsék lassan 
peregnek 
szemüregen a fülkagylóig át. 

Két sárclpőbe gyömöszölve 
minden 
menetel, s homlokomba vág. 
A csönd tele van tébolyult 
jelekkel. 
Kenyérhéj, megskalpolt világ. 

SZALAI CSABA 

Ország istálló, 
1999 

A léha múlton húspréda hever, 
a csörtetőkre tárt karokkal várnak, 
gyűl az éhes morgás. Leteper. 
A csűrtetőn is varjak. 
Rút magánhad. 

Kifoszt a szél Is. Nem fél, ha fél is 
egy két tolvaj félisten,- az ég zeng. 
Öklöd ím csak zord proletár fétis, 
a dúlt tömeg még 
munka nélkül lézeng. 

Még nem pofázik vissza a vihar se, 

elsötétült képpel ül, 
magába hallgat. 
Anyánk fillért rakosgat: 

jaj, kitart-e?, 

s az ország pőre testét úri talpak, 

mint a trágyát újra megtapossák, 
kltáncolják gy6zedelmük hosszát. 

j 

s:zárazvirágok, tobozok. örökzöldek kerül-
tek az adventi gyertyák szomszédságába. 
A Néprajzi Múzeum minden év novembe
rének egyik hétvégéjén adventi koszorú
kiállítást és kötési bemutatót rendez, ahol 
nemcsak vásárolni, hanem tanulni is lehet, 
hiszen sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy 
maguk készítsék el az adventi koszorút. 

Mészáros Mária 

TÖRÖK ISTVÁN 

Faluvégen 

Anyám, itt vagyok megint. 
meghozott a krs motorvonat, 
kutyák ugatnak. s gőzölgő 
ruhában járkál a fagy, 

számon a szó Is céltalan, 
s gondom, 
mely naponta küszöböd Járja, 
csak messzeséged villant 
mosolyt az almafákra, 

és aki Jön nem tudja, 
hogyan éltek haragvó hajnalon, 
csak a remény, hogy megjövök, 
tapos ösvényt a friss havon. 

SZALAI CSABA 

Ezredéves hazánk 
Hajós Tamásnak, a köl/6nek 

Mindig megírlak 
s nem írok egy sort se, 
a Tiszáról se tudom, 
hogy folyó-e? 
Csak medret ás valami ős, 
ki nem talált foglalkozás. 
Ám egyszer mint finom fövenyt 
leraklak én Is, 
nem hordalak tovább. 
Jön egy kotróhajó, s elád. 
Avagy sziget leszel, sziget, 
hol szabadsággal szédíted, 
ki elvadult, kire ujjal mutathatnak 
tanuk:- Vérzik a málnás, 
6 a tettes, 
lszonyatmedvénk újra megles.
Az is lehet, hogy majd a játszó, 
homokbástyát aláaknázó 
balsors-nép fedez föl. Néhány 
ütött-kopott aranylemezkét 
nagyúri Bánk bán jellemedb6I. 
S nemzeti kis történetünk 
Vereckén úgy slllámllk át, 
hogy a kövült közöny 
fogságából kivált. 
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Egy onos legyen jó emberi 
Gyermekonosnak k&zölt, aztán 

megká't&: helyettesftsen valakit Mgy 
napig a reumatológián. Majd szó sze
rint ott felejtették. lgy lett a négy nap
ból negyven esztend6. A gyerekek nem 
tudják, mit vesztettek Stark Ferenc 

doktor úrral, ám a vasutas betegek 
nagyon jól jártak. Nyugdijba vonulá
sánaJc alkalmsliból kerestük föl a MÁV 
hévízi gyógyintézetének igazgatóját. 

- Gyerekkorom óta készültem az or
vosi hivatásra. Nehezen sikerült bekerül
nöm az egyetemre, mert nehéz élet volt 
akkor is, nem oda mehetett az ember, 
ahová akart. A középiskolai igazgatóm és 
az osztályfőnököm a műegyetemre akar
tak orientálni, hogy gépészmérnök le
gyen belőlem. Én ellenálltam, és emiatt 
két évig nem vettek föl az orvosira. El
mentem marós szakmunkásnak a csepeli 
gépgyárba, és onnan, mint munkásnak, 
már támogatással sikerült bejutnom az 
orvosira. Nagyon sokat küzdöttem a mi
nél jobb eredményért, mert mindenképp 
bizonyítani akartam. Húsz évet az ORFI
ban dolgoztam, utána jöttem át a MÁV
hoz. A szakrendelésen voltam egy évig, 
utána kerültem ide Hévízre. Ennek hu
szonhárom éve. Hatvannégy munkatárs
sal, és akkor még 120 betegággyal kezd
tük a munkát Nagyon jól éreztem magam 
a MÁV-nál. Az államegészségügyben 
egészen más viszonyok vannak. AMÁV 
világa sokkal bensőségesebb, kifejezet
ten családias. Itt mindig közelebb érezte 
magához az ember a többieket. A buda
pesti ORFI például hatalmas kórház volt, 
majdnem kétezer ággyal, ezért ott inkább 
az osztályokon volt intim légkör. Itt vi
szont a munkatársak is sokat segítettek 
abban, hogy a hivatásomat úgy gyako
rolhassam, ahogy hitem szerint kell. 

- Érdekes az élet. Amikor az ember 
azt hiszi, hogy valami rossz történik vele, 
kiderül, hogy abból lesz a legjobb. Ere
detileg belgyógyászaton kezdtem a pályá
mat, és gyerekgyógyász is akartam len
ni. Akkor még nem tudtunk arról, hogy 
létezik reumatológia. Az egyetem után el
mentem katonának, és amikor visszajöt
tem, a kórház főigazgatója szólt, hogy 
négy napig helyettesítenem kell valakit 
egy osztályon. Ebből a négy napos ven
dégszereplésből lett több évtized, egy 

AZ OTTFELEJTETT DOKTOR 

reumatológus-fizikoterápiás szakorvos. 
Megszerettem ezt a területet, de az eleje 
borzalmas volt. Két évig nem tértem 
magamhoz a kábulatból, hogy szabályo
san ott felejtettek. Aztán megtapasztal
tam, hogy a reumatológia milyen színes, 
sokrétff szakma. Nemcsak a belgyógyá
szatot, hanem az ideggyógyászatot és a 
konzervatív ortopédiát is kell hozzá tud
ni. Ismerni kell a gyógyvizek összetétel
ét, az iszappakolásokat, a masszázsokat, 
és sorolhatnám. Akkoriban egyébként 
nagyon lenézték a reumatológiát, azt 
mondták, ez amolyan fürdőorvosi szak
ma. Később kiderült, hogy bizonyos reu
matológiai kórképek hátterében az immun
rendszer betegsége áll. Az immunológia 
végül is a mi szakterületünkből nőtt ki. 

- 1963-ban szereztem szakvizsgát, 
1967-ben, 32 évesen már főorvos lettem. 
Ketten voltunk ilyen fiatal főorvosok az 
egész országban, egy pécsi doktor és én. 
Félállásban a minisztériumba kerültem, 
és az egész ország reumatológiai szakel
lenőre lettem. Jártam az országot. 

- Be kell vallanom, a MÁV-hoz nem 
önként jöttem. Amikor napirenden volt 
a kórházi-rendelőintézeti egységek létre
hozása, összehívtak egy értekezletet a 
minisztériumban. Kérték a véleménye
met, én meg elmondtam, ha ezt végrehajt
ják, nem sül ki belőle semmi jó. Ez per
sze nem tetszett a felettesün.knek, ezért azt 
tanácsolta, változtassak minisztériumot. 
Így kerültem a közlekedéshez. Nagy tra
uma volt mindent otthagyni, ráadásul 
semmit nem tudtam még akkor a vasút
egészségügyről, csak néhány főorvossal 
volt kapcsolatom. Egészen addig csak 
kívülről láttam szakrendelést, ám barna-

Neki a váróterem az Ollhona 
LAKÁST MÁR KAPOTT, KULCSOT MÉG NEM 

Megmaradt vasutasnak. Még ak
kor is, amikor inunslir közel rolisfél éve 
a szslizhalombattai vasútállorolis váró
termének lakója több hajléktalan tár
sslival együtt. Szakadt pulóverében & 
ütött-kopott nadrágjában fogad, de a 
fejérfil nem hiányzik a MÁV-logós 
sapka. Mert azt azért még hordja. 
Neki a magyar vasútból ennyi maradt. 
HW,a, a lllefPOkás nagy úr. Ahogy ott 
ül & dadogva beszél, az ember szíve 
megf'JduL 

Ahogy mindenki szólítja "Dadogós" 
Nagy Lajos 1961. január elsején állt a 
Magyar Államvasutak szolgálatába. A 
porcsalmai születés(i férfi előbb pálya
munkásként dolgozott Érden, majd átke
rült a helyi szertárba, ahol 36 évet "hú
zott le". 1998-ban azonban, egy nap töb
bet emelt a kelleténél. Hamarosan kide
rlilt: bal szívbillentyű-tágulása van. Táp
pénzre került. A bajt csak tetézte, hogy 
amikor 1998 őszén jött haza egy érdi, 
orvosi kivizsgálásról, vasvillával megtá
madták és megszurkálták. A sérült férfi 
visszavonszolta magát a százhalombattai 
rend&&sre, ahol a rend&ök azonnal be
vitték a helyi SzrK ügyeletére, majd on
nan m6rment6vel szállftott&. a budapesti 
Jávor utcai kórházba. Itt ellátták a sérii
léseit, majd a mentősök visszavitték a 
�SZTK.ügye�.Atáp
pénze �zben lejárt s Nagy Lqjos egy 
1999. �us 20-i kelte�tl levél szerint 
- a �V Orvoss�rt6i Intézetének 
�ye �slin - n. � 
�mktaninyugdlJül.citt A vami.: 
.. 11tiiiis•MbmmrmiN&Mt,; 

::.�---�· 
A&di.,_aeme sfr, a.múitne-

vet. aDia a MÁV Rt..,tGI. 

(szükség)lakást, egy nagytétény-érdligeti 
őrházat. Sőt! A MÁV Ingatlankezelő 
Kft.-je még egy "lakás-helyreállítási költ
ségvetést" is készített a számára, mely
nek a végösszege 82 ezer 469 forint, azaz 
a 60 éves férfi ennyit költhet majd laká
sának rendbetételére! Azért csak majd, 
mert a lakást október 4-én bérbe adó 
MÁV Ingatlankezelő Kft. "elfelejtette" a 
szerződéshez mellékelni a lakás kulcsát! 
Így szegény Lajos bácsi mit sem ér a 
kiutalt lakással. Mindenesetre már beszélt 
egy fiatal, százhalombattai festő-mázoló
val, aki vállalná a lakás felújítását. Az 
egykori vasutas azt mondja, meglenne a 
felújítás fedezete, hisz' már a végkielé
gítését is megkapta, csak a kulcsra vár. 
Az pedig csak nem akar előkerülni! A 
rokkant nyugdíjasnak egyébként aMÁV 
Rt. október l -től december 31-ig lakbér
mentességet szavatolt. 

Addig is, míg lakásának kulcsa elő
kerül, Lajos bácsi felkészül a télre és haj
léktalantársaival már otthonosan beren
dezkedett a százhalombattai vasútállomás 
várótermében. Igaz időnként megverik 
őlcet a diszkóból hétvégente hazaigyek
vő fiatalok és az utasok is keresetlen sza
vakkal illetik a "csöveseket". Lajos bá

csi azonban ttlr és bízik abban: hamaro
san már lakása falai között ünnepelheti 
az idei karácsonyt. Még szerencse, hogy 
általában, éjsukánként új otthonáról ál
modik, így könnyebben elviseli a soro
zatos nappali megpróbáltatásokat A he
lyi vasutasok pmtfogoljslik, ahogy tudjA, 
megwdik. Őe'dDUJDPljávalbMja meg: 
a legutóbbi télen is ú hajnal f6l nttor 
talpon volt, felaózta az utat, bogy ne 
csdsl!zanak fl!J a j6gpmlcQon az els6 uta
BOt & a m>lgQatbaa 16v6 vasutasok. .. 

.,,,,u.o,. 

rosan megtudtam, mit jelent 6 óra alatt 
ellátni 60 embert. Hát az nem olyan, mint 
az ellenőrzés! De örültem, hogy megta
nulhattam, miként kell a betegeket válo
gatni, melyikükre mennyi időt kell for
dítani. A nyavalyák jellege is más itt. Az 
államegészségügyben mindenféle fogla
kozású beteg megfordul, itt pedig sajá
tos betegségek vannak. A nehéz fizikai 
megterhelés, az időjárási tényezők miatt 
jellemzőek a gerinc- és ízületi elváltozá
sok. Hévízen már ennek tudatában kezd
tem míiködni. Volt tapasztalatom, kon
cepcióm. Kidolgoztuk a betegségekhez, 
az általános kezelési időt. A vezetőség 
teljesen megbízott abban, kit milyen sor
rendben, hogyan, mennyi ideig keze
lünk. Hagytak gyógyítani bennünket, 
hagyták élni a szakmát. 

- A legszembetffnőbb az volt szá
momra, hogy a MÁV-egészségügy sok
kal magasabb színvonalon volt ellátva 
eszközökkel, és a szervezettségi szint is 
magasabb volt. A rendszer 500 ezer em
bert látott el, és ez meg is látszott a ren
delők, a kórházak magas színvonalán. 
Ám ha valamire szükségem volt, kőke
mény csatákat vívtam érte. Azt mondták, 
olyan vagyok, mint a bulldog. Van is 
benne valami. Az első időben nehézsé
get jelentett a betegbeutalási rendszer 
megszervezése úgy, hogy a lényeget 
megértsék a területi egészségügyi köz
pontok. Meg kellett szervezni a kórhá
zakkal a betegátvételeket is. Arra töre
kedtem, hogy itt helyben jó kapcsolatot 
építsek ki a többi intézménnyel, például 
a keszthelyi, a zalaegerszegi kórházzal. 
Azt akartam, hogy ha bármilyen gond 
van, a vasutasokat úgy fogadják, mint a 
saját betegeiket. Nálunk is előfordulhat
nak olyan súlyos állapotok, amelyeket 
nem tudunk megoldani, mert a szaktudás 
ellenére nincs hozzá eszközünk, techni
kánk. Jó lett a kapcsolat, sokat tehettünk 
mindnyájan a betegekért. 

-Aggódom, mert sehol az egészség
ügyben, így a vasútegészségügyön belül 
sincs pénz. Ha összerakják tíz szegény 
ember pénzét, abból sem lesz több. Né
hány éve teljesen váratlanul átkerültünk 
az állami ágylétszámba a 120 ágyunkkal. 
Mit sem sejtve elmentem Zalaegerszeg
re az értekezletre, két óra alatt elvettek tő
lünk 45 ágyat. Azt mondták, hogy tíz 
százalékos ágycsökkentés lesz, ez meg, 
akárhogy is számoltam, 38, 5 százalék, 
évi 20-25 milliós veszteség. Majdnem 
infarktust kaptam, mert nem tudtam mit 
tenni. Napokig csak jártam, mint egy 
eszelős, aztán elkezdtük szép lassan, 3 év 
alatt átalakítani az intézményt, hogy éssze
rűbben gazdálkodhassunk. Egyre több 
lett a bevételünk, és idén már augusztus
ban 10 milliónk maradt, minden költsé
get leszámítva. 

- Mindent papíromat elvittem már, 
épp ma, hogy ön jött. Kipakoltam a szo
bámat. Negyven év munkáját látom vi
szont a dokumentumokban. Már el is 
felejtettem, mi mindent csináltam. Rossz 
érzés elbúcsúzni a betegektől. Sohasem 
vágytam arra, hogy elismerést vagy jó 
szót kapjak. De mindig jöttek visszajel
zések., hogy a betegek és a vezetők is meg 
vannak elégedve, és ez nagyon sokat je
lentett. Nyugodtan megyek el, mert úgy 
érzem, megtettem, ami tőlem elvárható. 

- Tóbb olyan kedves eset van, amire 
szívesen emlékszem. Egyszer például 
utaztam a vonaton idefelé. Egy férfi vé
letlenül nekem panaszkodott, hogy na
gyon fáj a lába. Mondtam, az enyém is 
szokott itt-ott fájni. Elmesélte, hogy ép
pen a MÁV-szanatóriumba tart, és fi
gyelmeztetett, ha véletlenül engem is be
utalnának nda, vigyázzak mert a főorvos 
irgalmatlanul szigorú. Megköszöntem, 
és megígértem, hogy óvakodni fogok, 
nehogy összeUizésbe kerüljek a Starkkal. 

-Amióta vasutas vagyok, VSZ-tag 
is vagyok. Most is ezt a szakszervezetet 
váwztanám, mert nagyon reálisak az el
képzel�i. Ismerik a lehetőségeket, tud
jslik, hogy nem szabad túllépni bizonyos 
kereteken. Mert egy szakszervezet, ha
sonlóan egy kórházhoz, olyan, mint a 
hajó. MiPdenDrk meg kell lemlie, meg
� memayia6aG vfmek, eneqi'8at, 
�kell. hava tert. menayi � 
mi(flefd..,,,� 16Wtbaeew.er 
tliadnhnnk, ..,_vfzea ev.a.t. 

� ... 

''Mosolyogva is lehel 
szegénynek lenni'' 

A NYOLCTAGÚ CSALÁD KARÁCSONYI ÚJ OTTHONA 

Már a csupasz falak közt is jó érzik magukat ... FOTO: ÓDRI 

A vasútvonallal párhuzamos, még
is csendes kis utcában december elején 
a betonkever6, a téglakupacok, vala
mint az épül6félben lév6 hsliz által fes
tett kaotikus kép jelzi, hogy tavaszig 
nem várhat a csalslid. A karácsonyt már 
az új otthonukban szeretnék tölteni. A 
kert végében álló ideiglenes lakr&z pi
cike helyiségeiben összezsúfolva, de su
gárzó vidámssliggal köriilölelve él most 
a Bordohányi família. 

Két esztendeje talált egymásra a két 
félcsalád, s azóta a férj Gábor, a feleség 
Gabriella, s a hat gyermek úiszló (19 
éves), Gábor (18), András (16), József 
(14), Mónika (8) és Gábor(3) közös ter
veket sző, melyeket lassan, sorjában va
lóra váltanak. Közös örömük, büszkesé
gük, s persze energiájuk falója is félkész 
otthonuk., mely a pénzintézeti késedelmes 
ügyintézések ellenére pár hónap alatt tető 
alá került. Ha az időjárás kedvező marad, 
a karácsonyfának már a friss falak között 
örülhetnek a gyermekek. A 157 négyzet
méternyi terület elegendéSnek bizonyul ah
hoz, hogy a négy nagyfiú külön-külön 
félszobába költözzön a tetőtérben, ahol 
fantáziájuk szerint alakítgathatják majd 
fészkeiket A földszinten pedig a közös he
lyiségeken kívül a picik és a felnőttek 
ugyancsak külön "birodalomhoz" jutnak. 

"A gyerekek korábban ismerték egy
mást, mint mi. Együtt játszottak. Laci és 
Gabi egy osztályba jártak. Mivel közel 
laktunk egymáshoz, a fiúk barátsága ré
vén egy üveg pezsgő bontásával kezdő
dött a kapcsolatunk. Ugyanis kiderült, 
hogy mind a ketten október 3-án ünne
peljük a születésnapunkat. S a Gabi be
cenevünk is közös. Bolondozó kedvünk 
szintén azonos jegyeink közé tartozik. 
Elhatároztuk, hogy csak is 13-án és pén
teken lehet az esküvőnk. Így kivártuk azt 
a napot, s két évvel ezelőtt március 13-
án keltünk egybe" - mesélték. 

,..,...... ni, Irakba 1118111 
Gábor vasutas dinasztiából szárma

zik. Édesapja nyugdíjas mozdonyvezető, 
az egyik bátyja szintén. Legidősebb test
vére pedig a járműjavító kft.-nél dolgozott. 
Ő 1973 óta tartozik a MÁV kötelékébe, s 
a rövid iraki munkavállalását kivéve, htI
séges a vállalathoz. Géplakatos szakmá
val pályamunkásként kezdte a dolgos 
mindennapokat, mint oly sokan a cég
nél, majd a vontatási szolgálat gyártó-újí
tó mtihelyébe került. Később laktanya
gondnok lett. Akkori vágyáról, a moz
donyvezetői pályáról édesapja lebeszélte, 
így került a kocsivizsgálókhoz, ahol im
máron 18. éve hóban, szélben, kánikulá
ban a kerekek revizora. Kalandvágyó. 

- Irakba is a k(váncsiság vonzotta? 
Külföldi munkásként miként haton Önre 
az ottani légkör? 

-A ktíolajve7.etékép{tésnél nebé-zgép
szerelőlcént dolgoztam. A busás fizetség 
miatt vállaltam a kockázatot, hisz amikor 
1982 áprilisában megérkeztünk, még dúlt 
a háború. A határ ment6n kezdtük a kivi
tele7.ést, s az országot átszelve Bagdadon 
t6l vertünk utoljára tábort Munka után 
uabadon barangolhattunk, de mindig cso
portosan közlekedtünk. A táj, a városok 
beJa6 magjai, az mirezidenmk csocWa
tosak, ugyaaakbrazutca:at,lddteJepo
btelnazló SDIID6t & mocsok az e:uró
pai1ffl11uet �. Adöglöa:telátm
m6tpélcMul a vadptyAhordbtmt. 

-At.6taiacltlineMlralvlitllllttllelt? 

Meglátása szerint milyenné formálódott 
aMÁV? 

-Munkaszemlélet és hozzáállás szem
pontjából hatalmas a változás. Sajnos a 
mögöttünk hagyott évek a jármtipark mtI
szaki állapotán szintén nyomot hagytak. A 
létszám ugyancsak megcsappant Az a hely
zet állt elő, hogy nem a cégtől, hanem egy
mástól kapjuk a szabadságot, hisz az előút 
ötfős csapatból, ha valaki kiesik, ugyan
azon vonatforgalom mellett a többiek vég
zik el a munkáját. Helyettesítőt nem ka
punk. Az időjárás viszontagságainak kitett 
tevékenységünkért sem munkaidő-kedvez
mény, sem negyedévi balesetmentességi 
pótlék, sem korkedvezmény nem illet meg 
bennünket, s ezt méltánytalannak tartjuk. 
Pedig, ha megered az eső, naponta 3-4 al
kalommal vizesen szárad meg rajtunk a 
ruha. Emberpróbáló a 12 órás éjszakai 
míiszak. Egyetlenegy munkatársunk vonult 
normál módon nyugdíjba A többiek rok
kant vagy előnyugdíjasok lettek, mert nem 
bírták a megpróbáltatásokat. 

- Veszélyes is ez a szakma ... 
- Teljesmérvű koncentrációt kíván az, 

ha az ember a szerelvények között mo
zog. A kocsirendezőknek szintén figyel
niük kell, hogy ne történjen velünk bal
eset. Mindenesetre veszélyességi pótlék 
sem jár nekünk. 

Éhkoppon 
még nem maradtunk 

-Ha december; akkor bértárgyalások. 
Ez a megszokott menetrend a MÁV-nál. 
Milyen a hangulat a kollégák körében? 

- Mindenki csak a jogos járandósá
gát kéri. Bár megértjük a vasút nehéz anya
gi helyzetét, családunkkal a XXI. század
ba lépvén emberhez méltó, normál körül
mények között szeretnénk élni. Ehhez a 
munkák értékét minden hónapban meg kell 
kapnunk. Néha úgy látjuk, a MÁV-nál 
milliókat osztogatnak szét nélkülözhető 
dolgokra, például a vezetők egymás kö
zötti jutalmazgatására, csak a jutányos 
béremelésre nem akad fedezet. A mi ko
csivizsgálói csapatunk zöme harminc éve 
híiséges a vállalathoz. Ide tettük le a vok
sot, s a nehézségek ellenére kitartunk. 
Bennünket is megilletne a megbecsülés. 

- A gondokról is derlis nyugalom
mal, mosollyal az arcán beszél ... 

-Nálunk a családban a vidámság az 
úr. Ha kétségbe esünk, nehezebben old
juk meg a problémáinkat. Szeretünk vic
celődni, hisz mosolyogva is lehet sze
génynek lenni. 

-Hogyan készülnek a karácsonyra? 
- Ajándék gyanánt az egyébként is 

szükséges tárgyakat vettük meg, hisz 
pénzünk jelentős részét a házra költjük. 

-Mi lesz az ünnepi menü? 
-A hal és a pulyka biztosan nem hi-

ányzik majd az asztalról. Kocsonyát is 
főzünk. Én is besegítek a konyhában, 
hisz imádok főzni. Az ételben dt1st.á1Di 
azonban nem fogunk, mivel a nagyfidk 
étvágya hatalmas, a pénztárcánk pedig 
vékony. Szerencsére azért éhesen még 
soha sem maradtunk. 

-Ha elkistill a h4z. mi len a lciJvet
/cez6 álom? 

- Virágzó kertet, madezett kömye-
7.etet uaetnmkmagaatt&ill Jrn4dnnk 
kin1Ddulni, .._, RE8!8so '-.6s&b,jut 
ni.dG. s• wpeimdhorpszbatoa 
A vízparti caend. a nyugalom, a kitap
cso16cM- csocMl#os am6by. 

_,,., _ 
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VSZ-tag, túl a 90-en 
- Életemet mindig a sín közel6ben 

tudtam elképzelni. Ezelőtt is, most is 
sínlcözelben lakom -vallja magáról öz
vegy Szentesi Mihály IAjos, vasutas múlt
tal rendelkező, egykor akúv szociálde
mokrata, miközben Hajdúböszörményben 
lakásába invitál. 

-Békéscsabán 1936-ban, kocsirende
z&ént kezdtem dolgomi. Később tolatás
vezető lettem, Debrecenbe kerülve kocsi
mester. Onnan jöttem nyugdíjba. Megala
kulása óta tagja vagyok a VSZ-nek -
�li huncutkás mosollyal, több mint 90 
év bölcsességével. Korát cáfolóan perge
ti az eseményeket, de szerényen, kevés az, 
amit a nyilvánosság elé szán. Hosszú, 
mozgalmas életútján, hajdanán részt vett 
munkaversenyben, ahol oroszlánrészt vál
lalva, országos második helyezettként ve-
7.dte szorgos, kis csapatát. Előkeresi, majd 
büszkén mutatja a kitüntetéseit. 

- Voltam én ám B-listán is! -jegyzi 
meg kis szünetet követé5en, - hamis vád 
alapján. Beszélgetésünk közben kiderül, 
suretne még most is hitelesen tájékozócl
ni, lépést tartani, a vasút létét illetően. 
Mégis csak valódi vasutasvér csörgede
zik az ereiben! 

Sajnos, bánatára nem jut el hozzá la
punk ... (A szerkesztőség (géri: cfmére 
küldi meg 2000-ben.) 

Húri Valéria 

GÖNCZ ARPAD GRATULÁLT 

Tatus, a '' legnagyobb 
család'' tagja 1 oo éves 

Ezúttal olyan emberr61 szólunk, 
aki átélte e századot, aki 1999. szep
tember 3-án betöltötte a 100. életévét. 
A szolnoki Ungvári András nyugdíjas 
vasutas 1917-ben kezdte a vasúti 
munkát. Fizikai munkásként Indult, 
aztán vonatfékezff és széntéri vigyázó, 
de elffbb csak papíron nyugdíjas, hi
szen további húsz évet dolgozott. 
Munkahelyei: állomás, ffitffbáz, szer
tár, m(ibely. E napon Őt köszöntötte 
a város polgármestere. Őt követte az 
ÁFÉSZ, amelynek 54 évig tagja volt. 

S 11 órakor érkeztek a vasutasok. 
Elsőként Orosz Péter, a Vasutasok Szak
szervezete elnökének személyes képvise
lőjeként adta át dr. Márkus Imre ajándé
kát, és a szakszervezet emléklapját. A 
VSZ képviselője közvetlen szavakkal 
köszönte meg évtizedes szakszervezeti 
tagságát, s kívánt további jó egészséget 
és nyugalmas napokat. Az ünnepelt, tá
volba néző tekintettel hallgatta a hozzá 
szóló szavakat. Aztán következett a VSZ 
nyugdíjas szervezete és Szolnok állomás 
csomóponti főnöke Retkes Károly. Ők 

egy hatalmas, szépen díszített tortát tet
tek az asztalra. Meggyújtották a rajta lévő 
csillagszórót, amely bearanyozta e ked
ves aggastyán arcát. A budapesti területi 
igazgatóság igazgatójának személyes 
megbízottjaként Rácz Alpár tolmácsolta 
Vi;:sy Ferenc jókívánságait, adta át annak 
ajándékát. S telt az a�ztal. Virágcsokrok, 
kosarak, sütemények, pezsgő. Minden, 
ami ilyenkor illik! Nem maradt távol a 
gépészeti főnökség vezetője sem. Szak
szervezeti munkatársaival, mozdonyve
zetőkkel együtt kívántak egészséget, és 
erőt a további évekhez. 

A Tatus- már ahogy a család szólítja 
- megérintette kis dédunokáját, mintha 
csak az mondta volna: "ezt nézd végig'" 

Kérdések özöne indult: hol kezdte, 
kikkel, kik voltak a főnökei, munkatár
sai. Nevek rémlettek fel a múltból. Vissza. 
idézett személyek jelentek meg a tűnő 
időből. Bandi bácsi "megbántva érezte 
magát", hogy nem fogadták el a szakszer
vezeti bélyegre szánt pénzét. Tárcájából 
elővett szakszervezeti tagkönyvével iga
zolta szavait. Soha nem maradt el. "Kap
tam 3.500 forint segélyt, de abból levon
tak adóra l .850 forintot. Az illetékesek 
ígérték, hogy jövőre másképpen lesz." 

Tatus nem is oly régen még fát aprí
tott. Szelleme friss. Követi az eseménye
ket. Jónak tartja, hogy a szombathelyi 
vasútvonalat villamosítják. Legszebb 
mozdonynak a 327-est és a 328-ast tar
totta Érdekli a napi politika, a hírek. Meg
hallgatja a rádiót, nézi a TV-t. Noha arról 
kedvezőtlenül nyilatkozott: "túl gyorsan 
beszélnek, nem tudom megérteni." 

Bandi bácsi pár nap múlva átlép az 
új évezredbe. Levél az asztalán: "A Ma
gyar Köztársaság Elnöke. Ungvári And
rás úrnak, Szolnok. Kedves Uram! 
Örömmel értesültem arról, hogy 1999. 
szeptember 3-án betöltötte életének 100-
ik esztendejét. Engedje meg, hogy ezen 
a neves napon szóvivőként szívből gra
tuláljak, és kívánjak jó egészséget és 
boldogságot. Budapest, 1999. december. 
Dr. Göncz Árpád, a Magyar Köztársa
ság Elnöke." 

Megcsendültek a poharak. A jó kí
vánságokra válaszolt az ünnepelt: "Ne 
kívánjanak annyi jót, -mondta-hiszen 
ez is sok, amit kaptam." 

Su,J,6 Béla 

FIGYELO 

Vasúti tragédia London külső részén, 
Paddington állomásnál 

(LA VIE DU RAIL 1999. OKTÓBER 13.) 
1999. október 5�n a Thames Trains 

vasúttársaság egyik helyi érdektl vonata 
Paddington állomásnál összeütközött a 
Great Western Train Company vasúttár
saság egyik lntercity-vonatával. A halá
los áldozatok számát mintegy 120-ra be
csülték, a sebesülteket pedig több mint 
300-ra. A katasztrófa bekövetkezése is
mét előtérbe állította a Brit Vasúttársaság 
erősen vitatott privatizációjának kérdését. 

Hogy is történt a baleset? Az Intercity
vonat 6 óra 03-kor indult Cheltenham ál
lomásról Londonba. A szerelvényen kb. 
500 utas tartózkodott. A vonat 8 órakor 
érkezett London körzetébe. A helyi érde• 
klI vonat mintegy 200 utassal 8.06-kor 
hagyta el Paddington állomást Bedwyn 
irányába. Kb. 3 kilométerre az állomástól 
kitérőn kellett áthaladnia, hogy egyenes 
irányba tudjon érni. Mint ahogyan az an
gol vasútnál ez többször előfordul, keresz
teznie kell az Intercity-vonat útvonalát. 
Ebben a pillanatban az Intercity-vonat 
mozdonya nekiütközött a helyi érdeklI 
vonat első kocsijának. Mindkét vonat több 
kocsija felborult és tliz keletkezett az 
Intercity-vonat első két kocsijában. 

Három perccel a baleset után már a 
helyszínen volt az első mentőalakulat és 

8.30-tól a közeli kórházak már fogadták 
a sebesülteket. Az áldozatok száma egy
re növekedett, a mentőcsapatok elszene
sedett holttesteket emeltek ki az egyen
ként 60 személyes, kiégett kocsikból. 

A mozdonyvezető emberi mulasztása 
vagy mliszaki hiba? Harminchat órával a 
baleset után a Railtrack, a vasúti pálya tu
lajdonosa. valamint a Great Western és a 
Thames Trains vasúttársaság közös nyi
latkozatot adott ki: "Most már világos az, 
hogy a jelzők kifogástalan állapotban vol
tak. A vizsgálat ki fogja deríteni a 109. sz. 
jelző helyzetét is, mivel egy korábbi bal
esetnél is meghaladták ezt a jelzőt, annak 
ellenére, hogy megállj állást mutatott". A 
vasúttársaságok szakértői egyetértettek 
abban, hogy a mozdonyvezető emberi 
mulasztásáról van szó. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
visszautasította ezt a magyarázatot és a 
helyszínen bizonyította a következőket: 
"A 109 sz. jelzőt bizonyos szögből ne
héz meglátni és emiatt már nyolc baleset 
történt 1993 óta." A vonalon szolgálatot 
teljesítő va�utasok már többször kifogá
solták, hogy az oszlopok és a villamos 
kábelek miatt nem lehet egyértelmlien 
észlelni a jelzők állását. 

Három órával a katasztrófa után John 
Prescott miniszterelnök-helyettes apely• 
színre érkezett és azonnali vizsgálat meg
kezdését rendelte el. Kifejezte megdQbbe
nését a drámai helyzet miatt és részvétét 
nyilvánította az áldozatok hozzátartozói
nak. Ez az időpont nem volt alkalmas arra, 
hogy kritikát gyakoroljon a brit vasutak 
új szervezetéről a privatizáció óta. A mé
dia vitát indított a konzervaúv kormány 
által elindított privatizáció következmé
nyeiről, nem kímélve azonban a munkás
párti kormányt sem a két és fél év óta vég
zett tevékenysége miatt. John Prescott 
nyilatkozatai után - aki rendszeresen re
formokat ígér -a közvélemény tetteket vár. 

A Brit Vasút erősen bírált privatizá
cióját igen gyakran közvetett felelősnek 
tartják a balesetekért, mivel elhamarko
dott móclon hajtották azt végre. Emlékemi 
kell arra, hogy a Brit Vasút leromlása 
régóta tart és bizonyára ez adott ürügyet 
a privatizálásra. Azóta semmi sem történt 
és a brit mozdonyvezetők szokásai és 
magatartásai sem változtak alapveté5en. 
Ha az állam privatizálja is a vasutat, nem 
mentesítheti magát teljesen a felelősség 
alól, ami a biztonságot illeti. 

Haj6sBéla 

Magánvállalatok a vádlottak padján 
(LA VIE DU RAIL 1999. OKTÓBER 13.) 

Nem megfelelő a kiképzés a moz
donyvezetők számára, túlfeszített a mun
kaidő. Nyomásgyakorlás a túlóra teljesí
tésére, sokszor a biztonság rovására. Ilyen 
vádak záporoznak a brit vasúttársa�ágok
ra a London környékén történt legutóbbi 
vasúti katasztrófával kapcsolatban. 

A vizsgálat első megállapítása szerint 
a helyi érdekű vonat mozdonyvezetője 
nem vette figyelembe a jelző megállj állá
sát. A 31 éves kétgyermekes apa, aki az 
InterCity vonat mozdonyvezetőjéhez ha
sonlóan életét vesztette a balesetben, tizen
egy hónapi kiképzés után két hónapja kap
ta meg mozdonyvezetői képesítését. En
nek tudatában a brit sajtó azzal vádolja az 
új magánvállalatokat, hogy gyorsítják a 
mozdonyvezetői személyzet kiképzését és 
feszített munlcatempónak teszik ki őket. 

A "The Mirror" c. napilap idézi egy 
magát megnevezni nem kívánó moz
donyvezető szavait, aki elmondja, hogy 
sokszor kell egyfolytában 18 órás mun
kaidőt teljesíteni. El lehet gondolni, hogy 
mi szánnazhat ebből. A mozdonyvezető 
szakszervezete a baleset má�napján kije
lentette, hogy sztrájkot hirdetnek, ha rö
vid időn belül nem gondoskodnak a biz
tonsági szabályok betartásáról. Ők már 
régebben leleplezték azt a nyomást, 
amelynek a mozdonyvezetők ki vannak 
téve. 1996 végén a személyforgalom első 
vállalkozói önkényesen olyan menetren
deket adtak ki, amellyel csökkenteni tud
ták az üzemeltetési költségeket. Több 
mozdonyvezető inkább végkielégítést 
kért és elhagyta a szakmát. Így például a 
South West Train-nél, az első magánkéz
be került társaságnál 1997-től kezdve a 

Ez is vasúti mep)ló lenne? 

mozdonyvezetők 10%-a kérte idő előtti 
nyugdíjazását. A többi vasúttársaság is 
felismerte ezt a problémát és munkaerő
toborzásba kezdett. A British Railway
nél saját kiképzőközpontot létesítettek és 
a mozdonyvezető jelölteket egy éven át 
felügyelet alatti szolgálatra osztották be. 

A személyzethiánnyal egyidejűleg 
növekedett a forgalom. A személyforgal
mat lebonyolító társaságok 1995 és 1999 
között 8,4%-kal növelték szolgáltatásaik 
számát. A vonatkilométer 14, 1 %-kal nőtt. 

"A londoni hálózat telítve van" jelen
tette ki a főváros délkeleti részére két há
lózatát üzemeltető társaság szóvivője. El
mondta még, hogy a mozdonyvezetők hi
ányát rendezni tudták. "1998 évben 800 

mozdonyvezetőt képeztünk ki és ebben 
az évben 400 további mozdonyvezető ki
képzése van folyamatban" erősítette meg. 
A "DAILY MlR-ROR" címlI lap egyik 
munkatársának elmondták, hogy a moz
donyvezetők minqirnt vállalnak a menet
idő pontosságának betartására, mivel et
től függ keresetük. A vasúttársaságoknak 
előírták, hogy 2000 év márciusig 12, 7%
kal kell csökkenteni a késéseket. 
Amennyiben ezt a kötelezettségüket nem 
tudják teljesíteni, 400 millió frank bírsá
got kell fizetniük. Az üzemeltetők tud
nak-e vajon nyomást gyakorolni sze
mélyzetükre a késések csökkentésére a 
biztonság rovására is? Ez itt a kérdés. 

Haj6sBéla 

KÖNYVSZEMLE 

Hazai és külföldi vasúti 
balesetek 

Dr. Horváth Ferenc nyugdíjas mér
nök főtanácsos "HA'ZAI ÉS KÜLFÖL
DI VASÚTI BALESETEK" (1846-1975) 
480 oldalnyi tanulmánya azoknak állít 
emléket "akik szolgálatuk teljes(tése köz
ben vasúti balesetek11él áldozták életüket. 
vagy szenvedtek súlyos sérülést". A litog
ráfiák, grafikák, fotók, műszaki rajzok 
száma 273 ! A felhasznált irodalom jegy
zékszáma: 69 ! A könyv nem csak a 150 
éves vasút döbbenetes tragédiáit tárja az 
olvasó elé, hanem a tanulságok levoná
sával gondolkodásra is késztet. Kötele-

zó olvasmányként ajánlhat6 a vasútüze
mi képzéshez és oktatáshoz. 

Bevezetőben felvázolja a vasút sajá
tosságait: a világ vasútainak nevezetes
ségeit. Foglalkozik az összeütközések
kel, többek között: Balatonfenyves
Máriafürdő; Buda-Császárfürdő; Mende, 
Herend; Zebegény; Vác eseteivel. Leírja 
a kisiskolásokkal, elemi eseményekkel 
kapcsolatos tragédiákat. Lektor: Bencsik 
Lászl6. (Vasúthist6ria könyvek, kiad6 a 
Közdok Rt., szerkesztő Mezei István.) 

Su,J,6 Béla 

RYJú; lfÚJU VAIÁIA 
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IIRDallos llltfWletr 1111,m 
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ta ... Wff�moaans,MpOl"ri-
--· meny& terilletekb4R kiemel
...... Ormara" � E falm 
..,...._.IIIMttamegaz<>rm-■-got, 

............ nfonmbs magya
� bar.uyal horv,tok á clpnyok. 
&(ia'•IMDdl'ae elárta e témget a 
p.,.eefal l'eJ)fcl6dl, ugyanakkor "ri
... .......,...._a� tennázeti, 
........... aeti&t&a,tísimester
... (telml-•fafaraps,ko8'rfonú, 
�).A többUz� 
� tertllet telepö)éselt egyetlen vas
dtvonal ködllsze, amelyet a MÁV-ml 
a "'2-es" sdromal Jelölnek. Villúy
b61 indul, hinti Nagy-harsányt, Sik
lmt, HarMnyt, VaJszlót, SeDyét, Kö-
7'png6cot, s v� Barcsml v� 
E vonal, mint lúcra ftlzött gyöogyne
llleket köd össze a nagyobb teleptU� 
aeket, az apro falvakat & az eldugott 
tanyüat. 'llibb éve napirenden van 
�, hogy megszllntetnik a "'2-es" 
llarMny 61 Ködprig6c kÖ7.Ötti, 68 ki
� uakaut- Ám eddig mq el
kertUte az orm,oúgl "riciúlis a 
sfnpaDost. FBG, hogy az 1iJ évezredet 
FFIÚ' e vasdt nQldll fogja "ümlepebd" 
az O"FFWJl8'g mintegy 50 ez.er lak.ójL 

Kis Sz-motorkocsi furakodik el6 a 
hajnali ködben a pksi állomáson. Tágra 
nyitott ajtajai mögött feltmul a ftltött utas
tér, szinte csalogatja, cdbftja az embert. 
Alig, hogy helyet foglalunk, máris felber
reg a motorja és suhan velünk Villány felé 
a kis Piros. A baranyai dombok között 
megbtivó kis falvak állomásain, megáll� 
helyein meg-megáll. hogy a felszállha&c;a
nak rá &�és ll DlJmk4ba igyekvfflt. 
Mb V.allmyba érünk, már zslifolásig 
megtelt a "Piroská" -nak becézett jánntl. 

Steyer J6u,Jn4ilrJósi állomásf&lök 
finoman szólva sem örülne a vooalszakAAz 
feluámolásának. - Siklóst ugyan közvet
lenül nem érintené ez a lépés, ám mivel itt 
van az ormánsági vonalakon dolgozó 
jegyvizsgálók telepállomása, biztos adód
nmak bejárási gondok. Tudjuk, hogy rá
metéses e vonalszakasz 117.emeltetése, ám 
úgy gondolom az Ormánságnak "végleg 
betenné a kaput" egy ilyen döntés. Mit 
sem 6r a vasutas szív, ha a fuvarozók a 
drága vasúti díjszabás, a speciális vasúti 
teherkocsik bimya és a pályaállapotok 
miatt inkább a katasztrofális állapotban 
16v6 közutakat választják. .. 

Ez IIIRl I lilléldaJIISZNs? 
András bácsit (76) és fel�gét, Ju

ditnblil (72) már Vajszló felé zötyköl6d
ve szólítom meg. Egy Dráva-menti kis 
taoym élnek. - Nagyon siomorónak ta-
1'1om- mondja könnybe �uemmel 
András bácsi -, hogy még mindig rág
juk, mint az üres szalmát ezt a kérdést. 
Nem átem, hogyan lehet veszni hagyni 
6vsdzados ltulturális, építészeti értéke
ket. �pedig ú végképp nem értem, 
bOI)' milyen erkölcsi, etikai jogalapon 
döal_..gy politikus, miniszter, vagy kor
J;DÚyf6 aagyapmnk és 6desapűnk vér
•�megalkotottnmokllj6oak, 
uaza•aa41B8k a lerombolúmól? Vagy 
..._ez Jmne almdbbao beharangozott 
vidafejleszt6s.? Amikor ügyes-bajos 
doljaiMbt •t kell, hogy intézzük, hajnal 
t:4alr.or bllnt fel, kigyalogolva a Ieg-

8-1O kilODtare 
);i..art a bummsdg 

--�az els4vonatotl 
ayugd(ja, ebb6l 
...... mi 
-

� eltítt lmom drávai bejön az '1lomú
ra, csak, hogy beszélhessünk 6 megélt 
már egy vonalmegszüntetést aNagyhar
smy-Bemnend-Baranyavár-ptlmonos
tor közötti szárnyvonalat száinolták fel . 
- Tíz éve folyik ú ez a huzavona az 
M'Jlánsstgi vasútvonal körül. Eleinte még 
kiborultunk az újabbnál ójabb híreken, 
mára már megszoktuk ezt a "gyilkos ru
lettet". Mindenesetre nagyon �lem, 

hogy a vonalon legalább az úufuvaro
zás megmarad, ezt a vajszlói árufuvaro
zási adatok is alátámasztják: a pécsi 
MEFA Rt. vajszlói erdészet kft-je egy
maga 20 ezer tonna fát rakodik. Az utas
forgaloro minimális, ám úgy gondolom, 
ha Kovácshida és Vajszló közötti 17 ki
lométert, háromszori közbens6 megál
lással nem SS perc alatt tennék meg a vo
natok, hanem mondjuk 30 perc alatt, 
nwis dupla-, s6t tripla ennyi utas lenne, 
mint most. Ehhez a mostani 20-as pályát 
elég lenne 40-esre felújítani. 

I IIDnninJ ldlaszft 
Bozsits J6zsef S9 éves, sellyei önkor

mányzati képvisel6, nyugdíj el6tt álló for
galmi szolgálattev6 szintén átélt már egy 

vonalbezárást. Akkor a Sellye-Dráva
sztára-Zaláta vonalat csukták be. Ezutm 
mind Drávasztára, mind Zaláta pusztu
lásnak, hanyatlásnak indult. -Az Ormán
ság társadalmilag, gazdaságilag és kultu
rálisan is elmaradott térség. Az itt él6k
nek fontos lenne, hogy ha már munka
helyük nincs, legalább, mint kitörési le
het6ség a vasútjuk megmaradjon. Azzal 
egyetértek, hogy ez a vonal veszteséges, 
ám ha már a MÁV Rt.-nek nincs is, de a 
kormánynak legalQ>b lehetne akkora fe.. 
lefflssége, hogy ezeket a telepllUseket 
nem taszítja még a mostaninál is rt)sz
szabb helyzetbe. Sellye térségében á 11.,. 

út a meghatMozó közlekedési eszköz. Az 
okokat ismerjük: olcsóbb, kényelme
sebb, mint a Volán, viszonylag gyorsabb. 
A vonaton, ha akarok cigarettára gyújtok, 
ha rám jön a szükség, vécézek. De ehe
tek is. Ezek a lebet&ége.k: hol vannak meg 
egy buszon? Ha áldoznmak egy kicsit 
erre a 17 kilométeres szakaszra, állftom, 
hogy pár bét, V88)' hónap nmlva újra lenne 
utasforgalom. Amúgy nem lehet gondol
kodni, hogy adni sosem adok, viazont 
mindig saccolok! Egy idő utm elfogy 
ugyanis az elvehet6! Úgy érzem, ha itt 
megszüntetn6k. ezt a vonali::rakaszt, ak
kor viss7Mhi6Det az nrmánsqialwhizal
mával és türelmével. 

A községházát keresve egy fiatal
asszonyba botlok. 6 is a polgmmésteri 
hivatalba igyekszik a dérrel borított óton. 
Miutm ótbaigazft, szóba elegyedtlok. -
Úgy gondolom az Ormánságban a vasót 
az egyeden olcsó, kényelmes közlekedési 
eszköz. A Volánbusz-járatok- pláne té
len - gyakran kimaradnak, sokszor el 
sem indulnak. A vasút még a legnagyobb 
télvíz és havazás idején is, ha k6sve is, 
de jár. Ha bármit el kell intéznünk vona
ton megyünk. legyen az járási, vagy me
gyei dolog, iskolába vagy orvoshoz já
rás. Ha már vasótunk sem lesz, nyugod
tan kitehetjük majd az Ormáns4g határa
in a "Zárva" táblát . 

1Z•lllzll11u111M 

Andrtú IHú:si & Jrullt nini a Driva 
mentén. Ők lesznek majd• FD4sodoa
Wy1i '8ampolgirok? JOTO: BBRTA 

leledzenek, �g az volt a szerencsénk, 
hogy legalább vasútunk volt. Most meg 
ezt is el akarják venni? Itt, ahol a vasút lét
fontosságú, annak megszüntetése, nem is 
hiba volna, hanem már egyenesen btin ! 
Aki pedig ismerné a lfflégbeli útviszonyo
kat, abban fel sem merülne a vasót "lefe
jezése". Nem tudom, hogy ezek a tervek 
miként fogják felzárkóztatni a hátrányos 
belyzeUJ térségeket az ország többi részé.. 
hez. Hol itt a vi�kfejlesztés? S ráadásul 
van még egy érdekes dolog. 

Az Ormánságban 29,S százalékos a 
munkanélküliség. Ez több mint három
szorosa az országos átlagnak! Sellyén 
viszont egy-két éven belül létesül egy 
ipari park. ami több száz ój munkahelyet 
fog teremteni. Megindul tehát majd a fej-
16dés. Eddig egy ftlszer- és gyógynö-

�gr in1erpet1 
AZ. ORMÁNSÁGI N 

KlkUi Zoltdn (FKgP) u Onúo
úg 98 teleptll�oek & u oU Bftnek 
a parlamenti kipvisel«je. Eddigi bon
atyai pmnUss,pt 9 öúlló k�viae
UR iodftvéoy 6s 3' felsz6lalú Jelzi. 
Legutóbb fppeo a ,2-es vaslitvonal 
Középrigóc-Harlioy közötti szaka
sdo tervezett forgalom-szllneteltet& 
ellen lnterpelWt. Az Onmo8'g lakói 
egy emberkmt '1loak mögötte, most 
■-r csak az a kfrdá: vajon a MÁV 
Rt. vezetllt s ikertll-e meggyfznle? 
Kázs'8gel vQaszolt a Magyar Vas
utas kml61eire. 

-Hogy.anjutott tudomásdra a MÁV 
Rt./orgalom-st.ünel6116tési krve? 

-AmegválavtMom utm_pnlgármt&
terek és vasutasok is me�tek, hogy 
vCISZ6ybeo ..ao az Ol'Dlánsági vasútvonal. 
Azomlál fel•�akapcsolatot aMÁV 
R.t P6cai nrtlleti lgazgakfág6val. Kö
ZÖS vonalbejádsl szerveztüák augosztus 
24-re. A megbMstelfogadó polgámes
te.ret közöl többen is csat ekkor sr.em
besültokeltlször a boaalmas pélyaálla
�ltkal. BaJa6geseo elutasítottuk a 
MÁV Rt �tetési ta'V� 
Kinyilváftoauk; hogy az Ománságnak 
igeoi:lszllb6p·-.avasótra! Az itt él&
net fontos a vasót. Az egyik polgármes
ter például azt mondta: a jugoszláv há
bont �l 2-3 6veo belülfej-
16dEailet fog indlllni az Orm'8s4g 6s 
vele..,_• v884t is. B%ajöv61 Az eu
rópai Vt jeltl korridor tijelöl6se is azt 
lúoayflja,boaY•ba:am'°>'6lrör.lete
d61oet ..... vaojö\r4je.PellletmlN, 
hol)'-� Rt. .. Jllll'YJ!l-:1."Jílm' 
ledeillll &'6 
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NEM MELLÉKES! 

A járatokat megszüntetik, ugye? 
SIRALMAS, TÉNYFELTÁRÓ KÖRÚTON A BÓDVA-VÖLGYÉBEN 

Bár meglepetést nem, de felháboro
�kiváltott a MÁV Rt. egye'Ztetés nél
killi iotá.ked� hogy 136 járatot meg
miotet a menetrendből. A közlekedési 
tárca el&zör �dobta a látszat ked
véért az első beterjesztést, a második, 
némileg csökkentett listiira áldását adta. 
Információ alig jutott ki, a nagyobb nyil
vános&ig csak a legutolsó időkben tud
hatta meg a megszüntetendő vonatok és 
vonalak konkrét helyét. 

A minden egyeztetést és tájékoztatást 
nélkülöző döntés nem csak a vasutaso
kat, de az érintett települések vezetőit, a 
lakosságot is váratlanul érte. A szakszer
vezetek természetesen felháborodva vet
ték tudomásul a gazdasági vezetés gaz
daságossági indokokkal magyarázott 
döntését, és a kész helyzetben megpró
bálta a va\út vezetése által elbagatellizált 
következményeket feltárni, világossá 
tenni. Ezért döntött a VSZ Miskolc Ti
szai pu. alapszervezet vezetősége, akihez 
a Gömöri Regionális Vasutak szerveze
tileg is hozzátartozik. hogy a Miskolc
Sajóecseg-Tornanádaskai vonalat, amely 
járatcsökkentté vált, hogy végigjárja, és 
tájékozódik az ott dolgozó vasutasok, a 
lakosság véleményéről, reakciójáról. En
nek az útnak az is apropót adott, hogy a 
márciusi vonalbejárás alkalmával feltárt 
tarthatatlan ivóvíz ellátásban történt-e elő
relépés? Azután ugyanis sikerült 500.000 
forintot kicsikarni a központi alapból en
nek a kérdésnek a megoldására. 

A 8 órakor elinduló mikrobuszban a 
tényfeltáró csapat tagja volt Papp J6zsefné 

-előbb-utóbb magától elsorvad az egész. 
Míg magamban ezen morfondírozom, 
megérkeztünk Tornanádaska állomásépü
letéhez. Stehlik Péter és Pappné érdeklő
dik a szolgálatban lévő T6th uisz/6 for
galmistától és Gres.puíjer Istvánné:61, mi 
történt a vízbevezetés ügyében. Máris 
mutatják, hogy a cső vége valahol az épü
let falánál van a frissen ásott földkupac
hói ítélve, de tovább nem haladtak. 

Az épületen belül konstatálhatjuk, 
hogy a "szociális", öltöző és tartózkodó 
helyiségben a lavóros tisztálkodás tovább
fejlesztett változata, az utántöltő tartályos 
folyóvízes mosdó üzemel, Fábry Sándor 
designcenterének méltán lehetne egyik 
gyöngyszeme. Ez már majdnem Európa, 
csak az alsóbbik fele. -Mindenesetre a 
tervek szerint a váróteremből leválasztva 
tavaszra szeretnénk egy angol WC-t és 
egy kézmosót is kialakítani - mondja 
Stehlik Péter. Pappné arról érdeklődik, 
hogyan érinti az itt dolgozókat a járatcsök
kentés. - Mit számít egy takarítónő véle
ménye?-mondja Greszmájerné. Az úgy
sem nyom a latban semmit. Az biztos, 
hogy egyre feszültebb a légkör, egymást 
marják az emberek, senki sem szeretné el
veszíteni az állását. - Azzal, hogy meg
szüntetik az első és az utolsó vonatot, le
hetetlenné teszik, hogy beérjenek időben 
a munkába az emberek, a késői vonat mi
att meg nem tud vonattal hazajönni, aki 
három muszakban jár -egészíti ki T6th 
Lász/6. Hétvégeken pedig az iskolába 
járókat is érinti ez az intézkedés. A vona
lon sok a kollégista. Aki pedig átmegy a 

is, aki már értesült a dologról. Kezében 
egy frissen nyomtatott tiltakozást lobog
tatott, melyet a Bódva-völgyi Terület és 
Településfejlesztési Társulás-az érintett 
települések-polgármestereinek egyetér
tésével küldenek el a vasút vezetésének. 
- A vasút nem kezeli partnerként az ön
kormányzatokat, a Volán pl. minden me
netrendi változtatás előtt ki.kéri a hivatal 
véleményét. Az önkormányzat segített 
annak idején az állomások parkosításá
ban, a szénkérdésben, de arra gondolni 
sem lehet, hogy az önkormányzatok ve
gyék a nyakukba a vas útfenntartás, mtl
ködtetés terheit. Az önkormányzatok 
90%-a forráshiányos, örülnek, ha a he
lyi problémákon úrrá tudnak lenni. Ne
künk plusz 10 munkanélküli is számít, 
márpedig a bejárókat érzékenyen érinti 
ez a rendelkezés. 

Utolsó színhelyünk Szendrő állomás 
volt. Turán György állomásfőnök szerint 
elhibázott lépés így kiemelni vonatpáro
kat a menetrendből, jobb lett volna a 
menetrendet az igényekhez igazítani, így 
is meg lehet ám vonatot spórolni. Így 
viszont senkinek sem jó, sem az éjsza
kásnak, sem a reggelesnek. A csökkenő 
utasszám tovább fog apadni. Hova vezet 
ez így? Az 1995 évi menetrendváltás hi
bái miatt évek kellettek, míg az emberek 
visszaszoktak a vasútra. Egy-egy ilyen 
intézkedés csak később érezteti a hatását. 
Az nem megoldás, hogy a Volán majd 
elszállítja a kieső utasokat. Az utak ter
helése egyre nő, lásd a kőszállitmányok 
nagy része is többtonnás kocsikkal tőr-

- �b,-as�lak 

- A MÁV Rt. Olemellelásl kMb6I 

kl-lOnés•a kenJ16 me!IEkvooalak 

:-;1-'.rs:r.ABADS \G INFOR\tÁCió: December 17-én a Népszabadságban jelent meg, hogy a Bódva-völgyi önkormányzatok 
polgármesterei tiltakozással fordultak a MÁV Rt. vezetlrthez, a KHV.M illetékeseihez, a terület országgyfilési képvise
Iölhez az érintett mellékvonalak tervbe vett megszüntetése miatt. A települések elsőszámú vezetlrt (mintegy félszáz pol
gármester) elfogadhatatlannak tartják a vonatjáratok leállítását, mert Bódva-völgye mintegy 60 településérfil mással, 
mint vonattal nem lehet a térség "fővárosába" Miskolcra vagy más városba eljutni. (Népszabadság, december 17.) 

szb-titkár, Sz. Nagy István a forgalmi uta
zók szb-titkára, Stehlik Péter a Gömöri 
Regionális Vasút üzletvezetője, és jóma
gam. aki elkísérte a stábot. 

Tornanádaska felé haladva - ez volt 
uticélunk első és legtávolabbi pontja -
Sajószentpéteren felvettük Madarász 
György szolgálattevőt, a terület főbizal
miját. Edelényt elhagyva a kanyargós út 
egyre inkább belevisz minket a Bódva 
völgyét köriilölelő dombok, hegyek 
közé. A földet még mindig majdnem 
összefüggő hótakaró borítja, a hegyek 
jobban megvédték téli takarójukat a nap 
harapó sugaraitól, mint a védtelen sík föl
dek. Ahogy a vasút mellett haladunk az 
úton, a hideg ködös táj mellett az elárvult 
sürgönypóznák mint megannyi felkiáltó
jel kísérik a sínpárokat, a levágott légve
zeték darabjait a szél lengeti meg néha. 
Itt már a telefon sem él. Az oszlopok már 
csak a postának viszik a hírt a kábelen. A 
vasút erről is lemondott. Olyan ez, mint 
amikor az ifjú izomtól dagadó karjából 
öregségére elsorvadt, lankadó kéz válik. 
Csökken a vérkeringés, nincs ami vigye 
az oxigént, aztán jön az elmúlás. Vajon 
ez vár erre a vasútra is?! Az első lépése
ket már megtette a vasút vezetése. Ha 
megszilotet járatokat -elvonja az oxigént 

Volán buszra, megveszi a bérletet, az nem
csak a reggeli, meg az esti vonattal nem 
fog utazni, de napközben sem. Két hely
re nem fog fizetni senki. Ezzel tovább fog 
csökkenni az utasok száma. Pedig - kü
lönösen az üdülési szezonban - sok tu
rista jár errefelé. Utunk a helybéli polgár
mesterhez, Takács Tiborhoz vezet. Tőle 
aziránt érdeklődünk, mit szól ehhez a la
kosság? Én magam is csak tegnap érte
sültem a dologról, az emberek talán még 
nem is tudják, így a magam véleményét 
tudom most elmondani. Szerintem ezzel 
a döntéssel még jobban elszigetelik az itt 
élőket a külvilágtól, és ezzel az esélyeik 
tovább romlanak. A munkanélküliség így 
is nagy gond, aki pedig nem tud időben 
beérni az könnyen elveszítheti az állását. 
Azt is furcsállom, hogy semmiféle tájé
koztatást nem kaptunk előzetesen a MA V
tól. Tavasztól őszig sokan megfordulnak 
itt, a szállások, a vendégszobák mindig 
tele vannak. A két vonat elvétele azt is 
jelenti, hogy aki messzebb akar utazni -
pl. Budapestre-nem éri el a reggeli vo
natot. Hiába indít a MÁV több IC-t, ha 
nem teszi lehetővé, hogy elérjük. 

Ezek után Perkupán álltunk meg, 
ahol a körjegyző fogadott minket, de rö
videsen előlceriilt T6th úijos polgármester 

K.J.E. 

ténik-romlik az állapotuk, amellett egy
re több az olyan baleset, rongálás, ami
kor ezek a nagy kamionok, nyergesvon
tatók egy-egy lakóházat tesznek tönkre. 
És hol van itt a környezetvédelmi szem
lélet? Az emberek megvették a decemberi 
bérleteket. Most azt kérdezik: vegyek egy 
másikat majd a Volánra is? Nem érezni a 
KHV M-né! a vasút iránti lojalitást, túl 
erős a közúti lobbi. Pappné ehhez hoz
záteszi, hogy ez a menetrendi változtatás 
bércsökkenéssel is jár, mivel belép a 
nyújtott műszakos foglalkoztatás, ez pe
dig a mtlszakpótlékból farag le. Az utol
só vonat személyzetét pedig altatni kell, 
amire ugyan készenléti díjat kapnak, de 
ez nem pótolja a kieső bért és időt. Még 
váltunk néhány szót a szolgálatban lévők
kel, azután hazafelé vesszük az irányt. Az 
úton megegyezünk abban, hogy ha min
den településen megkérdeztük volna az 
ott élők véleményét, a reakció hasonló 
lenne. A Bódva-völgyi emberek úgy ér
zik, ők nem közelebb keriilnek Európá
hoz. Életfeltételük, esélyük romlik. Nem 
segélyre vágynak, hanem LEHETŐ
SEGRE a boldoguláshoz. 

Orosz Tamás 
Miskolc 

1999. december 10. 
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Vonaaelvevöböltakarilónö? 
ÁTKÉPZÉS, VAGY AHOGY TETSZIK 

Elárvult a modem technika - mutat
ja Pöhacker Attila, Záhonyban 

Egészen nyugodt, ám látszík rajta, 
hogy nem "igazán boldog", mert újságíró
hoz kellett fordulnia azért, amit helytele
nít. Több mint kilenc éve szakszervezeti 
titkár, igazi vasutas. Lenne veszteni való
ja, de úgy látszik, a mai Magyarországon 
ismét vannak, akik elsősorban a többie
kért felvállalják azt, hogy szólni mernek. 

Fényeslitkén november 14-én éjsza
ka óta nem fogad vonatokat a rendező 
pályaudvar. Egyes szakértők szerint nem 
csak Kelet-Magyarország, de az egész 
ország egyik legmodernebb pályaudva-

ra némán várakozik. A szakszervezeti tit
kár-és nem csak 6 egyedül - úgy tudja, 
hogy az eddig 147 embert foglalkoztató 
"rendez6" azért van halálra ítélve, mert 
valaki, vagy valakik meg akarják kapa
rintani n területet. Á llítólag ipari park 
készül itt. De kinek a hasznára? Kimuta
tások, számítások vannak arról, hogy az 
"Északi" teljesítménye csökkent az utóbbi 
időben, gazdaságtalan. ezért szükséges a 
bezárása. Csakhogy más kimutatások 
egészen mást mutntnak ... 

Pöhacker Attila, a Vasutasok Szak
szervezetének záhonyi titkára hivatalosan 
még sehonnan nem kapott értesítést ar
ról, hogy a MÁV végleg meg akar sza
badulni a pályaudvartól. Az épületet még 
fíitik, vagyonőrök biztosítják az állag
meg6rzést, de már csak kevesen bíznak 
abban, hogy a sokmilliós állami tulajdon
ba egyszer még visszatér az élet. A dol
gozók továbbképzésre járnak. Akinek 
felajánlják, hogy vonatfelvevőből jegy
vizsgáló vagy netán takarító Jegyen, az 
vagy elvállalja a munkát. vagy mehet to,. 
vább. Ha nemet mond, legalább nem kell 
felmondani neki. 

Miközben erről beszélünk, a halkra 
vett rádió bemondja: Romániában már 
sztrájkolnak a vasutasok ... 

NagyMihálJ 

ÉSZREVETTÜK! 

11Kimegyünk, csak rakodianak! 11 

A Hajdú-bihari Napló november 17-
i, szerdai számában két, a Tiszalök-Ohat
pusztakócsi vasútvonalszakasz jövőjéért 
aggódó cikk is megjelent Gulyás Imre 
tollából. Mint ismeretes, egy októberi kor
mányhatározat szerint jövőre a MÁV Rt. 
mintegy ezer kilométer vonalhosszon 
mentesül az üzemeltetési kötelezettség alól. 
Hogy ez mit is jelent, az ugyan a cikkek 
egyikéből sem deriil ki. de a megkérde
zett Tasi Gábor, a MÁV Rt. Debreceni Üz
letigazgatóságának helyettes vezetője kép
telen ezt a kijelentést a vasútvonalak fel
szárnolásaként értelmezni. Az I OOO kilo
méterben egyébként egyáltalán nem mel -
!ékesen benne foglaltatik a nagy kereki és 
a Tiszalök-Ohatpusztakócs között balla
gó, polgári vicinális is. 

A Nyírségi Regionális Vasút részeként 
mtlködő polgári állomásfőnökség és a hoz
zá tartozó vonalszakasz vezetője Kiss 
lás-Jóné, 1983-ban, amikor, mint pályakez
dő a Sregedi Vasútforgalmi Szakközépis
kolában szerzett érettségijével elhelyezke
dett, még üzernfőnökségei voltak a vasút
nak. A polgári állomás akkori teherforgal
ma már legendának minősül. Ma szinte a 
tizede nincs meg az akkori, évi 1000-1100 

vagonfeladásnak és a 2000-2500 vagonle
adásnak. S hogy mindez ne legyen elég, is
meretlenek rendszeresen rongálják a vasúti 
kocsikat, ellopják a telefonok és biztosító
berendezések kábeleit. Az egykor még a 
Polgárinál is hatalmasabb forgalmat lebo
nyolító új -zentmargitru állomásnak ma már 
személyzete sincs. De mint díjszabási pont 
megmaradt, hisz' még történhet ott árufel
vagy leadás. -Nem is kell bejönnie az ügy
félnek Polgárra. Kimegyünk, csak rakodja
nak ! -mondja végül Kiss uisz/6né. 

Újtikostól Tiszacsegéig minimális a 
személyforgalom. Tiszacsege még úgy 
ahogy tartja magát, köszönhetően a fej-
16dő turizmusnak. D6zsa Istvánné for
galmi szolgálattevő azonban ennek nem 
igazán tud szívből örülni, mert olyan 
rossz a csatlakozás, hogy Ohatpuszta
kócson néha egy órát is kell várakoznia, 
ha Debrecen. vagy Tiszafüred felé tovább 
szeretne utazni ... Az igazsághoz szerinte 
hozzátartozik az is, hogy a szállítás komp
lex költségeit tekintve túl drága a vasút. 
Nem érti, 101ért nem tesznek ez ellen va
lamit? A csegei erdészetben kitermelt idei 
fa 95 százalékát is közúton szállítják el. 

Berta Sándor 

Most aztán odavág a sínbakó 
_,_� 
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IDÓSZERŰ DOKUMENTUMAINKBÓL 

Megszokott mú-, hOIY a VSZ veze� mú aakuenezeti túsak goodja 
bút a legtelje8ebb szolldaritú.al TISeltetik. �nos egyre drtlbbeo kénysze
rtll � múokért. Ma mú elldllönülten aligha lehet küzdeni a nagy pzda
úgi és foglalkoztatási ügyekben. A szolidaritás olyan alir a lánc: szemekMI 
"1 össze. Lapunk ilyenkor arra is vaillakozik, hogyha nem is a telj� igényé
vel, de közli a megküldött felbivésokat, felszóUtésokat. 

Egy világjáró vasutas a kamerával 
HANS GUSTAV EDŐCS JUBILEUMI KIÁLLITÁSA 

November 6-án nyitotük meg a 
debreceni Vasutas Egyetértés MC1ve-
16dési Központban Hans Gustm, Ed6cs 
fotókbllUtásét, -sorrendben a tizedi-

•••••• ■■ dl!'■ • •• ••• • •• 11 • • 

Részlet a gazdasági miniszterhez írott levélből. 
KÜLDTÉK: Schalkhammer Antal, a BDSZSZ és a VDSZSZ elnöke 

Dr. Márku• Imre úrnak, 
a Vasutasok Szakszervezete elnöke 
BUDAPEST 

Tisztelt Elnök Úr! 

• ■ ■ ket immlir 1989 óta. A különös ftgye
lem, mely a mClvészt és alkotói mun
�t övezi-úgy a debreceni, mint 
mú vasutas mClvel&lési búak rázé
rffl- természetesen korántsem a vélet
len mClve. Az érdekl6dés valódi forri
sa -a komoly mClvészi kvalitás mellett 
-az a tény, hogy Ed6cs János egyrészt 
magyar ember, múrészt koUéglink, 
akinek emberi és mClvészi plilyafutása 
egyaránt sok szempontból példaérté-

Mind magam, mind szövetségünk nevében megköszönöm levelét, 
melyben egyetért és támogatja a bányászok jogos követeléseit. 

Külön köszönöm, hogy részletes indoklást is adott követeléseink jo
gosságához. 

Kérésére mellékelten megküldöm azt a felhívást, melyben követelé
seinket fogalmaztuk meg. 

Szeretném tájékoztatni arról, hogy a Kormánnyal 1999. december 8-
án tartja meg egyeztető tárgyalásunk a VDSZSZ-el közösen, melynek ered
ményéről Elnök urat soron kí

�
ül · .itatni fogom. 

1 o..-,._ 

Jó szerencsét! 'f _..L \
�

� 
� .. <;:r i �' 
\� ..... ,. 
�..... _,..Af, Schalkhammer Antal 

• ... ,111� ... -

kCI lehet mindannyiunk szliméra. 
Közhely, ám igaz; a gyennekkori él

mények - valahogy, valamilyen módon 
- létünk egészét meghatározzák. Edőcs 
János a vulkapordányi (ma Vulkaproder
sdort) vasútállomáson született, ott élte 
le korai gyennekéveit. A vasút világa szá
mára a titkok birodalma volt, melyet-a 
beígért és elcsattant atyai pofonok elle
nére is, - fel lehetett és kellett fedeznie. 
Ezekből az élményekből táplálkozik a 
folyvást változó, nyüzsgő' vasúti lét iránti 
vonzalma éppúgy, mint a "kitörés" vá
gya, hiszen az állomásra a messze távol
ból érkeznek, s ugyanoda indulnak a sze-

•• ••• • 11 • • •••• • ••• ••••• • relvények, s a párhuzamos sínpárok 
mindkét irányban a végtelenbe vesznek. 

Felhívás! (részlet) 

A Bányász- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége az ágazat
ban kialakult rendkívüli és kezelhetetlen feszültségek miatt felhívással 
fordult a Miniszterelnökhöz és a Kormány illetékes minisztereihez. Ezen 
elemző és azonnali tárgyalást kérő felszólítások a mai napig megvála
szolatlanok maradtak ... 
Tarthatatlannak tartjuk, hogy 

A gyennekkor alakította, fonnálta 
Edőcs János emberi attittldjét is, tekin
tettel arra, hogy a vulkapordányi állomá
son számos közép-kelet európai nemzet 
fiai megfordultak annak idején. A hiva
talnoki kart a magyarok és az osztrákok 
adták, az altisztek java része horvát, szlo
vén nemzetiségíi volt, míg a rakodók a 
környék cigány lakosságából verbuválód-

tak. Ebben az időszakban gyökerezik az 
emberi - és kulturális értékek iránti -
nemzeti- és faji előítéletektől mentes -
fogékonyság, tisztelet, amely Edőcs Já
nos - mára kereken fél évszázados -
míivészi pályafutását alapvetően megha
tározta. A fényképezés alapjaival a győri 
reálgimnáziumban ismerkedett meg. Az
tán a fotózást jó ideig háttérbe szorította 
a vasúti szolgálat, előbb a GYSEV ma
gyar, majd - 1956 után - osztrák részé
nek alkalmazottja. Végigjárta az összes 
létező beosztást, míg végül - édesapja 
nyomdokait követve - a GYSEV oszt-

NO COMMENT 

rák igazgatójak�nt vonult nyu gdíjba. 
Fotóm6v6szi ambíciói viszontendn tel
jesedtek ki igazlin. Kamerával a v'11á 
bebarangolta &ei hazáját. Magyarom.6-
got 6pp6gy, mint Európát. mígnem elju
tott valamennyi kontinensre, -az Antadc
tisz kiv�lével. És százával ontotta az 
ig�nyes, hiteles, ám mindig gly huma
nizmussal átitatott képeit. Ed6cs Jdnost 
- nem véletlenül- az emberi arc vonzza 
leginlibb. S azok közül is az id& ember 

arca, mely - a sokat látott s:r.emek &öles 
ragyogásával, glyre v65Mött mncaival 
- nemcsak az egyén, de a tágabb köZÖS
ség sorsának is ha tükrözője. Az "ember
fényképész" Ed&s Jdnos eg6sz életmG
vét áthatja az élet szeretete, s a megbe
csülés, amellyel az emberekhez kö:zele
dik. Ez az emberi - m6vészi alapállást 
közvetítette, közvetíti a mttv&z vala
mennyi - jóval több, mint lmomszáz -
egyéni kiállítása. Nem �rdemtelenlll lett 
tehát az osztrák és a német fotómilv6s:ze
ti szövetség tiszteletbeli tagja, a rangos 
bécsi ma vész, a Künstlerhaus is m�ltán 
fogadta tagjai sorába. 1988-ban, az oszt
rák-magyar kulturális kapcsolatok ápo
lásáért "Pro Cultura Hungarica"- díjjal 
tüntették ki. EdtJcs János büszke arra, 
hogy két hazája van, de emellett elsősor
ban európai polgárnak vallja önmagát. 
Míivészi munkásságának célját is abban 
látja, hogy az európai nemzetek közötti 
megértés és kölcsönös bizalom megte
remtéséhez, elmélyítéséhez m6vei, kiál
lítá�ai révén hozzájáruljon. 

{ Hans Gu,ta,· Ed5cs "Vildgtdjak krónikása" 
cfma. jubileumi kidl/(tdsa december 6-iR volt ldlhat6 
Debrecen Állomás kultúrt1mniben J 

Mülkr Károly 

• miért nem támogatja a kormányzat a Vértesi Erőmü Rt. bokodi erőmü
vének modernizációját, amikor a megvásárlásra ajánlott villanyáram 
ára versenyképes és jelentősen alacsonyabb a jelenlegi szénerőmüvi 
átlagárnál. Közben hatezer munkahelyet szüntet meg állami tulajdo
nú szénerőmüben. 

Vessük csak össze a kettóll 
-

• ellátás-biztonsági problémákat vet fel a magyar gazdaság primerener
gia felhasználásában a gáz aránytalan és elfogadhatatlan térnyeré
se. Ugyanakkor a gázbeszerzés több-lábra való állításának idősza
káig és az orosz gáz abszolút többségi arányának fenntartásáig valós 
piaci viszonyok sem müködhetnek. Ez a helyzet magában hordozza 
konfliktus esetén azt a lehetőséget is, hogy a csapok elzárásával a 
magyar gázellátása ellehetetleníthető ... 

Felszólítjuk a Kormányt, hogy soron kívül kezdjék el 
a konfliktus feloldását szolgáló tárgyalásokat! 

Tájékoztatásul a munkavállalók számára, mellékeljük a tárgyalást sürge
tő közös levelünket. 

Budapest, 1999. november 22. 

i 
Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók 
Szakszervezeti 
Szövetsége 

Ch/kán Attila úrnak, 
a Magyar Köztársaság 
gazdasági minisztere 
BUDAPEST 

Tisztelt Miniszter Úr! 

• 

' 

Villamosenergia-ipari 
Dolgozók 
Szakszervezeti 
Szövetsége 

:t 
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Ezúton is kell jeleznünk, hogy Dr. Orbán Viktor a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke még egy 1999. június 7-ei levelünkre válaszolva 1999. 
szeptember 3-án a következőket írta: 

"A Miniszterelnőki Hivatalt vezető miniszter július 13-án levélben kér
te fel a gazdasági minisztert, hogy szakmai illetékességből az érdekegyez
tető tárgyalásokat vezesse, illetve a kormányzati oldal képviselőinek rész
vételét koordinálja. Az egyeztetéseket a Gazdasági Minisztérium augusz
tus második felére tervezi. 

Bízom benne, hogy a tárgyalások során mindkét fél elvárásait kielégí
tő megoldásakor sikerült találni. • 

Sajnálatos módon tárgyalásra nem került sor, ezért 1999. október 27-én 
levélben fordultunk Önhöz, melyben sürgettük a Miniszterelnök úr által au
gusztus második felére jelzett tárgyalások megkezdését. 

Erre a sürgető levélre a mai napig válasz nem érkezett .•. 

a--�,� Gél Rezs6 
elnök 

� � �e 
- Sc;li'khammer Antal 

elnök 

Megéllapodú 
amelyet kötöttek alulírott felek 1999. 

július 20-án megtartott egyeztető tár
gyalásokon a Kollektív Szerződés mun
kálatai tárgyában: 
1. A felek azonnali hatállyal elkezdik a 

szervezeti változás miatt szükséges új 
Kollektív Szerződés munkálatait, 
ütemezett és fejezetenkénti tárgyalás 
fonnájában. A tárgyalásokra külön 
meghívó nélkül minden kedden 9 
órakor kerül sor (1999. 07. 27-étől 
kezdve). A tárgyalások alkalmanként 
várhatóan 13 óráig tartanak, melyek
nek esetenként további kétórás meg
hosszabbítása lehetséges. 

2. A munkáltatók a jelenlegi kollektív 
szerződéseket alapul véve -kiemel
ten jelezve az új szöveget, zárójellel 
jelezve a törölni kívánt szöveget -

VEDOSZ közlemény 
A Vasútegészségügyi Dolgozók 

Szakszervezete sajnálatát fejezi ki, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete tisztségviselői 
még 10 évvel a szakszervezeti rendszer
váltás után is ott tartanak, hogy a másik 
szakszervezet tisztségviselőit "pellengére
zik. ki" és mondanak kritikát róluk. Jelen 
esetben a kollektív szerződés készítésé
vel kapcsolatban teszik. A VeDoSz-nak 
1999. júliustól az a véleménye, hogy ami 
a jövőbeni ( összevont intézmények) kol
lektív szerződés készítésével kapcsolat
ban történik az jórészt felesleges munka 
és "elterelő hadm6velet" a valós és meg
oldandó problémákról az "összevonás" 
feladatainak alapos kidolgozásáról. 

Az összevonás időpontjáig érvényes 
mindkét intézet kollektív szerződése. Az 
új KSz-t akkor kell elkészíteni, amikor 
tudjuk, hogy pontosan milyen lesz az új 
intézmény (MÁV Kórház és Központi 

megküldi az érdekvédelmi szervek
nek az egységes szerkezetbe foglalt 
tervezetet legkésőbb a tárgyalási na
pot megelőző hét szerdáján. 

3. A felek mindegyike vállalja, hogy 5 
fő állandó képviselője közül a tár
gyalásokon 3 döntésre felhatalmazott 
delegáltját biztosítja. 

4. A felek törekednek arra, hogy 1999. 
szeptember 30-ig kollektív erejíi 
megállapodás jöjjön létre az alapve
tő kérdésekben. Amennyiben a felek 
által vitatott kérdésekben megállapo
dás nem jön létre, akkor a vitatott 
pontokra a felek a tárgyalássorozat 
végén térnek vissza. 

5. A döntéshozatalra konszenzus szük
séges. 

6. A tárgyalásokon a jegyzőkönyvveze
tést a munkáltató biztosítja magnófel-

Rendelőintézet), hány osztállyal, hány 
dolgozóval, milyen feltételekkel fog míi
ködni. Az összevonás után új közalkal
mazotti tanácsot kell választani, amely
nek összetétele eldönti majd, hogy mely 
szakszervezetek lesznek reprezentatívak, 
kik írják alá az új KSz-t. 

Az elmúlt fél évben a szakszerveze
teknek-kellő összefogással és nem egy
más pocskondiázásával - arra kellett 
volna a hangsúlyt helyezni, hogy az át
alakulás maximális érdekvédelemmel 
valósuljon meg. A VeDoSz kezdettől fi
gyelemmel kíséri és tevékenyen részt 
vesz az összevonással kapcsolatos anya
gok véleményezésében, saját javaslatai 
vannak az összevonás mikéntjével kap
csolatban, amit minden minisztériumi il
letékes részére eljuttatott. 

Tárgyalt többek között: a Kórház Szö
vetséggel, a rendelőintézetek szövetségé
vel, az átalakulást segítő "céggel", stb ... 

ARANYSZÁJ 

vétel fonnájában, amely alapjául szol
gál az emlékeztető elkészítéséhez. A 
munkáltató az emlékeztetőt az érdek
képviseleteknek az aktuális hét pén
tekére, azaz a tárgyalást követő har
madik napon átadja. 

7. Jelen megállapodásra nem vonatkoz
nak az 1999. július 8-án E-01/658/ 
99. sz. alatt létrejött megállapodás 
előírásai, azok változatlanul hatály
ban maradnak. 

A felek fenti megállapodást, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írtálc alá 
a MÁV Központi Rendelőintézet, MÁV 
Kórház Budapest, VEDOSZ, V SZ, 
Önálló Szakszervezet képviselői. 

Budapest. 1999. július 20. 

Ha az új (integrált) szervezet nem ad 
megfelelő munkalehetőséget, munkabiz
tonságot, ha az összevonás esetleg beteg
vesztéssel jár, az lesz igazán hátrányos 
mind a vasútegészségügy, mind az itt 
dolgozók részére. 

Az a véleményünk, hogy ezen idő
szakban a dolgozói jogvédelemre kelle
ne minden szakszervezetnek a hangsúlyt 
helyezni. 

Ha megvan a jogutódlás, akkor kez
dődhet teljes erővel a kollektív szerz6dés 
készítése. 

Mindezen tapasztalatok alapján a 
dolgozóknak végre azon kellene elgon
dolkodni, hogy nem három, hanem egy 
erős, egységes szakszervezetre lenne 
szükség, amelyik képes lenne a dolgozói 
érdekvédelemre. 

Budapest, 1999. november 20. 

VeDoSz Elnöksig 

A négyemeletes ágy 
Ifjonc ig� baratunkatmunka

védelmiellcoorzésre llla'!ÍUIB fflo1ire, hogy 
vizsgálja meg, milyen dolog a 11111okásem
bmnégyemeJetcs ágybafmlemi, biszrágm
dolni is rossz, mi törtmik vele, ha lefordul 
oonanamagasból. A fialal�lettVágy
t61, DO meg a fontos feladat� 
nekibuzdulva lq,ett a ftioöki irodába. Itt a 

lehetőség bizonyítani. F.rélyesen követelte, 
vezessék a "szállóra". A laktanyába lépve 
ragyogó tisztaság. rendesen beveleU � 
tes ágyak fogadták a közeget. 

- Kérem, vezessen engem oda, ahol 
a négyemeletes ágy van -adta az ellent
mondút nem ttlr6 utasftútkissé ingerill
ten a fiatalember. 

- De hisz nekünk csak ez az egy lak
tanyánk van, Ön biztosan ezt a n6gy 
emeletes ágyat keresi. 

A valós helyzet lelombozóan hatott 
az ellen&-re. MegsemmisWten tát vissza 
főnök6bez, aki ravasz mosolygással fo
plta P jeJenrát A beugratófeladalotem
berllok üg sem feledte. 
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A padláson leltek rá 
73 ESZTENDŐS A NYUGDÍJAS LOBOGÓ 

Házilag szőtt vászonból készült '48-as utánérzésíi szegővel még 1926-ban 

Az évtizedek alatt összegyíilt ira
tok, hagyatékok közötti kutakodás 
sokszor okoz meglepetést az utódok 
számára. Nem várt eredményt hozott 
Báránd VSZ nyugdíjas alapszervezet 
vezetősége számára, mikor az alap
szervezet otthonának raktárhelyiség
ében és padlásterében az ezredvég tisz
teletére rendcsinálásra kerítettek sort. 

A szervezeti élet, a gazdálkodás min
dennapjairól tanúskodó dokumentumok 
kíváncsi lapozgatása számos később fel
dolgozásra méltó ígéretes információt tárt 

elő. Küzdelmes, de tartalmas, a közösség 
melegéről, gyámolításáról, életigenlésé
ről tanúskodnak az évtizedes irományok, 
fóliánsok. Megilletődve forgatták a több, 
mint 70 esztendő történéseit, a közösség 
gondjait jó szívvel istápoló korabeli ve
zetők neveit, gondolatait megörökítő 
anyagok megsárgult lapjait. 

1926-ban, ebben a kis Hajdú-megyei 
községben önmaguk gazdagítására létre
hozták szakszervezeti sejtjüket, Nyugdí
jas Kör névvel. 

Szájhagyomány útján ugyan volt tu
domása a jelenlegi alapszervezeti tagok
nak, vezetőknek - így Busznyák Lajos 

elnöknek és Galgóczy Józsefné gazdasá
gi vezetőnek is -arról, hogy a "Kör" szép 
hagyományai közé tartozott valaha az, 
hogy a jeles nemzeti és munkásmozgalmi 
ünnepeken, községi eseményeken a tagok 
zászlós felvonulással vettek részt. A kör 
tagjainak az egységet, a szolidaritást meg
jelenítő zászlós felvonulása rendre elisme-

ZSIRAI LÁSZLÓ 

rést váltott ki a község lakói körében má
jus elsején, március tizenötödikén. 

Az emlékező öregek beszéltek a -
Petőfivel szólva- "vén zászlóvivő" tiszt
ségének rendszeresítéséről is. Ők voltak 
azok, akik a felvonulók élén járva meg
tiszteltetésből vezethették a vasutas nyug
díjasok sorát. 

A régiségek között búvárkodók óri
ási örömére egy gondosan lekötött cso
magban leltek rá az 1926-os esztendőben 
készült vasutas nyugdíjas köri zászlóra. 
A zászló házilag szőtt vászonból készült, 
48-as utánérzésű szegővel. Rajta a nyug
díjas köri asszonyok kezemunkájával 
készült gyönyörtI hímzésű szentkoronás 
országcímer látható középen. Alatta ara
nyozott szálakkal öltött szárnyaskerék 
jelzi a vasúti kötődést. 

A mai utódokat megilletődéssel eltöl
tő, gondos tagolású felírat hímzete az előd 
nyugdíjas vasutasok összefogásának 
erejéről hordoz maradandó üzenetet. 
Nekik köszönhetően létezik az akkori 
"Nyugdíjas Vasutasok Olvasóköre 
Báránd" emlékét gondosan ápoló vasutas 
nyugdíjas szakszervezeti alapszervezet és 
klub a községben. 

Az alapszervezet szívesen ajánlja fel 
a 100 éves Vasutasok Szakszervezete 
bárándi relikviáját további szakszeríI 
megóvásra és közzétételre, vagy más 
méltó hasznosításra. Úgy vélik, ezzel 
méltó módon tudnak tisztelegni a kezde
ményező elődöknek. 

Bánszegi József 

Emlékez is 
egy régi utazás, az akkori vasúton, 
felnőttkor gyökere: gyerekkorom ... 
kirándulás, személyvagon, másodosztály. 
sorompóláncot csörlőző szorgos vasutas, 
váróterem-türelem, 
szívesen szeretett szirmú rózsalugas .... 

sípoló mozdony-fuvolafutam, kalauzmosoly. 
emlékezik rá az osztály: 
zsebeinkben apró tavikavicsaink 

és vékonyka menetjegyünk. 
halk, hideg Hold az ég rendjele, 

mire hazamegyünK. .. 

kés6bb a vizsgán 
minden tárgyból az egyes számú tételt húzom. 
emlék ez is, 
mint pályamunkások vállán a talpfanyom -
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A vezérigazgató köszöntöne 
a nyugdíjasokat 

Az ld&ek Nemzetközi Év.- alkalmá
ból a vasútigazgatókkal tartott regioná
lis találkozókat követően november 25-
én országos fórumot tartott Kukely 
Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója a 
Tórekvés Mtlvelődési Központban. 

A fórumon részt vett Bajnai Gábor 

vezérigazgató-helyettes, Feleky Pál, a 
VSZ tiszteletbeli elnöke, Molnár György, 

az ONYSZ elnöke és mintegy 300 alap
szervezeti tisztségviselő. 

Pallos György, az ONYSZ ügyve
zető elnöke az Idősek Nemzetközi Éve 
záró rendezvényeként köszöntötte a zord 
időjárás ellenére megjelent érdeklődőket. 

Kukely Márton vezérigazgató a fó
rum előadója és vezetője, a vasút helyze
téről, reformjáról, az EU-hoz csatlako
zással kapcsolatos feladatokról és a 
MÁV humánpolitikai lehetőségeiről 
adott tájékoztatást. 

Megállapította, hogy amikor a jelen
lévő nyugdíjasok még aktív vasutasok 
voltak, a MÁV létszáma közel 130 ezer, 
a szállított utasok száma 220 millió, a 
teherszállítás pedig 130 millió tonna kö-

rüli nagyságrendű volt. Más lett mára a 
helyzet, az áruszállítás 44 millió tonnára, 
az utasok száma 156 millióra esett vissza. 
- Nem kedvező a fejlesztés beruházás 
alakulása sem. Elöregedtek a mozdo
nyok, a kocsipark, növekedik a veszte
ség. Égetően nagy szükség van a vasút 
korszerűsítésére, reformjára. Igényesebb 
követelményeket kell támasztani minden 
vonatkozásban - sorolta gondjait a ve
zérigazgató, válaszolva a nyugdíjas vas
utasok képviselőinek számos kérdésére. 
Az időseket legközvetlenebbül a szociá
lis ellátás megőrzése érdekelte. A vezér
igazgató elkerülhetetlennek tartotta a kér
déskör elhatározott felülvizsgálatát, de a 
rászorultak segélyezésére biztosított eddigi 
lehetőségeket nem kívánják szűkíteni, 
miután az igény mindinkább növekedik. 

Több kérdés hangzott el a menetrend
szerinti közlekedés feltételeinek, a kép
zett vasutasok megtartásának lehetősége
iről és sok más, a vasút helyzetét érintő 
gondokról. A hallgatóság érdeklődése ki
terjedt a vasútegészségügy, az elhagyott, 
elhanyagolt létesítmények sorsára is, ez 

utóbbiak hasznosításának hiányára, stb. 
A vezérigazgató megnyugtatta a je

lenlévőket, hogy az egészségügyi kor
szerűsítési intézkedések nem érinthetik az 
ellátás szintjét, megszokott minőségét. 
Több helyi regionális problémát illetően 
intézkedéseket ígért, így a vezérigazga
tóság nyugdíjas szervezete elhelyezését 
illetően is. 

A nyugdíjasok régi gondját-az idő
sek otthona létrehozása érdekében - ki
vizsgáltatja. 

-Érdeklődéssel várjuk az intézkedé
sek eredményeit. Figyelemmel kísérjük, 
segítjük azok megvalósítását - mondot
ta Molnár György, az ONYSZ elnöke, 
emlékeztetve a MÁV Rt. és az ONYSZ 
között létrehozott megállapodásra. Meg
köszönte az idősek, a nyugdíjas vasuta
sok iránti érdeklődést, a számukra nyúj
tott segítséget. 

Pallos György méltatva a fórumok 
jelentőségét, várható kedvező eredmé
nyeit, jó kívánságaival zárta a nyugdíja
sok évének utolsó vasutas rendezvényét. 

Hegedfis Károly 

A rendíírlííkapitánnval találkoztak 
KÉRETIK VISSZAÁLLÍTANI A HÁZFELÜGYELŐI RENDSZERT 

A Vasutas Nyugdíjas Klubok Or
szágos Szövetsége december l-jén ren
dezte hagyományos évzáró míisoros 
klubvezetői találkozóját a Tórekvés 
Míivelődési Központban. 

A találkozóra meghívottként érkezett 
dr. Kökényesi Antal, budapesti rendőrfő
kapitány, Bleyer Ferenc, aX. kerületi ka
pitányság bűnmegelőzési osztály vezető
je, dr. Márkus Imre, VSZ-elnök, Pallos 

György, a VSZ ONYSZ ügyvezető-al
elnöke és Németh Tibor, a míivelődési 
központ igazgatója, a járműjavító igazga
tója képviseletében, valamint az ország 
területén működő vasutas nyugdíjas klub 
közel 300 tagja. 

A találkozón dr. Kökényesi Antal fő
kapitány előadást tartott az idős állampol
gárokra veszélyt jelentő bíinözésről és a 
megelőzéssel kapcsolatos feladatokról. A 
feszült érdeklődéssel kísért előadás igen 
sok megszívlelendő tanácsot és infonnáci
ót nyújtott valamennyi résztvevő számára. 

A főkapitány az időskorúak magá
nyosságát, mozgásterük jelentős csökke
nését, otthonhoz kötöttségét állapította meg, 
veszélyeztetettségük, sérülékenyebbségük 
okaként, miközben csökkent önvédelnú 
képességük. Jóhiszemíiségük, befolyásol
hatóságuk miatt könnyebben megközelít
hetők, kihasználhatók. Sajnálatos tényként 
állapította meg: az elhagyatottság, a fiata
lok elvándorlása miatt a falvakban, tanyá
kon még nagyobb. Gondot okoz a bűnfel
tárásban a sérelmek elhallgatása, a követ
kezményektől való félelem miatt. 

óvatosságra figyelmeztetett: a biínözők 
érdeklődését felkelti a könnyelmíI, kihívó 
felékszerezettség, öltözködés. Értékeinket 
rejtsük el! Főként zsúfolt jármliveken, áru
házakban, piacokon vigyázzunk! 

Arra buzdított, legyünk indokoltan 
bizalmatlanok a házalókkal, gyanúsan se
gítő szándékkal jelentkező áliparosokkal, 
álhivatalnokokkal szemben. Felhívta az 
idős emberek figyelmét a lakásból, va
gyonból kisemmiző bíinözés növekvő 
gyakoriságára, a brutalitást sem nélkülö
ző bíinözési magatartásra. 

Nyomatékkal állapította meg az egy
más iránti felelősség, a társadalmi össze
fogás szükségét, a rendőrbarát magatartást 

- Tu Jóska, te már igen régi vasúti vagy, 
én meg itthon téblábolok, az asszony 
meg mindig be:u.eg JósUzik nekem 
veled, hogy moz.duljak már valahová. 
Elmennék én is, abun te vagy, vasutas-

A költő már megmondta: "a dolgozó nép okos gyülekezetében hányni-vetni 
meg száz bajunk ... " A VSZ-re jellemző, hogy mind több rendezvényen szólal
tatja meg a hallgatóságot. 

és a tanácsadás igénybevételét. Szót kell 
váltani a rendőrökkel, ismerni kell őket. 

A hallgatóság visszavárja a házmes
teri, házfelügyelői rendszert, a lakónyil
vántartást, a bűnözők példás büntetését, 
a közbiztonság erősítését, a félelem nél
küli élet feltételeit. 

A Vasutasok Szakszervezete jelentős 
szerepet vállal az idősek élethelyzetének, 
életkörülményeinek alakulása iránt. Szo
lidaritást vállal törekvéseikkel, szervezett 
akciójukkal, részt vesz azokban - kezdte 
hozzászólását dr. Márkus Imre. 

Elismerését fejezte ki, hogy a nyug
díjasok klubélete jó irányba halad. 

Az idős emberek mindig készek az 
értelmes munkában részt venni. Eredmé

nyeiket közismerté kell tenni országszer
te. Arra kell törekedni, hogy kihasson ez 
a fiatalokra is. Nagy szükség van erre, 
amint azt a rendőrfőkapitány is megerő
sítette. Az elnök sajnálattal állapította 
meg, hogy az idősek iránt a média elég
telen érdeklődést mutat. Fel kell használni 
minden országos és helyi hírközlő esz
közt az időskorúak életviszonyainak és 
törekvéseinek ismertetésére. 

A szomszédok m111 vllltt 
nak, de mondd, mennyi nálatok a sza
badság? 

- Hát tudod, abun én dolgozok, ott két
szer két héttel számolunk. 

- Mi az, hogy kétszer két bét? - érdek-

Dr. Márkus Imre részletes tájékoz
tatást adott a bértárgyalások helyzetéről, 
a VSZ állásfoglalásáról. A bérharc a 
nyugdíjasokért is folyik - mondotta, -
ezért a szolidaritásra az idősek részéről 
is szükség van. Elmondta, vannak sajnos 
arra irányuló törekvések, hogy a vasuta
sokat szembeállítsák az utazókkal, fuva
roztatókkal a bérharc okán. 

Az elnök felhívta a nyugdíjasok fi
gyelmét a helyzetük iránt érzéketlen kor
mányzati szervek elfogadhatatlan maga
tartására. 

Dr. Márkus Imre a jövőt illetően a 
VSZ további támogatásáról, segítőkész
ségéről biztosította a Vasutas Nyugdíjas 
Klubok Szövetségét, és a nyugdíjasokat. 

Ezt követően jubileumi emléklapokat 
adott át a klubszövetség elnökével, Ka

pitány Istvánnal együtt, az 5, 10, 20 és 
25 éve jól mtllcödő kluboknak. 

Megtárgyalták a milleniumi 2000. év 
programtervét Kapitány Istvdnnal a talál
kozó egészét irányító, levezető szövetségi 
elnök összefoglalóját jó hangulatú mtisor 
követte, búcsúztatván az 1999. évet 

HeKá 

lődik csodálkozva a jelölt. 
- Tudod Jani, az úgy jön össze, hogy két 

hét, ha én jövök szabadságra, két bét 
meg, ha a f6nök ár megy nyaralni. 
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Egyelőre elmarad a 
kényszerházasság Szolnokon 

Immár ötödik hónapja Király Ká
rolyné, a VSZ Budapesti Területi Képvi
seletének titkára a Szolnoki MÁV-Kór
ház és Rendelómté:r.et Felügyelő Taná
csának elnöke. Thpamalatairól, ésaevé
telein'>l irodájában beszélgettem vele. 

-Az egész vasutasság megdöbbent, 
amikor az Új Néplap cfml1, Jász-Nagy
kun-Swlnok megyei napilap október 28-
i s::.ámában egy cikk jelent meg, "Swl
noknak sok két kórház?" cfmmel. majd 
később a Népszabadság is foglalko::.ott 
a nem mindennapi ötlettel a "S::.olnok 
megvenné a MÁV-kórházat" cfmű cikk
ben. Hogy fogadták a dolgozók és a kór
ház vezetői a hírt? 

- Érthetően felháborodtak. Sőt érke
zett hozzánk olyan észrevétel is, hogy a 
szolnoki és Szolnok környéki vasutasok 
képesek lettek volna akár sztrájkolni, 
vagy tüntetni is szeretett kórházukért. A 
november 9-ére összehívott felügyelő 
tanács már foglalkozott a témával. Ezen 
az ülésen dr. LoÍ<.e Miklós főigazgató-fő
orvos kijelentette: sajtóértesülés szerint 
a kórház jövője kétséges. Időközben a 
KHVM vasútegészségüggyel foglalko
zó miniszteri biztosa, Császár Judit az 
országos sajtóban cáfolta a helyi sajtó
ban megjelent híreket. Gógl Árpád egész
ségügyi miniszter pedig egyik televízió 
nyilatkozatában példaértékűnek nevezte 
a vasútegészségügy átalakítását. 

I.Ifke Miklós beszámolójából kideriilt, 
hogy a kórház vezetői a betegellátás zavar
talanságának biztosítása érdekében nagy 
erőfeszítéseket tesznek, így például már 
évek óta csak OTP-hitelből tudják kifizet
ni a dolgozók 13. havi bérét. A betegellátás 
javítása érdekében ''beteg-megelégedési 
kérdőívet" töltenek ki a betegek, havonta 
és osztályonként. A válaszok összességé
ben pozitívak: megelégedett, köszönő sza
vak, dicsérik, hogy nőtt a WC-k, fürdők 
állapota és száma A számítógépes rendszer 
jól kiépített, nem szorul cserére, ellenben 
az intézeti gépparkot csak úgy tudnák fel
újítani, hogy ha a kórház minden évben 
megkapná az amortizációt. Nagy és pozi
tív visszhangot váltott ki a szeptember 14-
én megindított, és november 24-én lúvata
losan is átadott Emlődiagnosztikai Cent
rum, az úgynevezett Mamrna-klinika. 

Összességében tehát elmondható, 
hogy az intézet jól zárta az 1999-es esz-

tendő első három negyedévét, lúszen nőtt 
az ágyak és az átlagos ápolási napok-, s 
bár csökkent a kiírt betegek és az ágyki
használás száma.jelentősen, mintegy 50 
millió forinttal nőtt a tavalyi év hasonló 
időszakához képest a kórház OEP-bevé
tele ! Ez pedig az egészségügyi intézmé
nyek mindennapos létharcát ismerve nem 
mindennapi teljesítmény! 

-Mit gondol, elvonultak a viharfel
hők a szolnoki MÁV-kórházfeje fölül? 

- Úgy gondolom, hogy rendeződni 
fognak a dolgok, pláne akkor, ha a vas
útegészségügyet nem olvasztják egybe az 
egészségüggyel. 

- Ön szerint letettek a swlnoki veze
tők arról, hogy egyesítsék a két kórházat? 

- Nem t_µdom. De az biztos, hogy a 
szolnoki MAY-kórház országosan is egy
re inkább elismert orvosi intézmény. 
ISO-9002-es minőségbiztosítását pedig 
- a Hetényi Géza Városi Kórházzal való 
összevonása után - kérdés, hogy meg
tartaná-e, megtarthatná-e az új mamutin
tézmény? De erről jobb, nem is beszélni. 
Úgy gondolom, az egyesítést akarók las
sanként megbékélhetnek azzal a gondo
lattal, hogy Szolnokon ezután is két, igen 
jó színvonalú betegellátást nyújtó, egy
más szolgáltatásait jól kiegészítő kórház 
lesz! S ha más nem is, a szolnoki bete
gek, a vasutasok és a szolnoki MÁV
kórház dolgozói ezt szeretnék .. . 

Berta Sándor 

4 hónap= 68 úi tagi 
Váradi Lászlóné, Valika augusztus 

4-e óta megbízott szb-titkár a Budapest 
Nyugati pályaudvari Állomásfőnökség 
VSZ-alaps:r.erve:r.eténél. Elődje Kovács 

József február óta betegállományban 
van s mivel sem a titkárhelyettes, sem 
az elnök nem tudta - munkabeosztása 
miatt- hosszú távon vállalni a helyette
sítését, sürgősen keresni kellett valakit. 
Így esett a választás a 27 éve a szakszer
vezetnél dolgozó Valikára. Hogy jó vá
sárt csináltak-e vele? Annyi már most 
biztos: egyre több a VSZ-tag! 

- Igaz az. hogy mióta Ön a megbfwtt 
szb-titkár; egyre többen lépnek be a VSZ
be, ina Nyugati pályaudvar Állomásfőnök
ségéhez tartozó szolgálati helyeken? 

- Igaz, persze, hogy igaz -mondja mo
solyogva Valika, bár látom rajt', hogy nem 
igazán öriil a gyorsan jött népszert1ségnek. 

- Ön szerint mi ennek a titka? Mit 
csinál, hogy így nőtt a tagléts::.ám? 

- Igazából semmit. Semmi különle
geset. Csupán minden nap kimegyek a te
rületre az emberekhez. Találkozom velük. 
Megszólítom őket. Beszélgetek velük. 
Az emberek érzik, hogy érdekel a gond
juk, a problémájuk. Legyen az magánéle
ti, munkahelyi, vagy másmilyen. Elmon
dom nekik, hogy hova tartoznak, mit is 
csinál a VSZ. S általában a helyi szolgá
lati főnökökkel karöltve megpróbálom 
elintézi a felmeriilt gondokat, problémá
kat. Ha pedig ez nem sikeriil, továbbítom 
a problémákat a VSZ felső szervei felé. A 
lényeg, hogy minden taggal elbeszélgetek. 
Egy emberrel éppúgy, mint ötvennel. 
Hosszas, fára�ztó munka, az biztos. De 

megéri! Megkérdezek minden kilépőt, 
hogy miért akar kilépni, s ha olyan jellegtI 
a gondja, megpróbálom megoldani. 

-Ha jói tudom az Északi s a Nyuga
ti Gépészeti Főnökségek összevonásakor 
félsz volt az emberekben, hogy esetleg 
kettészakad a Nyugati pályaudvari állo
másfőnökségi és gépészeti főnökségi dol
gozókat is magába foglaló alapszerve
zet. Ez a/élelem még mindig megvan? 

- Nem. Mára az emberek megnyu
godtak. Az "északisok"-kal külön együtt-

működési megállapodást kötöttünk, ami
ben kinyilvánítjuk, hogy mindenki ellát
ja a teriiletéhez tartozó dolgozók érdek
védelmét, de például a minden vasutast 
érintő ügyekben (ilyen például a KSZ, a 
helyi függelék) már együtt tárgyalunk a 
szolgálati vezetőkkel. A lényeg: önálló
an dolgozunk, de mégis együtt. 

- Sikerült-e már valamit elérniük, s 
milyen problémákill kell még megoldaniuk? 

- Tóbb mindent sikerült elérnünk. 
Megtörtént például a fapados vécék ki
alakítása, a szolgálati helyek tisztasági 
festése, mázolása, valamint a nemzetkö
zi pénztár parkettázása és fűtéskorszeríí
sítése. Emellett a gépészeti főnökségen 
folyamatosan javítanak az átszervezés 
okozta munkakörülményi gondokon, 
problémákon. A jövőt illetően pedig meg 
kell oldanunk a kettes toronyban a fűtést, 
a vonatkíséreti szociális helyiség vizes
blokkját is rendbe kell tennünk. 

-Hányan léptek be a VSZ-be, mióta 
Ön az szb-titkár? 

-Megválasztásom napján 351 tagja 
volt a helyi VSZ-alapszervezetnek. Azóta 
ez a létszám 68 fővel nőtt, azaz most mint
egy 410-en vagyunk, hiszen nem szabad 
megfeledkeznünk a természetes fogyásról 
sem. De biztató, hogy egyre többen úgy 
gondolják: a VSZ-ben a helyük. 

Berta Sdndor 

Távírászok között jártunk 
Különös világ a táviráw.oké. Még az 

amúgy bonyolult vasúton belül is nehéz 

pontosan megbatáromi helyüket a vas
úti hierarchiában. A MÁV Rt. Budapes
ti Területi Igazgatóságának második 
emeletén csupán egy fémtáblán díszel
gő "TÁVÍRDA" felirat hirdeti Farkas 
Jóuefné, Zsuua távíróhivatal-ve:r.ető' és 
kilenc kolléganője birodahnát. Az üveg
falakkal elválasztott hel�n az öreg 
T-100 típusú távfrógépek ontják ma
gukból a tonnányi iratot. 

-A távírda jelenlegi formájában a 60-
as évek óta működik - kezdi beszélgeté
sünket a távírdavezető. -Ha minden igaz, 
jövőre megkezdődik az átalakítása, korsze
rusítése. Ez azt jelenti, hogy a T-100-as te
lexgépeket fokozatosan a 1ELEXNET és 
a GEPÁRD programokat futtató számító
gépek váltják majd fel. Az új gépeknek az 
lesz az előnye, hogy a táviratokat meg tud
juk majd rajtuk szerkeszteni. 

- Mit kell tudni ahhoz, hogy valaki 
távírász lehessen a vasúton? 

- Alapkövetelmény az érettségi, a 
gyors- és gépírástudás és a magyar nyelv 
kitűnő ismerete. Egy vasúti távírásznak 
ezen felül ismernie illik még a vasút tör
ténelmét, a vasúti földrajzot, és a vasút 
szerkezeti felépítését. S ami a legfonto
sabb: szeretnie kell ezt a munkát. Nincs 
külön iskolarendszeru távírászképzés, 
tehát, aki megfelel a fenti követelmények
nek, azt külön távírásztanfolyamra íratjuk 
be, majd jöhet a mélyvíz. 

-Hányan dolgoznak most itt és mek
kora táviratforgalmat bonyoUtanak le? 

- Összesen tizen vagyunk. A szemé-

MIND A TÍZEN VSZ-TAGOK 

lyemben egy távíróhivatal-vezető, egy 
kézbesítő, aki a beérkező táviratokat el
juttatja az osztályolcra, továbbá van négy 
nappalos és négy fordulószolgálatos 
dolgozó. Általában 10 órakor kezdjük a 
munkát és 18 órakor végzünk. Előbb 
azért nincs értelme bejönnünk, mert a 
táviratokat fél tízre-tízre szokták megír
ni. A forgalmunk attól is függ például, 
hogy milyen évszak van, lúszen a tél alaJr 
vetően nyugodtabb, mint mondjuk a ta
vasz, vagy a nyár, de az is számít, hogy 
milyen gyorsan készülnek el a leadandó 
táviratok az épületben. A havi táviratfor
galmunk 10 ezres nagyságrendű. Ebben 
természetesen benne vannak a belföldi 
táviratokon kívül, a külföldiek is. (Ez 
utóbbi esetben van külön vasúti szak
fordító, aki lefordítja a táviratokat.) 

-Mi az, ami itt tartja az embereket? 
Netán a bérek? 

-A bérek nem Jómagam például 33 éve 
dolgozom a vasútnál, 3 éve vagyok táv
írdavezető és 57 ezer a bruttóm. Ez a bér a 
munka intenzitásához viszonyítva kevés. 
Sokkal inkább a hangulat. a légkör az, ame
lyik ittmarasztalja az embert. Ha közülünk 
bárkinek gondja van, azt nyugodtan meg
oszthatja a többiekkel. Néha bulikat szerve
zünk, csak úgy, minden ok nélkül, csupán 
azért, hogy jól érezzük magunkat. Olyanok 
vagyunk. mint egy nyugodt, csendes sziget 
a mai, rohanó világban. A távírászok egyéb
ként országos szinten is összetartanak. Én 
például az idén Szombathelyen voltam, az 
ottani igazgatóság távírdájában, tavaly pedig 
Pécsen. Rendszeres kapcsolatot tartok a többi 
igazgatóság távirdavezetőjével is. 

-Mi az, ami ékessége ennek a távfr
dának? 

-Egyszerre kettőt is említhetek. Elő
ször is: mindannyian, mind a tize9 (név 
szerint: Ádám Éva, Bokor IÁSz/óné, Far
kas Józsefné, /ring IÁSz/óné, Labanc Vir
ginia, Nagy Némedi Istvánné, Szél 
Sándorné, Tokai Lászlóné, Vidéki Zita, 
Zsámbokiné Csorba Anna) VSZ-tagok 
vagyunk' Ez, úgy gondolom, ritka ebben 
az országban. Másodszor: minden itt do!-• 
gozó hölgynek van valamilyen családi-ro
koni kötődése a vasúthoz. Vagy a nagyszü
lei, vagy a szülei, vagy a férje, vagy a fia 
dolgozott-dolgozik a vasútnál. 

-A hivatalos táviratokon túl, ame
lyek ugyebár bizalmasak, milyen jellegű 
tá\'iratokat kezelnek még? 

- Nagyon sok távirat megy a regio
nális sajtónak. Ezek szólhatnak vágány
zárakról, késésekről, vagy minden olyan 
egyéb dologról, amit egy helységben az 
embereknek a vonatközlekedést érintő
en tudniuk kell. A vasúti táviratok való
ban bizalmasak, információt kiadnunk 
sem szóban, sem írásban nem szabad. De 

ez így is van rendjén. A Budapesti Terii
leti Igazgatósághoz 42 távgépíró munka
hellyel rendelkező állomás tartozik, s ak
kor a vontatási, a villamos vonal, a táv
közlési- és erősáramú, a biztosító-beren
dezési, vagy a pályagazdálkodási főnök
ségekről, és a különböző kft.-kről nem 
is szóltam. 

- Akkor az önök táv(rdája olyan, 
mint egy hírügynökség csak kicsiben? 

-Talált. .. 
Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá fels,ővezeték építő-sze
relő járművek és munkagépek gyár
tása, javítása, felújítása, korszerűsí
tése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1c részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

JÁSZKIW{ 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'11': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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