
Középpontban a MÁV Kórház 
„Megmarad és erősödik a gyermekgyógyászat 

és a bőrgyógyászat területén a járóbeteg-szakellá
tás. Változatlan marad az egészséges újszülött
ellátás. A gyermekgyógyászati fekvőbeteg-ellátás 
- fővárosi centrumokkal kötendő megállapodások 
alapján - magasabb szakmai szinten lesz biztosít
va a szakintézmények által. 

A bőrgyógyászat területén, de a belgyógyászati 
osztály kerete között tíz ágy megmarad, valamint a 
szülészet-nőgyógy�szati osztályon belül tfz 
ággyal létesítünk neonatológiai részleget." -
beszámolónk a 2. oldalon olvasható. 

A TARTALOMBÓL: 

l. Bértárgyalások 2002 

Még tartanak a tárgyalások 
a 2001. évi bérkorrekcióról, de 
már körvonalazódik a 2002-es 
bérek és a Kollektív Szerződés 
fix összegű juttatásainak 
megemelésének mértéke. 

'• Gazdaságtalan-e a vasút? 

Ezzel a címmel indítunk sorozatot, 
amelyben a Levegő Munkacsoport 
kutatásainak eredményeit tesszük 
közzé. 

Döntések tisztújításról, a VSZ 
költségvetéséről, a szakszervezeti 
választások kiírásáról és 
állásfoglalás az országgyűlési 
választásokról. 

Veszély-helyzet 
AVSZ Elnöksége a munkavállalói és a nemzeti érdek elárulásának tartja a Státusz-törvényt módosító egyetértési nyilatkozatot. A V SZ kezdeményezi a munkavállalói oldal és az OMT azonnali összehívását a miniszterelnök által előidézett veszélyhelyzet kárenyhítése érdekében. 

a munkaerőpiacon! 

A„Státusz-törvény" tervezetének megjelenése óta rossz érzéseim voltak a Magyarországon élő magyar munkavállalók foglalkoztatási biztonsága miatt. A különböző kedvezmények, amelyeket a kormány egyoldalúan biztosít - oktatási, egészségügyi ellátási, utazási, munkavállalási, stb. -, vonzzák a határokon kívül élőket, míg a számlát a közpénzekből közösen álljuk, miközben tovább nő a munkanélküliség Magyarországon. A kormányzat a rész-szabályokban ígért garanciákat. Igaz, ezek a szabályok még nem születtek meg. 
A

ráadás a magyar és román miniszterelnök egyetértési nyilatkozata volt. Orbán miniszterelnök úr a magyar munkavállalók számára kifejezetten hátrányos megállapodást írt alá. A VSZ a sajtónyilvánosságot is felhasználva tilta.kozott a szociális partnerekkel történő egyeztetés nélküli döntés miatt. A Vasutasok Szakszervezete tiltakozik a 'magyar-román Státusztörvénnyel kapcsolatos egyetértési nyilatkozat' ellen és az Országos Munka
ügyi Tanács _(OMT), valamint a munkavállalói oldal azonnali összehívását kezdeményezi. A FIDESZ-kormány rövidtávú önös politikai érdekeit szem előtt tartva a Magyarországon élő magyar munkavállalók érdekeit eladta a munkaerőpiacon. Az Orbán-kormány ismételten megkerülte a szociális partnereket és a munkaválla-

Jókkal, munkaadókkal való egyeztetés nélkül döntött. Az Európai Unióhoz első fordulóban csatlakozni akaró közép-kelet európai országok között a legalacsonyabbak a magyarországi bérek. Az Orbán-kormány a bérfelzárkóztatásért a négyéves kormányzati ciklusban nem tett érdemi lépéseket. A munkavállalók részére a bérkiáramlást viszont minden eszközzel visszafogta. 
A

Státusz-törvény munkavállalásra vonatkozó részének a román anyanyelvű állampolgárokra való kiterjesztése a magyar munkaerő további fokozott értékvesztését jelenti. A feketemunka, illetve az olcsón elvállalt munka leértékeli a magyar munkaerőt is és annak a minőségi terméket előállító képességét. Félő, hogy kettős bérrendszer alakul ki Magyarországon. A magyar munkaerő szabad áramlását az Unió irányába hétéves időtartamra kizárta a FIDESZkormány a csatlakozási tárgyalásokon. Ezzel ellentétben többmillió munkavállaló áramolhat be Magyarországra Romániából. 
A

Vasutasok Szakszervezete úgy látja, hogy a FIDESZ-kormány végleg lemondott a három és félmillió magyar munkavállaló foglalkoztatásbiztonságáról, bérfelzárkóztatásáról és méltánytalan, tisztességtelen helyzetet teremtett a magyarországi munkaerőpiacon. 

A vasúti munkahelyek sem kivételezettek a veszélyhelyzet alól. Ezért kezdeményeztük a Vasúti Érde,kegyeztető Tanács (VET) ülésének napirendjén is megtárgyalni az ügyet. 
A

Vasutasok Szakszer-vezete a Státusz-törvénnyel kapcsolatos egyetértési nyilatkozat miatt a VÉT ülésén soronkívüli napirendként kívánja tárgyalni a vasúti munkahelyek védelmének ügyét. A szociális partnerekkel nem egyeztetett kormányfői elki:itelezettség főleg a keleti országrészben veszélyezteti a foglalkoztatást, holott ebben a térségben magas a munkanélküliség és a családok is itt vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. 
A

V SZ új foglalkoztatási megállapodás megkötésében érdekelt, amely a külföldiek munkavállalási lehetőségeiről a magyar vasutasság számára elfogadható módon, megfelelő garanciákkal rendelkezik. 
Kollégák! A FIDESZ-kormány 1999-ben a munka becsületének helyreállítását ígérte. Mára 

kiderült, hogy sem a munkát, sem a becsületet 
nem ismerik. Vagy ha ez az am�·t ők annak tartanak, akkor még , világosabbá vált a munkavál- l f lalókhoz való viszonyuk. 1 fll1 
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A Közlekedési és Vízügyi, Mi
nisztérium (KVM) - mint tulajdo-
nos - által lefolytatott vizsgálat, 
átvilágítás - amelyet a Citifund 
Kft. végzett - közel ezer oldalas 
tanulmányban feltárta a működési 
zavarok és adósságnövekedés 
okait. A javasolt komplex intéz
kedési terv ajánlásokat fogalmaz 
meg és jelentős változásokat ajánl 
a MÁV Kórház és Rendelőintézet 
működésében. Ezt október 3-án 
dolgozói fórumon ismertették. A 
helyi munkavállalói érdekképvi
seletek megfogalmazták azon igé
nyüket, hogy a komplex intézke
dési terv vonatkozásában élni kí
vánnak törvényben biztosított jo
gaikkal. 

Középpontban a 
MÁV Kórház 

A
va�útegészségÚgy _leg!'agyobb fekv?beteg ellátó intéz
menye a Budapesti MAV Kórház évtizedek óta eredmé
nyesen végzi a vasutas munkavállalók és családtagjai
nak, a MÁV alapítású kft-k dolgozóinak, a MÁV nyugdí
jasainak, egészségügyi ellátását. A nagy múltú kórház 

napjainkban egyre kevésbé képes a betegellátást a tőle megszokott 
színvonalon az érintettek részére biztosítani. 

A MÁV Kórház és Rendelőintézet 2001. év első felében jelentős, 
mintegy 400 millió forint adósságot halmozott fel. 

A GYERMEKORSZTÁLY MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÍSÉRLETE 
MIATT TÜNTETÉSRE ÉS PETÍCIÓ ÁTADÁSÁRA KERÜLT SOR 

Vízügyi Minisztérium előtti szü
lői fellépésre, tüntetésre és petí
ció átadására került sor. 

A Vasutasok Szakszervezete ve
zetése az illetékes szakszerveze
tekkel együtt kiemelt figyelmet 
fordít a MÁV Kórház és Központi 
Rendelőintézetben zajló folyama
tok: - a csoportos létszámcsök
kentés alakulására; - a szervezeti 
és a gazdálkodás racionalizálási 
intézkedések megtételére; - a me
nedzsmentváltás menetére; - az 
érintett dolgozók, szakszervezeti 
tagjaink védelmére. 

Bár az események ma még javá-
ban zajlanak, meggyőződésünk, 
hogy a MÁV Kórház és Központi 
Rendelőintézet munkavállalóinak 
érdekvédelmére született, az érin

�---- tett helyi szakszervezetek és a 
2001. november 27-én a KVM 

tájékoztatót, illetve konzultációt 
tartott a MÁV Kórház és Rendelő
intézet érdekképviseletei és Köz
alkalmazotti Tanács (KT) részére 
az intézet gazdasági helyzetének 
stabilizálása érdekében tervezett 
intézkedésekről a közalkalmazot
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. sz. törvény alapján. A 
tájékoztatójában .lenőfi György, 
KVM helyettes államtitkár hang
súlyozta, ho_gy 2001. I. félév 
végére a MAY Kórházban csőd
helyzet alakult ki, a gazdálkodás 
hiánya elérte a 400 millió forintot, 
ami a KVM, mint tulaj<:lonos köz
vetlen beavatkozását tette szüksé
gessé. 

. re a rendezés szükségessége mel
lett, az egyeztetések fontosságára, 
á gyermekorvosi szolgálat átszer
vezésének következményeire, a 
létszámleépítés minimalizálására, 
stb. Emellett vállalták, hogy írásos 
véleményüket, javaslataikat eljut
tatják a tulajdonos részére. 

2001. december 10-
én írásban véle
m é n y  e z t  é k ,  
melyre 2002. 
január 7-ig 
semmiféle visz
szajelzést nem 
kaptak minisz

KT összefogása, a közös 
cél megvalósítása (szak

értői támogatással) 
eredményes lehet. 

Lapzártakor ér
kezett Dr. Fónagy 
János miniszter úr 
válaszlevele a vas

útnál működő repre

A minisztérium által megbízott 
átvilágító cég (Citifund Kft.) ja
vaslat-tervében intézkedéseket 
ajánl a létszám csökkentésére. 
Javaslatukban 30 fő ápolónő, 35,5 
fő gazdasági és egyéb ügyintéző, 
továbbá 10 fő orvos (felmentéssel 
történő) összesen 75,5 fő közal
kalmazott jogviszonyának meg
szüntetését ajánlotta. Ez két kór
házi osztály (gyermek- és bőrgyó
gyászat) megszüntetését jelente
né. 

A tájékoztatón részt vett érdek
képviseleti szervek felhívták a 
figyelmet a több éve tett jelzések-

2001. december 5-én dolgozói 
fórumon jelentette be .lenőfi 
György helyettes államtitkár a 
KVM által szorgalmazott gazdái-

ter úrtól. A rep
rezentatív szak
szervezetek vezetői 
2001. december 18-i 

zentatív szakszerve
zetek elnökei számára, 

melyből kiemeljük: 

A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMÉRE SZÜLETETT 
ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYES LEHET 

„Megmarad és erősödik a 
gyermekgyógyászat és a bőrgyó
gyászat területén a járóbeteg-szak-
ellátás. Változatlan marad az 

kotlási és szervezeti intézkedések 
hatását, melynek eredményeként 
140 millió forintra csökkent az 
intézmény adósságállománya. 
Felmentésre került Dr. Kamuti 
Jenő, a kórház főigazgatója és tel
jes vezérkara. Ismertette és bemu
tatta az új megbízott vezető gár
dát, élén Dr. Kollár Zoltán főigaz
gatóval. Jelezte, hogy 2002 janu
árjában a KVM pályázatot ír ki az 
új vezető posztokra. 

A tárca álláspontját a csoportos 
létszámcsökkentésre, a szervezeti 
és a gazdálkodás racionalizálására 
vonatkozó javaslatát az · illetékes 
helyi érdekvédelmi szervezetek 

közös levélben kifejezték aggo
dalmukat a tárca vezetőjének, ki
fejtve, hogy fontosnak tartják a 
gyermekosztály és a bőrgyógyá
szat új feladatokkal kibővített to
vábbi működését. 

Napjainkban gondot jelent, 
hogy a kórház megbízott vezetése 
hozzákezdett a csoportos lét
számcsökkentéshez, osztályok 
bezárásához anélkül, hogy az 
illetékes érdekvédelmi szerveze
tek javaslatait (szakmai érvelé
sét) figyelembe vette volna. A 
kórházi gyermekosztály meg
szüntetésére tett kísérlet miatt 
január 3-án a Közlekedési és 

egészséges újszülött-ellátás. · A 
gyermekgyógyászati fekvo"beteg
ellátás - fővárosi centrumokkal 
kötendő megállapodások alapján 
- magasabb szakmai szinten lesz 
biztosítva a szakintézmények által. 

A bőrgyógyászat területén, de a 
belgyógyászati osztály kerete kö
zött tíz fekvoöeteg-ellátást szolgá
ló ágy megmarad. A szülészeti
nőgyógyászati osztályon belül tíz 
ággyal létesítünk neonatológiai 
részleget, amely a kezelésre szo
ruló újszülöttek részére biztosítja 
az ellátást". 

Rubik László 
VSZ Vasútegészségügyi 1B titkára 

Lapzárta után 
A

Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére 2002. 
január 10-én egyeztető megbeszélésre került sor a 
VSZ vezetése és dr. Kollár Zoltán, a MÁV Kórház fő

igazgató-főorvosa között a kórház dolgozóit és a betegellá
tást érintő, napjainkban zajló aktuális kérdésekről. 

A felek hangsúlyozták a kórház előtt álló feladatok 
megoldásában a munkáltató és a szakszervezetek között 
folyó párbeszéd, a jövóbéni célirányos együttműködés 
fontosságát. 
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Az érdekvédelem időszerű kérdései és hírei 
lesztés még nem nevesített maradványából 
1.500 Ft/fó/hó összeget kapjanak. Munkáltató 
elutasította a VSZ javaslatát arra hivatkozva, 
hogy azt az összeget differenciálásra kívánja 
fordítani. Bértárgyalások 2002 A Vasutasok Szakszervezete bízik abban, 

hogy a hátralévő bértárgyalásokon a 
GDP-ből mind szélesebb munkaválla

lói körnek tud még további bérfej
lesztést - a fentiek szerint - elérni. 

A elmúlt hónap erősen vitatott jutta-
ztása volt az a háromszor 500 Ft-os 

vásárlási utalvány, amelyet a 
MÁV Rt. vezetése karácsonyi gesztusnak szánt a 
vasutasoknak. A titokban előkészített „aján
dék" megalázóra sikeredett, miután a jókívánsá
gok mellé az éves munka elismerésének értékét 
taksálták 1500 Ft-ra. 

Az ajándék forrásfedezetéről ellentmondó 
nyilatkozatokat adott a vasút vezetése. A VSZ 
érdekvédelmi lépéseket tett annak érdekében, 
hogy a bérmegtakarítások ott kerüljenek fel
használásra, ahol keletkeztek, azok részesülje
nek belőle, akik a hiányzó kollégák helyett több
letmunkát végeztek. A MÁV vezetése ezt meg
ígérte (több külszolgálati fónökségről kedvező 
visszajelzés érkezett.) 

Bérkorrekció: A hároméves megállapodás 
értelmében a 2000. évi GDP-hez kapcsolódó 
bérfejlesztés 2001. decemberi bérkorrekció járó) 
- a 0, 1 %-ról sikerült megállapodni a munkálta
tóval. 2000-ben a bérfejlesztéshez előzetesen 
5% GDP lett figyelembe véve, a tény 5,2% lett, 
így a GDP tényleges fele 2,6%, a 0, 1 %-ot ren
dezni kellett. 

A fentiek miatt a MÁV Rt.-nél 2001. decem
ber l -jével a személyi alapbérek 0, 1 %-kal meg
emelésre kerültek, de ez nem lehetett 100 Ft-nál 
kevesebb. A huszonhárom hónapra visszamenő
leges (!) bérráépítés végrehajtása során az egy
szeruób elszámolás érdekében a 2000 januárjá
ban is a vasútnál foglalkoztatott munkavállalók 
egyszeri 2000 Ft-os kifizetésben részesültek a 
2001. decemberi bérfizetéskor. 

Inflációkezelés: 2000. októbere-2001. októ
bere között az átlagos infláció 9,7% volt. A 
2000 október/2001 októberi infláció pedig 7,6% 
volt. A hároméves megállapodásban a „tól-ig" 
mérték figyelembe vétele szerepel, így a VSZ 
jogosan emelt szót a különbség számfejtéséért. 
A naptári év szerinti infláció 2001-re 9,3%-ban 
várható. A munkáltató arra hivatkozva, hogy ta
valy a megállapodástól közösen eltérve a „per" 
mérték lett figyelembe véve, idén is a „per" 

Hallgat a Hírlap 

mértéket veszi alapul, vagyis a 
7 ,6%-ot és most januárban így 
nem fizet bérkorrekciót. Nem 
vitatta a 2001. évi tény infláció 
mértékét (9,3%). A VSZ javasol
ta, hogy a vasút legalább az éves 
infláció mértékéig korrigálja a 
2001. évi béreket. (2001. január: 
6%, május: 2,5% = 8,5%, hiányzik 
még 0,8% a 9,3%-hoz.) , . 

A VSZ írásos javaslatot vitt a VET december 
22-i ülésére, hogy a munkáltató a 0,8%-os bér
korrekciót április 10-ig fizesse ki. 

Jelenleg a 2002. évi bérmegállapodás része
ként a júliusig történő kifizetést vállalta a mun
káltató. (A VSZ még további erőfeszítéseket 
tesz a mielőbbi kifizetés érdekében.) 

2002. évi bérfejlesztés: 2001. december 7-től 
folynak az érdemi tárgyalások a 2002. évi bér
ről. A munkáltató 6,5%-os személyi alapbérfej
lesztésre tett javaslatot, kezelve a jövő évi inflá
ciót. A GDP 5,5%-ban lett figyelembe véve, 
vagyis 2,75%-ot kíván a munkáltató reálkereset
növelésre fordítani. 

A VSZ 2002-ben 7,5%-os inflációkezelő bér
fejlesztést tart indokoltnak és megalapozottnak. 
A munkáltató által kiemelt bérfejlesztésre hozott 
javaslatok többsége szakszervezetünk által szor
galmazott, a VSZ szeptemberi tárgyalási cso
magjában szerepelt (szakmunkások, utazók, 
műszakiak). 

Atárgyalások során a Vasutasok Szak
szervezete kezdeményezte, hogy a 
fentieken túl a kereskedelmi végrehaj-

tó munkakörben foglalkoztatott 1634 fó és 
további 1000 fó gépészeti szakmunkás is része
süljön kiemelt bérfejlesztésben. Munkáltató 
több tárgyalási kör után, de végül is elfogadta a 
VSZ javaslatait. 

A hároméves megállapodás jövedelem-célki
tűzése alapján (a reálkeresetek is növekedjenek) 
javasolta szakszervezetünk, hogy mindazok, 
akik az inflációkezelő bérfejlesztésen túl kieme
lésben egyszer sem részesültek, az c;z évi bérfej. 

A Vasutasok Szakszervezete kez
deményezte - miután a VDSZSZ a 
hároméves megállapodást felmond
ta (2001. dec. 31.) -, hogy a három

éves megállapodáshoz tartozó vala
mennyi témakörről (teljesítmény és 

balesetmentességi juttatások, vasutasnapi 
jutalom, foglalkoztatási megállapodás) rendel
kezzenek az azt fel nem mondó felek. Emiatt a 
munkáltató - a helyzetet kezelendő - hivatalos 
nyilatkozatot tett a VÉT-en, hogy a 2000. febru
ár 22-én aláírt megállapodásokat továbbra is 
érvényben lévőnek tekinti. 

A VSZ kezdeményezte még a foglalkoztatá
si megállapodás kiegészítését a külföldi mun
kavállalókkal kapcsolatban. 

A
Kollektív Szerződés fix összegű jutta.:" 

tásainak megemeléséről is tárgyalások 
folynak. Munkáltató nyilatkozott, a 

bérmegállapodások végrehajtásához szükséges 
időigény miatt január 17-ig az álláspontokat 
össze kell rendezni annak érdekében, hogy feb
ruár 10-én az emelt összegű bért vehessék fel a 
munkavállalók. 

A Vasutasok Szakszervezete a 2002-ről folyó 
tárgyalásokat eredményesnek és hatékonynak 
értékeli. A VSZ pozitívnak tartja, hogy a mun
káltató a többéves béradósságok enyhítésére 
nyitott volt. A pozitívumok ellenére a VSZ elé
gedetlen, mert meglenne a lehetősége annak, 
hogy ne csak vállalati átlagban, de az egyes 
munkavállalóra vonatkoztatva is igaz legyen a 
MÁV-nál .a reálkeresetnövekedés, de a vasút 
vezetése ragaszkodik a munkáltatói differenciá
láshoz. Az elégedetlenség másik oka a 2001. évi 
inflációt ellentételező 0,8%-os bérkorrekció ké
sése. Amíg ez nem teljesül, a MÁV Rt-nél reál
kereset-deficit van! 

A VSZ további írásos javaslatokkal segíti a 
megállapod�sok mielőbbi létrejöttét. 

Varga Gyuláné 

Jogszerű volt a 2000. 
évi vasutassztrájk 

Egyesek legnagyobb 
sajnálatára a 2000. évi 
sztrájk utolsó órái is 
jogszerűek voltak. 
Pedig nagyon szerettek 
volna kaszálni 

zéssel nem találkoz
hattak. Ha pedig ez 
így van, akkor elég 
nehéz azt mondani, 
hogy a sztrájk jogel
lenes cél elérése ér
dekében folytató
dott volna. 

Egyébként, ha a 
sztrájk valóban a tagdíjak levonásá
nak elérése érdekében folyik, akkor 
sem lett volna jogellenes, mivel a 
bíróság álláspontja szerint az ilyen 
követelés olyan érdeket érint, amely 
miatt a munkavállalókat megilleti a 
sztrájk joga. 

A
mint azt a kedves olvasók már megszokhatták, a Vasutas 
Hírlap következő számában sem olvashatnak arról, hogy a 
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírós_ága felülvizsgálati 
nem peres eljárásában elutasította a MAV Rt.-nek a repre

zentatív szakszervezetek ellen benyújtott kérelmét. 

A MÁV Rt.-nek nem sikerült a 
Legfelsőbb Bírósággal elhitetni azt, 
amivel a MÁV sajtószolgálata tele
kürtölte a világot. 

Hogy miről szóltak a hírek? 
Természetesen arról, hogy a rep

rezentatív szakszervezetek visszaél
ve a sztrájkjoggal, jogellenesen, ki-

zárólag a tagdíjlevonás miatt tartot
ták fenn a sztrájkot az adott idő
szakban (2000. február 13-át köve-
tően). 

A MÁV Rt. beadványában arra is 
hivatkozik, hogy a tagdíjlevonfis 
felmondása olyan egyedi munkálta
tói intézkedés, amelynek megvál-

toztatására vonatkozó döntés bíró-
sági hatáskörbe tartozik. , 

További érdekessége a MAY Rt. 

kérelmének, hogy a szakszerveze
tek által megkezdett sztrájk jogelle
nességének megállapítását kérte an
nak ellenére, hogy a szakszerveze
tek a sztrájkot kizárólag meghirdet
ték, de a szakszervezetek, mint jogi 
személyek nem sztrájkoltak. A 
sztrájkban a vasutasok, mint termé
szetes személyek vettek ·részt, azon
ban ők a sztrájkfelhívásban a tag
díjlevonással kapcsolatos célkitű-

Egyesek legnagyobb sajnálatára 
tehát a 2000. évi sztrájk utolsó órái 
is jogszerűek voltak. Pedig nagyon 
szerettek volna kaszálni. No de se
baj! Hátha találnak maguknak vala
mi értelmes elfoglaltságot. 

dr. Bíró Tibor 
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,1., 

M
ost induló sorozatunkban a Levegő Munkacsoport szakértői azt elemzik, milyen főbb okok vezettek a MÁV Rt.-nél kialakult súlyos 
helyzethez, és javaslatokat tesznek arra, hogy mit kellene a Kormánynak tennie a következő időszakban a helyzet javítása érdeké
ben. Véleményük szerint az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy az eddigi közlekedéspolitika zsákutcába vezet. 
Javaslataikkal nem a közúti személy- és teherszállítás ellehetetlenítését célozzák. Elismerik, hogy a közúti fuvarozásra társadal

munknak szüksége van, sok esetben szerepe pótolhatatlan, így különösen a kis tömegű árucikkek terítése esetén. Elemzésükkel éppen a köz
úti és a vasúti szállítás együttműködésének javításához, illetve az egész közlekedési rendszer működésének hatékonyab

bá tételéhez kívánnak hozzájárulni. A szerzők írásaikban a vasúttól független okokat elemzik. Tudják, hogy .a vasúton 
belül is komoly átalakítások, a hatékonyság számottevő növelése szükséges annak érdekében, hogy a magyar vasút 
megfeleljen a 21. század követelményeinek. Ennek vizsgálatát azonban meghagyják a vasút munkatársainak, és ők 
csak a külső okokra hívják fel a figyelmet. 

A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult 
környezetvédő társadalmi szervezet. Jelen-
leg 116 tagszervezetük van. Szakértői Tes

tületük több, mint száz főt tömörít a különbö-

Az állandó sebességkorlátozások alakulása 
a MÁV vonalain 

(kilométer) 

ző tudományágak területéről. Az elmúlt évek- 4.soo 
ben számos tanulmányt jelentettek meg a közle-

4_000 
■ Egyéb vonalak 

kedés és a környezetvédelem témaköréből. ■ Nemzetközi törzshálózat 
.500 

A 
elmúlt évtizede�e� 

Z 
a magyar vasut1 
fuvarozás egyre 

romló feltételei jellemezték. A 
szükséges fenntartási, felújítási, 
korszerűsítési munkák elmara
dása miatt a gördülőállomány, a 
pályák és az üzemi létesítmé
nyek állapota egyre romlott. 
Ennek egyik jellemzője, hogy 
2000-ben az összes vasúti pálya 
csaknem felén kellett sebesség

személyszállítást is érintette, a 
teherfuvarozást azonban rendkí
vüli mértékben sújtotta (Id. az 3. 

és 4. ábrát!). E téren hatalmas 
visszaesés volt tapasztalható a 
rendszerváltás során, amikor a 
nemzetgazdaság teljesítménye is 
jelentősen romlott, és megszűnt 
a (volt) szocialista országokkal 
folytatott nagytömegű áruszállí-

. tás számottevő része. Ugyanak
kor a teherfuvarozás csökkenése 

kor lá toz ás t 
elrendelni az 
e r e d e t i l e g  
megengedett 
sebességhez 
képest ( 1. 

ábra). Egy 
másik jel
lemző adat: 
1998-ban a 
személyszál
lító kocsik 
háromnegye
dének életko
ra meghalad
ta a húsz 

A MÁV belföldi forgalmú 
személykocsi állományának kormegoszlása 

20-25 év 

19,6% 

évet, sőt 65 20,o¼ 

százaléka a 
huszonöt évet (2. ábra). 

A 
MÁV „belső adós
sága" (vagyis az az 
összeg, amelyet az 

elmaradt felújításokra és korsze
rűsítésekre kellene fordítani) ma 
már meghaladja az 500 milliárd 
forintot. 

Az elmúlt két évtized során 

25--30 év 

24,!l"I. 

10-lSév 

18,3% 

30-35 év 

10,5% 

3�0év 

0,3% 

3,1% 

egy kedvező irányzatot is jelzett 
társadalmi szempontból: a nem
zetgazdaság szerkezeté_nek kor
szerűsödését. 

A vasút térvesztését azonban 
nagyrészt olyan politikai dönté
sek sorozata okozta, amelyekért 
nem a vasút és nem is a társadal
mi átalakulás volt a felelős. A 

számottevően csökkent a MÁV sorozat következő cikkeiben 
Rt. teljesítménye. A visszaesés a ezeket az okokat elemezzük. 
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Forrás: MÁV Rt. 
A MÁV személyszállítási teljesítményének 
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Köszönjük a bizalmat! 

N 
ovember végén lezajlottak a MÁV 
Rt. és a kapcsolodó kft-k, alapítvá
nyok gazdasági egységeiben az 
üzemi tanácsi és munkavédelmi 

bizottsági választások. Azon felhívásaink, 
melyek arra irányultak, hogy a munkaválla
lók menjenek el (elsősorban szakszerveze
ti jelöltekre) szavazni, meghallgatásra ta
láltak. 

Megköszönjük a részvételt mindazon kol
légáknak akik elmentek szavazni, kiváltképp 
akik a VSZ jelöltekre adták le szavazataikat. 
Néhány olyan -bár többségében a választási 
jegyzőkönyyek adatain alapulnak - nem tel
jes pontosságú adatot szeretnénk közzétenni, 
amely igazolni látszik a szakszervezetek tá
mogatottságát. 

, 

MÁV Rt.: 
-Szavazáson résztvevők aránya kb. 76%; 

-A független jelöltekre leadott szavazatok az 
összes szavazat százalékában kb. 7 ,5%; -
VSZ -re leadott sz�vazatok aránya kb. 41 %; -
A MOSZ és a VDSZSZ együttesen kapott kb. 
41 % szavazatot; -A nem reprezentatív szak
szervezetek együttes szavazati aránya 10,5% 
körüli, (a legnagyobb aránya sem éri el az 
5%-ot); -A MÁV Rt.-nél bejegyzett 14 szak
szervezet közül több nem is állított jelöltet. 

Az alapítványok és gazdasági társaságok 
adatainak a MAY Rt.-vel együttes értékelése 
esetén a VSZ eredményei számottevően ja
vulni látsz�nak az eddigi eredmények ismere-
tében. 

A részvételi arány kb. 78%-os volt; 

0 év mementó! 
A távközlő-erősáramú és biztosítóberendezési 

munkavállalók szemével 

A
mikor az elmúlt év eseményeit 
vesszük górcső alá, nagyon válto
zatos kép tárul elénk. A három
éves megállapodás alapján béké

sen kezdődött az esztendő, mivel a mun
káltató teljesítette a bérre vonatkozó köte
lezettségét. Kifizette az infláció különböze
tet (4,4%-ot), amelyet a három reprezenta
tív szakszervezet elfogadott. Történtek tá
madások azonban más tefületen „valótlan 
állítások" a munkáltató részéről a KSZ alá
írása kapcsán. Szeretném erre a tényre fel
hívni azon munkavállalóink fi
gyelmét, - akik ezen okok miatt 
léptek ki a szervezett dolgozók 
köréből, s gyengítették sorain
kat - olvassák el a Vasutas Hír-
lap -2-r:-számában (november 
27.) megjelent, ,,Döntöttek a 
segélyről" című cikket. 

Akkor, amikor szervezetek, testü- , 
letek, egyes vezetők azon munkál- .s. 
kodnak, hogy a vasúti munka szín- i/,, 
vonala, a vasúti szállítás mennyisé
ge emelkedjen és ez mind egyre 
jobb, emberibb munkakapcsolat révén történ
jen, ugyanakkor vannak olyano� (reméljük 
egyre kevesebben - munkáltatói-szakszerveze
ti oldalon is), akik mindig azt keresik, hogyan 
lehet éket verni a munkáltató-munkavállaló, 
szakszervezet-munkavállaló, szakszervezet
üzemi tanács, munkavállaló-Központi Üzemi 
Tanács (KÜT) közé. 

Sajnos a mögöttünk lévő év is ilyenekkel 
van tűzdelve elég szépen. Ehhez járul hozzá a 
kormányzat egy olyan Munka Törvénykönyve 
módosítással, mely több pontján a bérből és 
fizetésből élők jövedelmi helyzetét tovább 
rontja. Teszi mindezt úgy, hogy nem veszi 
figyelembe a módosításhoz elmondott szakmai 
érveinket. Ezzel főleg a távközlő-erősáramú, 
biztosítóberendezési munkavállalók jövedelme 

csökkent kb. 2.000-
20.000 Ft közötti nagy
ságrendben. Ezért indí
tottunk „több fronton" 
szakszervezeti, üzemi 
tanácsi, felügyelőbizottsági képviselőinken ke
resztül szakmai érveken alapuló lobbi-hadjára
tot munkavállalóink érdekében. Bízunk abban, 
hogy ezen írásos javaslatainkat, véleményein
ket valamennyi TEB-es munkavállaló olvasta. 
Emlékeztetőül néhányat kiemelnénk: 

KÜT szeptember 18.: Kukely 
Márton vezérigazgató, KÜT októ
ber 9.: Neuschl Gyula főosztályve
zető, KÜT október 30.: Benczédi 
Mihályné vezérigazgató-helyettes, 
KÜT november 20.: Gál István 
TEB szakigazgató, a · VÉT és 
SZÉT ülesei, ahol a Vasutasok 
Szakszervezete TEB · 1B titkára 
képviselte javaslatainkat, s végül a 
MÁV Rt. Felügyelő Bizottságában 
Dr. Márkus Imre, VSZ 
elnök kezdeményezé

sére november 15-én Gál 
István szakigazgató javaslata
it támogatta többségében a 
Felügyelő Bizottság. 

Sajnos a másik munkavál
lalói képviselő, Gaskó István 
nem csatlakozott a szakma 
érdekében hozott erőfeszíté
sekhez. Valószínűleg ezért nem 
támogatnak a KÜT-ben kollégáik, 
nem ír alá SZÉT megállapodást a VD-
SZSZ szakági képviselője december 17-én, 
illetve az aláírt hároméves megállapodás alap
ján nem tárgyal a VÉT-en sem a VDSZSZ . 

Most, amikor végre a MÁV Rt. a 2002. évi 
béremelési javaslatában a TEB szakmák sok
éves lemaradását első lépésben a szakmunká-

A VSZ -re adott szavazati arány 56%; 
A MOSZ és a VDSZSZ aránya együttesen 

32%; 
A függetlenek aránya kb. 6%; 
Az egyéb, nem reprezentatív szakszerveze

tek aránya kb. 6%. 
Néhány következtetés az összesített ered

ményekből: 
• Nem lett újabb reprezentatív szakszerve

zet, a bizalom megmaradt a három reprezen
tatív szakszervezet irányába (82%); 

• A munkáltató hathatós anyagi, erkölcsi 
és agitációs támogatása ellenére a PVDSZ 
nem érte el az 5%-ot sem; 

• A független jelöltek számaránya növeke
dett ugyan, de nem olyan mértékben, mint azt 
a munkáltatói ráhatásnak eredményezni kel
lett volna. 

KOLLÉGÁK!KÖSZÖNJÜK 
A BIZALMAT! 

- Dr. Márkus Imre 

sok és termelésirányítók kiemelt alapbérfej
lesztésével, a diplomások keresetnövelésé
vel, illetve differenciált béremeléssel kíván
ja megoldani, ezt nem támogatják egyes 
szakszervezeti vezetők, talán azért, mert az 
ő érdekeik mást kívánnak. 

Az őszi ÜT-választásokra készülve voltak 
ígéretek, a kis szakszervezetek is igyekeztek 
nagyokat ígérni, illetve tanulva a már na
gyobb, s hamarabb kiválóktól, negatív kam
pányba kezdtek. Írásaikról csak egy köz
mondás jutott eszünkbe, ,,nem esik messze 

az alma a fájától" . 
Az eddigi ÜT-választás eredményeinek 

ismeretében úgy tűnik, a munkavállalók nem a 
hangzatos, nagyokat mondó kollégákat tiszte
lik meg bizalmukkal, hanem azokat, akik 
teszik a dolgukat nap, mint nap és kis lépések
kel, de előre haladnak. Úgy gondoljuk, nem 
szabad tovább rombolni a szakszervezeti moz
galmat, össze kell fogni, mert csak a reprezen
tatívak tudnak érdemi eredményeket. elérni. 
Ezen belül is lehet szakmai alapon képviselni a 
TEB-es érdekeket, ha nem lennének mindenek 
felett álló személyek, akik nem engednek alá
írni olyan szakági megállapodást, mely tiszta 
viszonyokat (munkáltatást) biztosít munkáltató 
és munkavállaló számára. Most egy ilyentől 
estünk el, így a 2002-es év továbbra is egyedi 

megoldásokkal indul főnökségenként. 
Kérjük a szakszolgálathoz tartozó 
munkavállalókat, gondolkodjanak 

el ezen, s kérdezzék meg a vá
. lasztások előtt még oly sokat 

ígérő vezetőket, akik hozzáértő 
szakmai képviseletre hivatkoz
tak, hogy szerintük hogyan to
vább? 
A Vasutasok Szakszervezete 

tette a dolgát, konkrét szakmai 
alapra támaszkodó előterjesztések 

készítésével és képviseletével jár el a 
szakma érdekében„ melynek első látványos 
,,eredménye" a MÁV Rt. 2002. évi bérjavas
lata, 

Molnár Ákos 
TEB 1B titkár 

Bodnár József 
TEB KÜT tag 
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Az Európaiság nem csak szólam 
Közös a felelősségünk abban, hogy a választmá

nyi határozatban foglaltak arra alkalmas szemé
�:�íi:JfJlJ..•:::..:-,,, lyekkel töltődjenek meg A

VSZ 2001. december 12-i választmányi ülésén elfogadta a 
2002/2003. évi választások alapelveit. A dokumentumok 
között van a VSZ 2003 áprilisában sorra kerülő kongresz
szus küldötteinek delegálási elve is. A delegálás 

elvét a Választmány úgy határozta meg, hogy a küldőt- ,Á ,tA 

• 

tek között a nők száma 30 százalékot tegyen ki. t'' IJo ·aláh�e· · 
. oen IJell:l h � - hogy tudatosod-Hosszasan sorolhatnám, hogy a társadalomban hol, miért nem kapnak számarányuknak megfelelő képviseletet a nők. Nem teszem. Tudom, ha a nőnek a család és karrier között kell választani, és ezt megteheti, a család mellett fog dönteni. Igaz ez a vezető és menedzseri állásokban. Nem igaz viszont a közép és alsóbb szinteken. Ahol a munka tartama szociális érzékenységet, empátiát, alaposságot, pontosságot igényel ott többségében nők dolgoznak. A rendszerváltozás után megfigyelhető volt az is, hogy a civil és társadalmi szervezetek tisztségviselői között láthatóan megjelentek a nők, akik a rájuk háruló többletek mellett is sokkal gyakrabban vállalnak a társadalmi szolidari-

tást megtestesítő társadalmi munkát, tisztséget. A 
VSZ gazdasági felelőseinek túl-. nyomó többsége nő. Az SZB titká-

Vágy
ók ata,OIJ:l. jon: a képvisele-elvégzése · A 11:lunka ti demokrácia gy , , a seg1't ak t as és tuda's 

.. .. eni Vá- nem cs az 
es tb oro jelenti, hogy e en az IJJe Sok re'szt vehetu··n1c lar 'k ' alJliért , !Ja e- a s Val- a munkában 

tal 1., enkj , · 

rok között is megfi- el llelJ:l . al- Jelentenie kell a · ISIJlert VSZ fórumain és 
f., döntéshozó testületei-gyelhető tendencia, hogy növekszik a nők részaránya. Felmerülhet az olvasóban, hogy ez esetben szükség van-e látszólag pozitív diszkriminációs szabályra. A válaszom határozott igen. A nők alapvetően nem hatalomvágyók. A munka elvégzése, a segíteni vágyás és tudás öröme sok esetben az, amiért vállalják ezt a senki által el nem ismert munkát. Kell ilyen szabály azért is, 

ben a tagság számarányával arányos képviselet megvalósulását is. Európa-komforrn szabály született a Vasutasok Szakszervezetében. Tudomásom szerint a magyar szakszervezetek rendszerváltozás utáni történelmében példa nélkül áll ilyen szabály határozatra emelése. Bár tudom, minden szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, én mégis bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, mivel az el-

múlt években azt tapasztaltam, hogy a megüresedett tisztségekre előszeretettel választották azon kolléganőket, akik a Nőbizottságban vállaltak tisztséget először. Bizakodó vagyok azért is, mivel a tagozat aktív tagjai kiváló emberi és szakmai képességeiket hasznosítják az érdekvédelem területén, és bízom benne, hogy a kiválasztáskor ez nem hagyható figyelmen kívül. Tudom viszont, hogy nem lehet hátradőlni a karosszékben és úgy csinálni, mintha a dolog ezek után magától értetődő módon megoldott lenne. Közös a felelősségünk abban, hogy a választmányi határozatban foglaltak arra alkalmas személyekkel töltődjenek meg. 
· Hercegh Mária 

tag ozatvezetö 

� � �� 

MAV VASJARMU 
,,�Tov� ISO 9001 (( '"@�[;I[r� 

Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken 1sé i körünk: 

• vontató jánnűvek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott jánnűvek fővizsgája, 
főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatokjavitása, korszerűsítése 

I nter Pici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

MV) 
• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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A előadó szerint az Mt.-ben 
Zjelenleg előírt tájékoztatási 

kötelezettség helyett azt kellene 
előírni a munkáltatóknak, hogy 
kérjék ki a szakszervezetek előze
tes véleményét, ha valamely ter
vezett intézkedésük a munkaválla
lók nagyobb csoportját érinti. 

A szakszervezetekkel szembeni 
munkáltatói kötelezettségek meg
szegését szankcionálni kell. 

A munkaügyi ellenőrzés állami 
rendszere ezen a területen jelen
leg nem működik, azt ki kell ter
jeszteni. A bírói út igénybevétele 
az eljárás hosszadalmassága mi
att alkalmatlan eszköz a szak
szervezeti jogok tiszteletben tar
tatására. 

A fel nem használt munkaidő
kedvezmény megváltásának köte
lezettségét vissza kellene állítani. 

A szakszervezeti tagdíjat - az 
európai gyakorlatnak megfelelően 
- a munkáltatók vonják le a mun
kabérekből. Az üzemi tanácsok 
kollektív szerződéskötési jogát 
meg kell szüntetni, mert a munka
vállalók kiszolgáltatottságát fo
kozza, ráadásul szemben áll az 
Unió munkajogával. 

A kollektív szerződés felmon
dásának lehetőségét csak a repre
zentatív szakszervezetek számára 
szabadna biztosítani a munkavál-

,. 

A munkajogról 

A
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a munka· 
világát érintő több törvény módosítása nyomán felemelte 
már szavát, mert úgy ítéltük ·meg, azok durván megsértik a 
munkavállalók érdekeit. Most arra teszünk kísérletet, hogy 

- fordított logikával - ne kritizáljunk, hanem az általunk jogosnak 
vélt módosítási javaslatainkat fogalmazzuk meg, elsőként a munka 
világának alaptörvénye, a Munka Törvénykönyve vonatkozásában. 
Ez a címszószerű összefoglaló egyben jelzi, mit várunk el a jövő évi 
választásokon induló pártoktól tagságunk támogatása fejében már 
rövidtávon is, s - nem utolsósorban - a koncepcionális újragon
dolásban - tájékoztatta a sajtó képviselőit 2001. december 20-án 
dr. Márkus Imre. 

lalói oldalon. Ez elősegítené a kol
lektív szerződések stabilitását. 

Együttdöntési jogot kérünk a 
szakszervezeteknek a munkavál
lalók oktatása, át- és továbbképzé
se tekintetében, valamint a mun
kahelyi előmeneteli rendszer ki
alakításában. Ez is uniós követel
mény - fejtette ki Márkus. 

Ahol a törvény a kiesett mun
kaidőt távolléti díjjal rendeli díjaz
ni, azt átlagkeresetre kell módosí
tani. (A korábbi szabályozás.) A 
jelenlegi rendelkezések csak a ki
esett munkabér egy részének meg-

térítését írják elő, s ezzel kár 
éri a munkavállalókat, ráadá
sul álláspontunk szerint a je
lenlegi gyakorlat alkotmány
ellenes. 

A munkarendek meghatáro
zásánál javasoljuk visszaállítani 
a kollektív szerződés elsődleges
ségét. Így nagyobb lesz az esély a 
.,munkavállaló-barát" munkaren
dek meghatározására. A heti mun
kaidőt fokozatosan 38, majd 36 
órára kell csökkenteni. (Uniós 
gyakorlat.) Követeljük az elren
delhető túlmunka felső határának 

visszaállítását a korábbi szintre 
(jelenleg 200 óra/év, azelőtt 144 
óra/év). A munkavállalók egész
ségének védelme mellett ez mun
kahelyteremtő, illetve megtartó ha
tású lehet. 

A szakszervezeti keresetindítási 
jogokat ki kell terjeszteni a mun
kavállalókat érintő csoportos 
munkáltatói jogsértések esetére is. 
Ma még a szakszervezeti el
lenőrzés során feltárt jogsértések 
ugyanis többségükben következ
mények nélkül maradnak, mivel a 

munkavál
l a l ó k  

kiszol
gál ta tot tsá

guk miatt nem vállalják a jogi utat. 
Végezetül szükségesnek érez

zük a Munka Törvénykönyvének 
átfogó módosítását. Ennek során a 
jogszabály teljes szövegét szüksé

Evzáró választmányi ülés 
ges koncepcio
nálisan áttekin-

Követeljük a teni. A jelen-
járulékfizetők legi kormány 

1 
A

Vasutasok Szakszervezete Választmánya 
2001. december 12-én a VSZ Benczúr utcai 
székházában tartotta soros ülését. 

A Választmány egyhangú döntéssel Ruzsáli József
nét, az anyaggazdálkodási tagozat vezetőjét, a KHI 

IB titkár-helyettesét a VSZ Elnöksége tagjává válasz
totta. Az elnökségi tag pótlását Dr. lmrédy Gyuláné 
nyugdíjazása miatti lemondása tette szükségessé. 

A költségvetési ad hoc bizottság javaslata alapján a 
választmány megvitatta és elfogadta a VSZ 2002. évi 
költségvetését. A választmány által jóváhagyott költ
ségvetés 2002-ben is biztos pénzügyi feltételeket 
nyújt a Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi tevé
kenységéhez, működéséhez. 

A VSZ hatályos alapszabálya alapján a választ
mány 2002 szeptemberétől 2003 áprilisáig bezárólag 
kiírta a szakszervezeti választásokat és elfogadta a 
választások feladat- és ütemtervét. 

A 2003 áprilisában sorra kerülő kongresszus előtt a 
VSZ valamennyi szervezetének be kell számolnia a 
végzett munkájáról és választást kell tartania. 

Az elfogadott ütemterv alapján 2002 szeptemberé
től 2002 december.végéig az alapszervezetek, 2003. 
januárjától 2003 február végéig a közép-

részvételét ugyan létrehoz-
ta e munkára a lasztások során százhúsz fő kongresszusi kül- a társadalom- tripartit bizott-döttet kell megválasztani. b"1ztos1 'ta' s·, ságot, de azt A Vasutasok Szakszervezete soros kongresz-

alapok el- nem működteti. szusának hagyományokhoz méltó megrendezé- K ü I önös  e n se megfelelő színvonalú előkészítő munkát igé- lenőrzésében fontos lenne nyel, ezért a választmány döntése alapján 2002 --------
januárjában megkezdik munkájukat a választ- kidolgozni a 

munkaügyi jogviták megelőzésémány által jóváhagyott összetételű alapszabályt-szer- _ nek intézményesített rendszerét. kesztő, beszámolót-, programot készítő bizottságok. (Munkahelyi szint, Munkaügyi 
1 
A

vsz Választmánya 2002. évi országgyűlési 
képviselő választásokk

.
al összefüggésben 

állást foglalt, mely szerint: 

A Vasutasok Szakszervezete Választmánya a ko
rábbi éyek tapasztalatai alapján, valamint tagsága vé
leményének ismeretében nem támogatja, hogy a 
2002. évi országgyűlési képviselő-választásokon az 
MSZOSZ és a VSZ vezető tisztségviselői (elnök, 
alelnökök) ,,pártlistán" induljanak a képviselői he
lyek elnyeréséért. 

A választmány az MSZOSZ és a VSZ vezető tiszt
ségviselői (elnök, alelnökök) állampolgári jogának 
tartja, hogy a 2002. évi országgyűlési választások 

során önálló egyéni jelöltként in

Közvetítői és Döntőbírói Szolgá
lat, bíróság.) Ez csökkenthetné a 
bíróságok terheit, mérsékelhetné a 
jogviták elhúzódását. 

Szükségesnek véljük átgondolni 
az atipikus foglalkoztatáshoz kö-
tődő munkavállalói jogok, mun
káltatói juttatások (pl. . étkezési 
utalvány) újraszabályozását -
hangsúlyozta Márkus Imre. 

szervezetek, az országos nyugdíjas szer
vezet, a VSZ ifjúsági tagozat és a VSZ 
nőtagozat választásait kell lebonyolítani. 

A választmány döntött a kongresszusi -
küldöttek számáról és összetételéről, en-
nek alapján a kongresszust megelőző vá-

120 kongresszusi 

küldöttet 

duljanak. 
A választmány a VSZ elnöke 

és alelnökei végzett munkájukról 
szóló beszámolóinak meghallga
tása után zárta soros ülését. 

Változatlanul követeljük a szak
szervezetek és a munkáltatók, 
azaz a járulékfizetők részvételét a 
társadalombiztosítási alapok elle
nőrzésében. Úgy véljük, kötelező
vé kellene tenni a munkaügyi és 
munkavédelmi ellenőrzés tripartit 
formáját minden szinten, s előírni 
a munkavédelmi képviselők vá
lasztását minden munkahelyen. kell megválasztani · 

Simon Dezsö k. 



8 2002. JANUÁR MA��� ��ITTA� LEMARADÁS 
. 

A minimálbér elhallgatott hatása 

A
gazdasági tanács nagy ritkán összehívott ülésein a kor
mány, a munkaadók és a munkavállalók - azaz a szak
szervezetek - képviselői döntenek a minimálbér nagy
ságáról. Köztudomású, hogy 2001-ben 25.500 Ft-ról 40 

ezerre, majd januártól újabb 25%-kal, vagyis 50 ezer Ft-ra 
emelték a munkabérek alsó határát. 

A MUNKAVÁLLALÓK KÉPVISELŐIT AZ 
AGGASZTJA, HOGY NINCS FORRÁS A 

BÉREK ARÁNYOS FEJLESZTÉSÉRE 

A döntés a kormány előterjesztése nyomán született. A munkaadók tiltakoztak, mert a béreken felül a megnövekedett bérjárulék is csökkenti a profitjukat. Az emelés aránya tükrözi némelyik ágazat szomorú bérhelyzetét. Egy kiragadott mondat a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet komplex intézkedési tervéből: .,A minimálbér várható 
50.000 Ft/hó mértékénél a lét
számcsökkenés után maradó dol
gozók 60%-os érintettségét irá
nyozza elő a terv, ahol a bérnö
vekedés 25%-os." A munkavállalók képviselőit az aggasztja, hogy nincs forrás a bérek arányos fejlesztésére. Nehezen kezelhető bérfeszültség keletkezik ott, ahol a takarítónők bére azonos lesz a szakképzett ápolónők bérével. Ennek feloldását talán a betegekre bízzák? A vasúti bértábla összeállításá-

1 1 ARANYSZÁJ 

Aludttej .. 

nál is gondot okoz, ha nem tudnak megfelelő különbsé

helyzetbe hozza elsősorban a minimál nyugdíjból élőket, illetve azokat, akiknek megélhetése ehhez van kötve. A miget tenni az újfelvételes és a többéves vasúti gyakorlattal, szakvizsgákkal rendelkező dolgozók között. 

nimál nyugdíjak emelési aránya ugyanis messze elmarad a mini-
Mindezen felvetésekről sokat · olvashatunk a különböző sajtótermékekben. Van azonban a minimálbérek emelésének egy olyan következménye is, amiről szemérmesen hallgatunk. Ez pedig az árakra gyakorolt hatás. 

málbér emelési arányától. A minimál nyugdíj ebben az évben 16.600 Ft-ról 18.310 Ft-ra emelkedett, a változatlan arányok követelte 26.039 Ft helyett. Jövőre előreláthatóan 20. l 00 Ft lesz, pedig a minimálbér emelési aránya szerint 32.549 Ft lenne igaz-Senki nem vitathatja, hogy a pékektől kezdve a legutolsó szolgáltatásig, mindenki erre hivatkozva fogja januártól emelni az árait. Ez még nehezebb 

A MINIMÁL 
NYUGDÍJAK 

EMELÉSI ARÁNYA 
MESSZE ELMARAD 

A MINIMÁLBÉR 
EMELÉSI 

ARÁNYÁTÓL 

1 0 né! is savanykásabbá · vált a válasz hallatán. . - Hát aztán kihez adta őket? - érdeklődött bará-tunk, de látszott rajta, mintha nem ízlene neki a csupor tartalma . 

ságos. Az életszínvonal-különbség ollója tehát a munkavállalók és nyugdíjasok alsó rétegei között drasztikusan tovább nyílik. Az árak pedig sajnos 

Pontosan 
és józanul 

járjon ... 

nem a minimál nyugdíjakhoz igazodnak, a legszegényebbek még tovább. szegényednek. Természetesen más a bér- és nyugdíjemelés forrása. A minimái nyugdíj emelése elsősorban szociálpolitikai kérdés és csak költségvetési forrásból pótolható. Ez azonban valós probléma, amire nem lehet a jövőkép felvázolásával általánosságban válaszolni. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előtt az átlagbérek és az átlagnyugdíjak aránya is vizsgálandó kérdés. Ez most nálunk 61 százalékponton áll, 10-15 százalékponttal elmaradva az uniós átlagtól. Ha nem nézünk szembe a minimál nyugdíjak ilyen arányú lemaradásával, nem lesz 
.,Kiút a szegénységbo1!" A nyugdíjasok jelszavak helyett konkrét, gyakorlati intézkedéseket várnak. · 

D�KunDe�ö 

elment vizet venni, salakolni, mint mindig is tenni szokta. Elérkezett azonban a vonat indulási ideje. A forgalmista bejegyezte a menesztés idejét, majd felszólt a pakli kocsiban ügyködő vonatvezetőnek. - Mehetnek, rendes! Üreg barátunk története - amint mondotta volt - még az „antivilágból" való, amikor is a mozdonyvezetők keménygallérosail pallérozták még a „Kropacsek" néven elhíresült 328-as sorozatú masinákat is. Ha gépmenetben jártunk, egyikünk-másikunk gyakran megállt a döbrőközi kettes őrháznál, ahol János bácsinak, a pályaőmek négy igen derék, szemrevaló, eladó lánya volt - kezdte a történetet a mesélő. A lányok ilyenkor mindig egy-egy csupor aludttejjel kínálták a vezér urakat némi aprópénzért, aminek bizony megvolt a helye, pótolván az igen szerény pályaőri fizetést. 

- Kihez, kihez, hát hármat vasutashoz, de Rozit, a legszeb-bet egy jóvágású mozdonyvezetőhöz, egy vezér úrhoz. 
A közelben álló kocsirendező ijedtében állandó megállj jelzést adva felkiáltott a vonatvezetőnek. Bátyánkat, a mesélő masinisztát „ vágány

útja" később egészen az igazi vezérhelyettesi posztig vezette. 

T örtént egyszer az idő múlásával, hogy a megálló gőzösre lányai helyett apjuk kínálta a hideg- aludttejjel teli csuprot, mesélő öreg barátunknak. 

Miközben a történetét mesélte, látszott arcán, hogy legkedvesebb emlékei között mégis főmozdonyvezetői rangját őrzi, de lehet, hogy a kettes őrház is ezek közé tartozik, közeledve a kilencvenedik évéhez. Legyen Neked még sokáig „szabad" a szemafor, kedves Vezér Úr! 

Mehet-Rendes! 
- Hol vannak a lányai János báliyám - így a meglepett vezér. - Hát bizony azok - Istennek hála - egytől-egyig férjhez mentek - felelt az öreg ragyogó arccal. A vezér úr képe ezúttal tán még a hús aludttej-

A VEZÉR ÚR 
KÉPE EZÚTTAL TÁN 
MÉG A HŰS ALUDT
TEJNÉL IS SAVANY-

KÁSABBÁ VÁLT 

Amikor ez a történet megesett, még a gőzösök adták a vontatás derékhadát. Az örökké ,,szomjas" vasparipákat bizony gyakran meg kellett „itatni". Szentesen történt, hogy a mozdonyt lekapcsolták a vonatáról és szólóban 

- Hadd álljon! Hadd álljon! A mozdony még vissza sem jött. - Így aztán a vonat a kocsirendező megnyugvására nem indult el, míg a mozdony vissza nem jött. 

. Hányszor még? 
Munkácson a forgalmista - állítólag -igen kimaradós, mulatós fiatalember volt. Gyakran előfordult, hogy reggel egyenesen a kaszinóból, bálból érkezett szolgálatba. Főnökének türelme elfogyván haraggal ripakodott a „beosonó" fiúra, aki ezúttal is megcsúszott vagy fél órát. - Hányszor mondtam már magának, hogy pontosan és józanul járjon szolgálatba! - Én bizony nem számolgattam, de ha a főnök úr sem tudja, kezdjük elölről a számolást. 

Hegedüs Károly 



_INF_OR_M_ÁC_IÓ_CS_ER_E --------MA�f!� ��illA��-------2_00_2. J_AN_U_ÁR_9 

Az Európai Unió Konferencia 

„Munkavállalók 
és a multinacionális 

vállalatok" 

fejlődése és 
a bővítési· folyamat 

D
ecember 18-án ren
dezték meg a Magyar 

A 
MSZOSZ 2001. december 17-én konferenciát szerve- Tudományos Akadé-zzett a „Munkavállalók és a multinacionális vállalatok" mián az. Európai Ta-
témakörben, amely rendezvényre szak- ______ 

nulmányo� .�lap,tvány konfe-
szervezetünk is meghívót kapott. Az renciáJat, melyre a Vasu-

ülés megrendezését a Friedrich Ebert Alapítvány , \\'t-; 
�- ; ta�ok Szak�zervezete 

támogatta. Ez a szervezet hazánkban már több, � 1..'3- • s -'1 e,\.o � 1s megh1vást ka-

mint tíz éve tevékenykedik és - különösen a 
--( �\,�\\ \\'\�

'?)) 

�'1
e, 

� 
pott. 

munka világán belül - sokat tett a társadalom- '-��� � �� \\
e, 

� tudományi ismeretek terjesztése terén. �'1·.,..�,�\o
't-

• f...� � i� � 0 ,�l» ce,O �O , -4,? c-
A résztvevők a globalizációról 

és annak hatásairól, ezen belül a 
foglalkoztatásról, valamint a 
nemzetközi nagyvállalatok mű
ködésének tapasztalatairól hall
gattak előadásokat és folytattak 
eszmecserét. AGazdasági Együttműkö

dés és Fejlesztés Szerve
zete (OECD) nem_zetközi szer
vezet (30 államot tömörít és tag
ja hazánk is) már 1976-ban 
irányelveket fogadott el a multi
nacionális vállalatok számára, és 
azokat az OECD mellett múkö-

ve a szak- \\ s -'1� �'t- �e, '; 
szervezetek \\�':.�cl:Jc,

s

e,�e,\\_ ce,'i�
'b: 

közti konf- �'v- e,':l · o'h\. �7> 
liktusok meg- e,'h'1 :v,��'S --oe-"'-

oldásában, vala- � \'1o't-
ce,13-\ 

mint a jogsértések 
megszüntetésében len
ne szerepe. Azonban ez a hazai 

Ev clM -/öei 1r6f!/ J.s 
ZE1v7 RfFo RGf 

c1.,:c�orvrJ�Mok
st '"1Ból volr 'lic1.,-

szerv eddig még nem sokat tett a 
A 

e I ó-
saját megismertetése érdekében Zadások kö-
sem, az ülésen résztvevő szak
szervezeti képviselők közül alig 
néhányan hallottak róla. 

E
miatt a konferencia egyik 
résztvevője - aki hosszabb 

zéppontjában az Európai Unió 
(EU) bővítése állt, melyet a cím 
is sugallt: Az Európai Unió fej
lődése és a bővítési folyamat. 

dó Szakszervezeti Tanácsadó ideje foglalkozik a multinacio
Az eseményen Martonyi Já

nos külügyminiszter fejtette ki a 
kormány álláspontját. Martonyi testület véleményének kikérése 

után 2000-ben megújította. 
Ezzel párhuzamosan a Nem

zetközi Munkaügyi Hivatal 
(ILO) is adott ki egy ajánlást 
.. Tripartit Nyilatkozat a multi
nacionális vállalatok és a szoci
álpolitika kapcsolatáról szóló 
alapelvekről" címmel. 

Az OECD irányelvek „ visel
kedési kódex" jellegű szabályo
kat tartalmaznak, amelyek elég 
széles tárgykörrel foglalkoznak. 
Kiterjednek a foglalkoztatásra és 
a munkaügyi kapcsolatokra, a 

nális vállalatok problémáival - a 
hozzászólásában kritikusan „ vir
tuális szervezetként" értékelte, 
azaz olyannak, ami csak úgy lát
szik, mintha létezne. A magyar 
munkaügyi gyakorlatban azon
ban tevékenységének nincsen 
különösebben látható nyoma an
nak ellenére, hogy hazánkban is 
vannak olyan multinacionális 
vállalatok, amelyek működésük 
során nem egy esetben mellőzik 
a munkajogi szabályok betartá
sát. 

BT 

szerint a belga EU-elnökséget 
lezáró laekeni-csúcs jelentős 
előrelépés mind Magyarország, 
mind az EU számára, főleg 
akkor, ha ezen célok meg is 
valósulnak. Laekenben már 
elhatározásról . volt szó, nem 

reményről vagy célkitűzésről, 
mint a korábbi EU-csúcsokon. 
Fontosnak tartotta, hogy az 
egyéni elbírálás elvét továbbra is 
prioritásként kezelje az EU a 
bővítés során. 

Medgyessy Péter, a Magyar 
Szocialista Párt miniszterelnök
jelöltje, aki az alapítvány kon
zultációs tanácsának elnökeként 
vett részt a fórumon, azt emelte 
ki, hogy a bővítést nincs mód 
halogatni. Szólt az Európai 
Bizottság által kiadott legutób
bi országjelentésről is, mely 
szerinte is jó Magyarországra 
nézve, de a visszatérő kritikákat 

illendő lenne már figyelembe 
venni. Úgy vélte, hogy az elmúlt 
3,5 év a legsürgetőbb reformok 
szempontjából elfecsérelt volt. 
A reformok vagy lelassultak, 
vagy nem is történt előrehaladás 
lényeges kérdésekben. Példa
ként említette az egészségügyet, 
az oktatást vagy a regionalitást. 

Jürgen Köppen, az EU Ma
gyarországra akkreditált nagy-

követe szerint Magyarország 
• mindenképp ott lesz az elsők 
között a bővítés során, akár 
2004-ben, akár később történjen 
is az meg. 

Komiljovics Máté 
környezetvédelemre, a korrup- .------------------------------------------
ció elleni harcra, a fogyasztóvé-
delemre, a versenyre stb. Ezen 
szabályok betartatása a vállala
tokkal a kormányok fela
data. 

Az irányelvek 
alapján a Gaz
dasági Mi
n i s z t é r ium 
k e r e t é b e n  
nálunk is lét
rehozták az 
úgyneveze t t  
.,Nemzeti Kap
csolattartó Pontot", 
amelynek a multinacionális vál
lalatok és munkavállalóik, illet-

11 

Ulésezett a Nőbizottság 
2001. december 19-én tartotta soros ülését a VSZ Nőbizottsága. Napirenden - az aktuális érdekvé
delmi témák mellett - a tagozat éves munkájának, eredményeinek értékelése szerepelt. 

Elvitathatatlan a tagozat érdeme a foglalkoztatási törvény módosításában. Igaz, a törvény módo
sítását tagozatunk az MSZOSZ Női Választmánya útján még 1998-ban kezdeményezte, ez mára 
lett alkalmazható szabály. Mondanom sem kell, hogy a törvény módosítását nem a mi nevünkhöz 
fogják kötni, hanem a Szociális és Családügyi Minisztérium saját dicsőségeként hirdeti. Mi nem 
vagyunk féltékenyek az ötleteinkre, fő az, hogy a gyermekük nevelése mellett otthon maradt nők 
is részt vehessenek a Munkaügyi Központ által szervezett oktatásokban. 

Külön foglalkoztunk az utazók körében elindítandó kérdőíves felmérés aktuális teendőivel. Meg
határoztuk a jövő évi teendőinket, elfogadtuk a munkatervünket. A ·jövő év feladatai közt kiemelt 

figyelmet kapott az egészség védelme, az esélyegyenlőség meghonosítására teendő lépések, vala
mint az esélyegyenlőségi bizottság felállítása. 

Hercegh Mária 
tagozatvezető 



_10_2 _002_. J_AN_UÁ_R -------MA��Ai f�A�
i---

--------PU_BL_ICIS_ZT_IKA 

Láss, ne csak nézz! 
talan családokra talán hasznosabb 
lenne elkölteni ezt a pénzt. Hogy 
bármi másnál jobban szolgálná 
ezeréves dicsőségünket, ha Ma
gyarországon minden gyerek feje 
felett lenne födél, tányérján ele
gendő étel! Salamon király, Harrach 

miniszter és Terry Black 
B ezzeg az ellenzék- írnám bol

dogan -, ha közülük nem egy 
nem úgy viselkedne, 

mint Danika szü
lei: hiteltelenül. 

A
gyerek-elhelyezési 
viták eldöntéséhez 
talán salamoni böl
csességre volna 

szükség. Tudják, ő volt az a 
bibliai király, aki a vetélkedő 
anyák szeme láttára karddal 
akarta kettévágatni a vitatott 
csecsemőt, majd persze 
bölcsen annak az asszony
nak (az igazi anyának) adta 
a gyereket, aki kétségbe
esetten tiltakozott a kegyet
len igazságtétel ellen. 

S zerintem a magyar tévénézők is 
salamoni bölcsességről tettek 

tanúbizonyságot, mert Terry Black 
81: 19-re megnyerte a második for
dulót is Harrach Péter szociális és 
családügyi miniszter ellen a TV2 
szavazásán. A Napló nézői ebben 
az arányban szavaztak a kérdésre 
nemmel, hogy hibáztak-e a hatósá
gok, amikor a transzvesztita férfi
nak adták örökbe Danikát. A sza
vazás menetét lényegesen nem 
befolyásolta, hogy Danika anyjá
nak és Terrynek XXX-es filmsze
repei is szóba kerültek. Az adás el
ső perceitől hasonló volt a szava
zatok megoszlása. Vajon mi állít
hatta a kormányunk szerint oly 
konzervatív lakosságot ilyen egy
öntetűen e mellé az először megle
hetősen furának tűnő ember mellé? 
Hogy hozhatott a liberális értelmi
ségiek által manapság a konzerva
tív politika nyilvánvaló disznósá
gaival szemben vaknak és süket
nek vélt, s gyakran annak is bizo
nyuló lakosság ennyire egyértel
műen felvilágosult, liberális dön
tést? Sejtem a magyarázatot: Terry 
nem hazudott. Maradéktalanul 
vállalta önmagát, származását, 
„másságát", múltját. Ebben a 
sztoriban ő az, aki. Nem pró
bálta elmismásolni a történet 
alvilági motívumait. Úgy tud
ta, az anya már eladta az egyik 
gyerekét, tehát pénzt ígért neki 
Danikáért, de esze ágában sem 
volt fizetni, hanem - teljes joggal 
- feljelentette az asszonyt gyer
mekkereskedelemért. Terry a köz
vélemény előtt végig nyílt lapok
kal játszott. De ettől még akár min
denki utálhatná is. Ami a legfonto
sabb, hogy meggyőzte a nézőket, ő 
szereti és meg akarja menteni 
Danikát. És ehhez semmi trükkre 
nem volt szüksége. Ehhez éppen 
elég volt a kisfiú iránti őszinte, 
sugárzó szeretete és jó szándéka. 

Miközben Danika szülei a nyilvá
nosság előtt kínos gyorsasággal 
kizuhantak a gyermekükért aggódó 
szülő szerepéből (pedig hát éppen 
elég szerencsétlenek ők is), de úgy 
tűnt, mindig csak azt a disznóságot 
ismerik el, amit éppen rájuk bizo
nyítanak. S a gyerekért érzett fele
lősség nyomokban sem ismerhető 
fel sugalltnak és betanultnak tetsző 
szövegükben és nyomorúságos 
szerepjátszásukban. Úgy vélem, 
magam is együtt váltottam véle
ményt a nézőkkel. Számomra az 
elmúlt hetek során Terry Black egy 
meglehetősen unszimpatikus alak
ból másságát jogszerűen vállaló 
kedves apa-anya figurává válto
zott. 

Harrach miniszter azonban nem 
változott semmit. Harrach 

hetekig azzal foglalkozott, hogyan 
lehetne �)venni Terry Blacktől 
Danikát. 0 ugyanis aggódik - nyi
latkozta fűnek fának-, hogy a kis
fiú jövője, fejlődése egy (általa) 
szexuális zavarokkal küszködő 
személynek tartott gondviselő mel
lett veszélyben van. Egy család
ügyi és szociális minisztertől el is 
várja az ember, ,aggódjon a gyere
kek jövőjéért. En tulajdonképpen 
nagyon csodálkozom, hogy tudja a 
miniszter úr esténként a jó meleg 
ágyában nyugodt álomra hajtani a 
fejét. Mert ha csak a TV2 Naplójá
ra gondolok, az elmúlt évben is 
tucatnyi tudósítást láthattam éhező 
gyerekekről, hajléktalan családok
ról, akikért senki nem tett, tesz 
semmit. A Danikáról szóló műsor
ban is bemutattak egy négygyere
kes családot, akik illegálisan tar

tózkodnak egy vas-

úti kocsikból kialakított 
menhelyen, mert itt nem 
lehetnének gyerekek, de 
a szüleik nem akarják 
intézetbe adni őket. A 
gyerekek ápoltak, iskolá
ba járnak, a körülmények-
hez képest még nyu
godtak is, csak éppen 
se ők, se a szülők, se 
Harrach Péter nem 
tudja, hogy számos 
sorstársukkal együtt 
hol fognak holnap 
aludni. Adologban az a bök

kenő, hogy Magyaror
szágon törvény mondja ki: pusztán 
anyagi okok miatt a családtól el-

, venni, és állami gondozásba adni 
nem lehet egyetlen gyereket sem. 
De családi szállások nincsenek. 
Namost a törvény az törvény, a mi
niszter meg ·azért miniszter, hogy 
érvényt szerezzen a törvény betű
jének és szellemének. De Harrach 
miniszter nem azért haragszik, 
mert gyerekek éheznek, a hajlékta
lan családok bujkálnak a törvény
szegésre kész „gyerekbegyűjto�' 
hatóság elől. Ó azért haragszik, 
mert nem látja biztosítottnak Dani
ka pszichoszexuális fejlődését. És 
lám a gyámhatóság új döntést ho
zott: Terrytól el kell venni Danikát. 
Harrach miniszter olyan, mint a 
viccbeli Móricka, akinek minden
ről az jut az eszébe. És sajnos csak 
az. Miközben a kormánya súlyos 
milliárdokat herdált el országimázs 
bundákra, millenniumi puffogta
tásra, koronahurcolászásra, neki 
egy szava, egy javaslata nem volt, 
hogy az éhező gyerekekre, hajlék-

Ha az MSZP 
egyik nem ép
pen követke
zetessé gé ről 
híres képvise
lője a minap 

nem éppen a 
kormány szociá

lis és családpoliti
kájának kiválóságára 

hivatkozva szavazta vol
na meg az „ellenzéki" 
MIÉP-esekkel együtt a ta-
valyi zárszámadást. Vegyük már tudomásul: 

a gyerekek és persze a 
felnőttek, a leszakadók, a nyomo
rultak és az átlagemberek, a több
ség, az egész ország sorsa iránt 
érzett felelősséget, szeretetet, segí
tőkészséget és a változtatás képes
ségét előbb őszintén érezni kell, és 
ezt be is kell bizonyítani az embe
reknek. 

Hagyjuk most Harrach minisz
tert, hagyjuk a konzervatív 

kormány minden pénzügyi mani
pulációját és egyéb dolgát - be
széljünk csak az ellenzékről, 
amely ugyebár baloldali és liberá
lis, szociálisan érzékeny és igaz
ságszerető. Ez a minimum, amit 
kisemberként, szakszervezeti tag
ként a kijózanító januári árhullám 
idején, a kenyér és más hasonló 
luxuscikkek drágulásakor elvárha
tunk. És én meg közben úgy ér
zem: most már ott tartunk, hogy itt 
a tisztelt baloldalon, bizalmat és 
szavazatot nyerni tanulhatnánk 
akár Terry Blacktől is. S ehhez még 
salamoni bölcsesség sem kellene. 

Mezó Ferenc 

• 

A
Vasutasok Szakszervezete 2002. február 9-étó1 
16-áig sítúrát szervez a lengyel Kárpátokba, 
a mintegy 1200 m magasságban lévő Muszynára. 

• 

Részvételi díj: 25.000 Ft+ 
14.000 Ft, amely magában fog

lalja a síbérletet, a síoktatást, a biz
tosítást, a transzfer, a tolmácskísérő és az út
tal kapcsolatos egyéb kiadások költségét. 
Ellátás: teljes ellátás. Elhelyezés: 2 ágyas, 
fürdőszobás, pótágyazható szobákban. Ki
utazás: Egyénileg vagy 2002. február 9-én a 
Kárpátia expresszel. Visszautazás: 2002. 
február 16-án a Kárpátia expresszel. 

A jelentkezés a hirdetés megjelenésétől 
folyamatos. Az első részle.t (14.000 Ft) befi
zetése a jelentkezéskor, a második részlet 
(25.000 Ft) befizetése legkésőbb indulás 
előtt két héttel. Jelentkezés, bővebb felvilá
gosítás Döme Lászlóné vagy Détári Attiláné 
kolléganőknél telefonon vagy írásban. 

Vasúti telefon: 01/19-77/157 mellék, 
vagy a 01/16-86; postai telefon: 351-7745, 
351-7743. Vasutasok Szakszervezete 

• 
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25 éves a Vasutas Nyugdíjas Klub Debrecenben 

Együtt ünnepeltek a nyugdíjasok 
Az évforduló alkalmából ok- 1 

tóber 30-án baráti találkozóra 
hívták több vasutasklub tagságát 
is. Így ismét találkozhattak és 
együtt szórakozhattak a záhonyi, 
kisvárdai, nyíregyházi, karcagi, 
kisújszállási, törökszentmiklósi 

N
egyed százada, 1976-ban, az országban az elsők között ala
kult meg Debrecenben a Vasutas Nyugdíjas Klub. Jelenleg 
Papp Lajosné, Zsuzsa a klubvezető, Lelkes tevékenysége 
egyre több érdeklődőt vonz a Petőfi tér 6. sz. alatt heti rend

szerességgel megtartott programokra. Egy évben több kirándulást, 
múzeumlátogatást is szerveznek, melyre szívesen mennek a tagok. 

ban - melyben balett, musical, 
népi tánc is volt - fellépett a deb
receni Forgórózsa Néptánc 
Együttes, a Valcer Táncstúdió és 
a Vasutas Musical Stúdió több 
csoportja, a Debreceni Egyetér
tés Vasutas Művelődési Ház 
szervezésében. Ezt követően a 
klubok tagjai saját színes önálló 
műsorukat adták elő, nagy tet
szést aratva a többiek körében. 

nyugdíjasokkal. 
A közel kétszáz résztvevőt 

Tasi Gábor, területi vasútigaz
gató-helyettes köszöntötte. A 
vasútigazgatóság több, mint há
rom megyényi területén 18 ezer 
nyugdíjas és vasutas özvegy él, 
akik ebben az évben 5,7 millió 
forint támogatást kaptak, illetve 
üdültek kedvezményesen. Jelen 
volt Budapestről Kapitány 
István, a Vasutas Nyugdíjas Klu
bok Országos Szövetségének 

A közös ebédet tánc és nótá
zás követte. A „ veterán bakfi
sok" - ahogy magukat nevezik a 
klubtagok -, jó hangulatban, 
gondjaikról, betegségeikről meg
feledkezve, a mielőbbi viszont
látás reményében búcsúztak, 
mert sötétedett és indultak a 
vonatok, kinek-kinek lakóhelye 

felé. elnöke, aki köszön
tője után oklevelet 
adott át a klub meg
alakulásának 25 
éves évfordulója al
kalmából. 

Ismét megfogalmazódott, hogy 
az aktív dolgozók és a nyugdíja
sok kapcsolatát érdemes élőbbé 

tenni. A rendsze
res, személyes ta

lálkozások oldott hangulata jól 
szolgálja az érintettek minden
napjait, az emberi kapcsolato-

kat, melyeknek a 
nyugdíjazás foly
tán nem kell törvényszerűen 
megszűnnie. 

A zenés, táncos ünnepi műsor-

A rendezvényt, va
lamint a klub műkö
dését a MÁV Rt. és a 
VOKE (Vasutasok 
Országos Közműve

lődési Egyesülete) támogatja. 

Seress István 

., 

Evzáró közgyűlés 

A
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége de
cember 12-én tartotta évzáró közgyűlését a Törekvés 
Művelődési Központ színházterl)1ében. A közgyűlésen 
részt vett Dr. Péter Mihály, a MA V Rt. általános vezér

igazgató-helyettese, a vasl:!tas biztosító egyesületek vezető 
tisztségviselői, valamint az OTA és a VOKE ügyvezető elnöke. 

A közgyűlés megtárgyalta a klubszövetség választmánya 

Isten éltessen Pali Bácsi! 

K 
e ne ismerné a Magyar Vasutas olvasói 

közül Feleky Pali bácsit, a Vasutasok lS:z::akszerveze�e korelnökét. Feleky Pál 
1941. március 8-ától - nyugdíjazásáig -
1982. április 30-áig megszakítás nélkül 

állt a vasút szolgálatában. Pályamunkásként kezdte 
pályafutását, majd a szükséges vasúti tanfolyamok 

elvégzését - és katonai szolgálata befe
éves beszámoló jelentését, a 2002. évre előter-
jesztett program tervét, a szövetség szervezeti- és 
működési szabályzatának tervezetét, valamint 
alapszabálya időszerű módosításának javaslatait. 

FONTOS PARTNER 
A VASUTAS 

NYUGDÍJAS KLUB 

jezését - követően, mint pályamester 
dolgozott 1944-1949-ig. Jelentős szere
pe volt a háború által okozott károk helyreállításában, a 
vasút újjáépítésében. 1949-től 195 i-ig a MÁV Budapesti 

Az előterjesztéseket és azok szóbeli indoklását 
a közgyűlés a vitát követően egyhangú szavazással elfogadta. 
Mind az előterjesztések, mind a vitában elhangzottak a klubok 
eredményes, hasznos munkásságát hangsúlyozták, melyre a 
nyugdíjasok körében továbbra is növekvő igény tapasztalható. 

Dr. Péter Mihály, vezérigazgató-helyettes fontos partner 
civilszervezetnek tartja a vasutas nyugdíjas klubokat, ezért is 
kötöttek velük együttműködési megállapodást. Továbbiakban 
ismertette a vasút korszerűsítésének feladatait, és biztosította a 
helyi szervezeteket, hogy működésük feltételeit a jövőben is 
megoldja a MÁV Rt. azokon a helyeken is, ahol értékesítésre 
kerülnek a MÁV kihasználatlan kulturális célú létesítményei. 

A közgyűlés kibővítette a szövetség vezető testületét és tisz
teletbeli elnöknek választotta Katona Jánost, a MÁV Rt. Vezér
igazgatósága munkaügyi osztályvezetőjét, ügyvezető elnöknek 
Csósza István alelnököt, alelnöknek Horváth László nyugdíjast. 

Hegedi.s Károly 

, Igazgatóságán, mint személyzeti vezető, 1951-től 1952-ig a 
MAV Vasúti Főosztályán, mint alosztályvezető dolgozott. 1952-1956-ig a 
Vasutasok Szakszervezete első titkára tisztségét látta el, majd 1957-től 
1974-ig a MÁV Kecskeméti Pályafenntartási Főnökség vezetője lett. 1974-
től 1982-ig a MÁV Szentesi Építési Főnökség igazgatójaként dolgozott. 

Feleky Pál valamennyi munkahelyén és munkakörében lelkiismeretesen, 
alapos szakmai felkészültség birtokában látta el feladatát. A vezető munka
körökben határozottságáról, ugyanakkor emberiességéről volt híres. Tevé
kenységét számos vállalati és állami kitüntetéssel ismerték el. 

Feleky Pál az 1998. évi választásokig a Vasutasok Szakszervezete Orszá
gos Nyugdíjas Szervezetének elnökeként képviselte és védte fáradhatatla
nul a vasutas nyugdíjasok érdekeit, a tőle egész életében megszokott követ
kezetességgel, hozzáértéssel és emberséggel. 

1998. április 8�án, a Vasutasok Szakszervezete XIV kongresszusán - a 
szakszervezeti mozgalomban kifejtett tevékenysége elismeréseként - meg
választották a VSZ korelnökévé. 

'Feleky Pál januárban töltötte be nyolcvanadik életévét. Isten éltessen Pali 
Bácsi! 
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AMűvelődési Központ aulája is a szer
vezettség, a szíves vendégvárás jele

it mutatta. Sokan igazították el az érdeklő
dőket, kávé, üdítő, édesség volt az asztalo
kon. Az emeleti hatalmas színháztermet szí
nültig megtöltötte a sok száz vendég. Sza
valattal indult az ünnepi összejövetel, majd 
Koszorús Ferenc elnök mondta el megnyitó 
beszédét. Kotcauerné Bor Katalin ügyveze
tő elnök ünnepi előadásában az eltelt ötne
gyed évszázad kiemelkedő eseményeiről 
tájékoztatott, megemlítve azt is, hogy a bel
és árvízsújtottak számára szintén folyósítot
tak segélyt. Valamennyi partnerükkel jó a 
kapcsolat és előnyös változtatást hajtottak 
végre gazdálkodási rendszerükön, amit a jö
vőben tovább finomítanak. 

A régi tagok és Vértes Árpád hé'vízi polgár
mester hozzászólását követően Kukely Már
ton, a MÁV Rt. vezérigazgatója szólalt fel, és 
átadta A vasút szolgálatáért arany-, ezüst- és 
bronzfokozata, valamint Vezérigazgatói Di
cséret kitüntetéseket. Az ügyvezető elnök 
nyújtotta át a VASE Emlékérem 'különböző 
fokozatait, az Ügyvezető elnöki dicséretet, 
továbbá az Okleveleket. 

Ezt követően az ötéves Danika kihúzta az 
ülőhelyek számait, melynek jutalma egy-egy 
heti üdülés volt két személy részére. Látni 
kellett volna a szerencsés tagok boldogságát! 
Ezzel az örömnap ,,hivatalos" része befeje
ződött. Megkezdődött a műsor. A színpadon el

helyezkedett az öttagú cigányzene
kar. Szépen húzták a nótát a híres énekesek
nek, a hallgatóság gyönyörűségére. A kellően 
hosszú műsorszámot ifjú táncosok váltották, 
színvonalas előadásukat állófogadás követte. 
Jól érezte magát mindenki, az egymást régen 
látottak kisebb-nagyobb csoportokban emlé
keztek közös vasúti és egyesületi élményeik 

· néhány epizódjára. Távozáskor a ruhatáros a 
kabáthoz mellékelte az egyesület ajándékcso
magját. Nagyszerűen sikerült a nap, gratulá
lunk a jubileumhoz és annak szervezőinek, 
rendezőinek, lebonyolítóinak. AVASE feliratú kis táska tartalmából A 

Vasutas Segélyező Egyesület története 
- 1876-200/ című könyvnek örültem legjob
ban. Szerzői: Kaszala Sándor és Visi Ferenc. 
(A szerzőpáros korábban a Magyar Vasutas 
felelős szerkesztője volt.) Felelős kiadója 
Kotcauerné Bor Katalin, a könyv a M AY 
Jegynyomda Kft. nyomdájában készült. 

Az egyesület jogelődje, - nem csekély 
nehézség leküzdésével - a Magyar Á llam
vasutak Takarék- és Segélyszövetkezete 1876 
októberében alakult. Első elnöke Janik Béla, 
a Losonci (ma Bp. Józsefváros) pályaudvar 
állomásfőnöke, igazgatója Majerik János 
vizsgáló főkalauz volt. A szövetkezet egyik 
legfontosabb eseményét az jelentette, h.ogy 
megtörtént a cégbejegyzés (addig magántár
sulásként működött). A taglétszám 203 volt, 
egy évvel később 305, de folyamatosan emel
kedve 1887-ben 3151 főt számlált. A kifize
tett segélyek elérték a 620 ezer koronát. Az 

A VASUTAS SEGÉLYEZŐ 
EGYESÜLET 

VERETES�VFORDULÓJA 
„A Vasutas Segélyező Egyesület tisztelettel 
meghívja Önt az Egyesület 125 éves fennállása· 
alkalmából 2001. november 24-én 10.00 órakor, a 
Pataky Művelődési Központban (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) tartandó jubileumi ülésé
re" - szólt a postai úton érkezett értesítés. Erre 
érdemes elmenni - gondoltam, s úgy is történt. 

első világháború itt is nagy ká
rokat okozott. Például 
191-8. évi taglétszám 
18 ezerről öt év alatt 
a felére csökkent. 
A fellendülés 
1924-ben kezdő
dött, az új veze
tőség fokozato
san emelte a 
segélyek össze
gét, s egy évvel 
később megnyílt a 
hévízszentandrási üdü
lő tizenkét ággyal, majd 
újabb két esztendő múltán a balatonboglári 
üdülő húsz személy részére. Budapest VII . 
kerületében megvették a Bethlen Gábor u. 
19. sz. alatti kétemeletes bérházat, ismét 
bővítették a segélyezettek körét, és megkezd
ték a gyerekek ingyenes nyaraltatását. A 
mostani székházat (István u. 6.) 1934-ben 
vásárolták meg és két évvel később Mátrahá
zán telket vettek. Az ezen létesített 89 fő 
befogadására alkalmas magaslati üdülőt 
1937-ben adták át rendeltetésének. De továb-.
bi befektetésektől sem riadtak vissza. Bala
tonbogláron három házat vettek, ezeket ven
dégszobákká alakították át, így ott a férőhe
tyek száma százra emelkedett. Klotildligeten 
1939-ben ingyenes gyermeknyaraltatás céljá
ra házat szereztek tulajdonul. Egyébként tud
ni kell, hogy a szövetkezet 1943-ig segély 
címén 1,2 millió pengőt fizetett ki. 

Szólni kell az 1928-ban alakult Vasuta
sok Családgondozó Országos Egyesü

lete vázlatos történetéről is. Lényeges, mert 
népszerűsége ellenére önálló működése csu
pán huszonnégy évig tartott. Ekkor 1952-ben 
a MÁV Takarék- és Segélyszövetkezet köz
gyűlése elhatározta felszámolását, és a 
VACSOE-vel történő egyesülését. A két 
egyesület az összeolvadás után Vasutas Biz
tosító Egyesület (VABE) néven folytatta tevé
kenységét, a fővárosi István u. 6. sz. alatti 
székházában. A fúziókor a Takarékszövetke
zet 38 184, és a VACSOE 37 366 tagjával a 
VABE taglétszáma 75 550 volt. Ez folyama
tosan gyarapodott, miként bővült a segélyek 
skálája is. Felépült 1965-ben a mai Rudolf 
Segélyegyesülettel közösen létesített és hasz
nált vendégszobaház a Szinyei Merse Pál 
utcában. A taglétszám az 1960-as évek végén 

ÉVFORDULÓ 

meghaladta a 150 ezret, a kifizetett segé
lyek összege megközelítette a 12 millió 
forintot. 
, Az egyesület megalakulásának 100. 

évfordulójáról megemlékeztek a Bp. Keleti 
pályaudvar kultúrtermében is. A centenári-

umi közgyűlésen részt vett Rödö
nyi Károly, közlekedési- és 

postaügyi miniszter. A 
munka eredményessé

gét jelzi az is, hogy 
ez év (1976) végén 
már 160 ezer tag 
neve szerepelt a 
nyilvántartásban. 
A korszerű hévízi 

gyógyüdülőt 1979-
ben n);itották meg 

Pullai Arpád közle
kedési miniszter jelen

létében. A MÁV Tervező 
Intézet által tervezett há

romemeletes, tetőteraszos épület 
39 kétágyas és 12 egyágyas, erkélyes szo

bával várta a vendégeket. Az elő- és utó
szezonban kevés volt a beutalásra jelentke-

ző, ezért az egyesület megállapodott a Vasu
tasok Szakszervezetével a kihasználatlan he
lyek egy részének térítés ellenében történő 
átadásáról. 

Az egyesület nevének megváltozására im
már negyedszer került sor 1997-ben. A bizto
sítási tevékenység megszűnésének következ
tében Vasutas Segélyező Egyesület (VASE) 
megjelöléssel működött ezentúl. A rendkívü
li közgyűlés még abban az évben határozatot 
hozott a Szinyei Merse Pál utcai vendégszo
baház eladásáról (a Budapesten megszállók 
részére a Nyugati pályaudvaron béreltek he-
ly� hgysajnálatosan szomorú hírről is 

meg kell emlékezni. A már le
gendás hírű Molnár László ügyvezető elnök 
2000. július 30-án, 67 éves korában, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. A közgyűlés jegyző
könyvileg örökítette meg huszonkét évig el
nöklő vezetőjének érdemeit, és örökös tagjá
nak fogadta. Az egyesület töretlen működése 
érdekében a közgyűlés az eddigi főkönyve
lőt, Kotcauerné Bor Katalint egyhangúlag 
választotta ügyvezető elnökké, akinek meg
határozó szerepe volt az egyesület gazdasági 
stabilitásának fenntartásában. Kívánunk neki 
az elődjéhez hasonló munkasikereket. 

Az ízléses kiállítású kötet több tucat felvé
telt tartalmaz. A tájékoztatást kimutatások 
teszik teljessé. 

Írásomat Koszorús Ferenc elnöknek a 
könyv előszavában olvasható egyik tanulsá
gos gondolatával fejezem be: ,,Egyesületünk 
nem egyszer került nehéz helyzetbe, de azok
ban az években is arra törekedett, hogy segít
sen rászorult tagjainak. Sikerült mindig talp
ra állni, mert a tagok szolidárisak voltak 
egymáshoz és a szervezethez, a vezeto1< képe
sek voltak a gondok orvoslására." 

Dr. Horváth Károly 
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Noteszlapok 
amelyik számunkra a legrokonszenvesebb. 

Az ombudsmant pedig nyilvánítsuk a 

leggyengébb láncszemnek a magyar 
nyelvben, és ejtsük a szóhasznála- • 
tunkból. 

A béke: nyugalom a rendben. A rend nyugalma. 
* * * 

Megfigyeltem: nem mindegy", hogy a politi
kai, szakszervezeti, közéleti fórumokon 

melyik témakörről ki, és hogyan beszél. Más sza
vakkal: vannak olyan parlamenti és önkormány
zati képviselők, érdekvédők és más közszereplők, 
akiknek a szájából nem hiteles a legigazibb bírá
lat, megállapítás sem. 

Ha azt akarjuk viszont, hogy valamilyen szá
munkra fontos kérdésben, vitapontban magunk 
mellé állítsuk a közvéleményt, és abban kedvező 
döntés szülessen, akkor az a célszerű, ha arról a 
jelenlévők közül a legtekintélyesebb, legnépsze
rűbb, mások által leginkább elfogadott ember 
nyilatkozik. 

* * * 

Mit tekinthetünk intellektuális erőnek? Fried
rich Nietzsche szerint az ízlést, az érzelmet 

és a lelkiismeretet. 
Én még ide venném az érdeklődést, a szellemi 

nyitottságot és a tudást is. 
' 

* * * 

üzleti életben, a köz
életben, a diplomáci
ában, a felderítő szol
gálatban, a nyomozói 
munkában. 

* * * 

Köztudottan sok a beteg 
ember Magyarországon. Ki 

a legbetegebb közöttünk? Ezt a találós 
kérdést Kovács László, az MSZP elnöke vála
szolta meg, aki egy nyilatkozatában ezt mondta: 
Az ország első számú betege jelenleg maga .a 
magyar egészségügy, amely ha még csődben nem 

is, de jó ideje már mély válságban van. 
* * * 

Kezdettől fogva ellenszenves volt számomra a 

nehezen kimondható ombudsman szó, amely 
magyarul az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosát jelenti. Hivatalos helyről azzal vigasztal
ják a hozzám hasonló berzenkedőket, hogy az 

Hogy a szociális érzékenység 
mennyire nem mai keletű 

igény és követelmény; s mennyire 
nem .sajátíthatja ki ezt senki sem 

magának, azt egyebek mellett 
Bölcs Salamon ajánlása is példázza, 

aki a Példabeszédek könyvében ezt 

mondja az ország vezetőjének: ,, .. .Nyisd 
meg a te szádat, amellett, aki néma és azok

nak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd 
meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a 
szegénynek és a szúkölködoícnek!," (Példabeszé
dek, 31. fejezet.) 

* * * 

A idei frankfurti könyvvásáron a könyvki
Zadók békedíját Jürgen Habermas vehette 

át. A 72 éves filozófus-szociológus válaszbeszé
dében párbeszédre szólított fel az iszlámmal, a 
,, vallás és a tudás" közti vitát sürgette a „keresz
tes háború" helyett. 

A
példa hatalma. Ez egy könyv címe. 
Az épített és a természeti örökség 

megóvásáról, ápolásáról szól. Hollan
diában adták ki. Ráday Mihály, az is-

A PÉLDA 
HATALMA 

utóbbi időben már kezdünk megbarát
kozni vele, elfogadjuk és különben is, 
nagyon hosszú a magyar fordítása. 

A Duna TV Hej, hej, helyes beszéd! 

Jó lenne, ha ezt a:z ajánlást minden érintett 

országban megfogadnák, mert csak ez emelhet 
gátat a vallási fanatizmus, a gyűlölködés, a másik 
kirekesztése elé. 

Az érdemi párbeszédre nálunk is nagy szükség 
lenne a kormány és a társadalom, az érdekvédel
mi szervezetek, valamint a politikai ellenfelek 
között. 

mert városvédő egyik cikkéből tudom mindezt. 
, Szép, tartalmas, tűnődésre késztető könyvcím. 
Es igaz is. Mert a példának valóban nagy hatal
ma, kisugárzása, nevelő ereje van. Hatásosabb, 
mint a sok felszínes beszéd. Vonzóbb is annál. 

című műsorának vezetője azonban 
megoldotta a gordiuszi csomót. Három olyan ma
gyar szót is ajánlott- a műsort nézők és hallgatók 
javaslatai alapján-, amelyek pontosan megfelel
nek az ormótlan ombudsman szó jelentésének és 
ráadásul még rövidek és egyszavasak is. Ezek: 

* * * 

Persze azt tekintjük jó példának, amely 
ösztönöz. De - mint tudjuk-, nemcsak 
pozitív példák vannak, hanem negatí
vak is. Sokszor több is, mint amennyi 
elviselhető lenne. A rossz példák nem 

A JÓRA 
SERKENTÉS 

jogbiztos, törvényőr, szószóló. Ké
rem, fogadjuk el a nyelvhelyességi 
műsorvezető ajánlatát és használjuk 
bátran e szép három szó közül azt, 

Ml• a béke? Nemcsak a háború nélküli világ. 
Nem pusztán olyan állapot, amikor hall

gatnak a fegyverek, szünetelnek a terrorcselek
mények. Több ennél. A béke: nyugalom a rend
ben. A rend nyugalma. Kárpáti Sándor 

váltanak ki örömet, büszkeséget, ellenkezőleg: 
lehangolnak, elkeserítenek. Ugyanakkor, ha a 
rossz példákat megfelelően használjuk, akkor a 

jóra serkentésben is komoly szerepük lehet. 
* * * 

M
edgyessy Péter a vasutasok nagygyűlésén, 
de más alkalmakkor is gyakran beszél a 

.,nemzeti közép" -ró!. 
Mit is jelent ez valójában? Az MSZP minisz

terelnök�jelöltje szerint ez nem a középpártok 
szövetkezése, hanem a lakosságnak azon része, 
amely szeretne békében, biztonságban, családi 
jólétben élni, s nem akarja, hogy megmondják, 
hány gyerekük legyen. 

* * * 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a titok érdek
lődést kelt, a titokzatosság felcsigáz ben

nünket, hiszen ez az egyik legjobb figyelemkeltő. 
Ha valamit államtitokká nyilvánítanak, az rögtön 
felébreszti kíváncsiságunkat, kérdéseket generál 
bennünk: vajon miért titkosítanak, meddig titko
lóznak? Mi lehet az a hír, esemény, tény, doku
mentum, ügy, amit titkolni kell, sokszor hosszú 
évekig. Ezek rendszerint felmerülnek bennünk 
akár a politikában, akár a mindennapi magánélet
ben, a partnerkapcsolatokban találkozunk velük. 

Jó ez vagy rossz? Is-is. Titkok nélkül nem élhe
tünk. Sokszor nem jó, hogy titkolózunk, ugyan
akkor előfordul, hogy a titoktartás megsértésével 
nagy kárt okozhatunk családi, baráti körben, az 

. 

T ízé V es a I a p ítv á ny ::;!�f; �
�l�:;ratórium, fel-

Az alap1tvanyt gondozo tes-
, . tület - kuratórium - napjainkig 

T
1z esztendeje, 1991 tavaszán hatá�ozta el számtalan. tapasztalatot szerzett a rászoruló 
a Vasutasok _Szakszervezete Elnoksége, vasutas nyugdíjasok élethelyzetéről, körülmé

. hogy elfo�adja a VSZ Orsz�gos Nyugdf- nyeiről. Alapvető megállapítás, hogy az elmúlt 
Jas Szervezete ja�aslatát és alap1tvánr,t hozott . évtizedben nem csökkent, inkább nőtt a rászo
létre a vasutas mtéz'!1ények nyugd1jas�inak ruló nyugdíjas vasutasok száma. Mind többen 
támogatásár�. Ennek 1dé� tavasszal m�lt tíz vannak azok, akik ma már nem idegenkednek 
éve. Egy évtizede szolgálja ez az alap1tvány h 1 ··k „ I , , á ól 

, 'I k k' 1 , 
alapító okiratában, segélyezési és működési· � yzetu ,e taras t es _sege ye er: mez:-

szabályzatában rögzített nemes céljait, vagyis 
sehez _folyamodnak. Kor�bb� ��stelltek, sze

a méltatlanul kedvezőtlen életkörülmények gyell�e� allapotukat, sz�genyseguk�t. , 
között élő, ilyen helyzetbe kerülő nyugdíjas SaJn,alatos, ,hogy a v1�z?ny la� SZigoru felté-
vasutasok segítését. t�lek �s a veges le�etoseg miatt �okan #nem 

reszesulhetnek a szamukra sokat Jelento se-
Az alapítvány közismertté vált szándékát az 

elmúlt tíz év alatt számtalan V SZ alapszerve
zet, önálló egyesület, kft., az alapító és a MÁV 
Rt. támogatta, többen évről-évre folyamatosan. 
Nem maradt eredménytelen az önadózó vas
utasok megszólítása sem, személyi jövedelem
adójuk I százalékának megajánlásáért. Ahol 
minden fillérnek helye van, a kevésért is kö
szönet jár. 

Az alapítvány pénzforgalma az elmúlt évti
zed alatt meghaladta a húszmillió forintot, 
vagyis az alapító összeg negyvenszeresét. Az 
alapítványi támogatások hozadékából az első 
évtized alatt 2872 fő kérelmezőnek összesen 
13.173.000 forintot ítélt oda a segélyezési 

gélyben, miközben helyzetük semmivel sem 
jobb másokénál. Napjainkig sok tízezernyi 
hasonló célú alapítvány jött létre az ország 
egész területén, s emiatt a támogatók sorba 
állítják a kérelmezők sokaságát. Ennek jóhi
szeműsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 

rászorultság fokozata végtelen. 
Bízunk benne, hogy a rászorult&ág belátható 

időn belül csökken, netán meg is szűnik. Addig 
viszont nekivágva a második évtizednek, to
vább házalunk támogatást remélve az alapít
ványra szoruló nyugdíjasok érdekében, amiért 
előre is köszönetet mondunk az ő nevükben is. 

Hegedüs Károly 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 
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Könyvajánló 

A Közlekedési 
Múzeum évkönyve 

M 
egjelent a sorozat XII. kötete. Gazdag tartalmát mintegy kétszáz kép, számos kimu
tatás és rajz színesíti. Főszerkesztője Dr. Katona András, a múzeum főigazgatója, 
a szerkesztő Hüttl Pál, az intézmény nyugalmazott műszaki igazgató-helyettese. A 
könyv előszavában Dr. Fónagy János közlekedési miniszter arról ír, hogy az orszá

gos múzeumok sorában a Közlekedési Múzeum kiemelkedő hellyel büszkélkedhet, ami azt 
bizonyítja, hogy tárcánk gondoskodással és figyelemmel kíséri az itteni munkát. A szakmai 
eredmények mérhetők, aJlli több tényezőre vezethető vissza: az évente mintegy 300 ezer 
látogató, az évi 20-25 időszaki kiállítás és rendezvény, valamint a most közreadott évkönyv 
jelzi a fontos mérőszámokat. 

Amunka !légy fő részre tagozódik: I. 
Bevezető. Ebben Dr. Katona András 

számol be a múzeum 1999-2000. évi mun
kájáról. II. A gyűjtemények története. III. 

Közlekedéstörténeti és módszertani ta
imlmányok. IV. A gyűjteményekbó1. Azegyes részek 18 értekezést ölelnek 

fel, a szerzők száma 16. Terjedel
mi okokból mellőznünk kell 
nemcsak a cikkek címeinek 
felsorolását, de különösen 
a tartalmi kivonatok is
mertetését. Úgy érez- · 
zük azonban, hogy az 
egyes értekezések ala
pos ismerőinek, kuta
tóinak nevét feltétlenül 
meg kell említenünk: 

Barkóczi Jolán okleve
les középiskolai tanár, 
könyvtáros; Bálint Sándor 
muzeológus; Dr. Czene Valéria 
okleveles középiskolai tanár, könyvtárve
zető; Dr. Domanovszky Sándor okleveles 
építőmérnök, Ganz Acélszerkezet Rt. 
minőségügyi és hegesztési igazgató, Széc
henyi Díjas; Dr. Eperjesi László, a törté
nettudomány kandidátusa, főmuzeológus, 
osztályvezető; Dr. Frisnyák Zsuzsa törté
nész, tudományos munkatárs, MTA T örté
nettudományi Intézete; Fülöp Tibor, gép
ipari technikus; Hidvégi János Nehézipari 
Műszaki Egyetem Kohó- és" Fémipari Fő
iskolai kar, muzeológus; Dr. Katona 
András okleveles köz-lekedésmérnök, ipa
ri mérnök-közgazdász, főigazgató; Dr. 
Kemény Mária művészettörténész, Hild
Ybl Alapítvány; Krámli Mihály, József 
Attila Tudományegyetem, történettanár, 
muzeológus; Merczi Miklós közlekedés
gépész, üzemmérnök, muzeológus; Dr. 
Molnár Erzsébet okleveles etnográfus és 
regesz, osztályvezető-helyettes; Rácz 
Katalin, Magyar Képzőművészeti Főisko
la tárgyrestaurátor szak, fórestaurátor; 
Soltész József okleveles közlekedésépítő 
mérnök, muzeológus; Szabó Attila okleve
les repülőmérnök, muzeológus. 
Időszerűsége miatt az évkönyvben helyet 

kapott Dr. Domanovszky Sándor „Az eszter-

gomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése" 
című tanulmánya. Cikkünk felvételét Orbán 
Jánosné (Közlekedési Múzeum) készítette. 

T
isztelt Szerkesztőség! T isztelet
tel és köszönettel fordulok 

levelemmel, pár soros írásommal 
Önökhöz és nagyon szépen meg
köszönöm, hogy elküldték a meg
rendelőlapot. Ezáltal lehetővé tet
ték számomra, hogy újra olvashas
sam a lapot. A Magyar Vasutas 
újság nagyon kedves olvasmá
nyaim közé tartozik, mondhatnám 
az elsők közé. Régóta rendszeres 
olvasója vagyok, mióta a MÁV szolgálatába 
álltam. Érdekvédelmi tanulmány is volt szá
momra, és segítségül szolgált vasúti szolgá
lati munkám ellátásában. Mindig nagy ér
deklődéssel veszem kézbe szakszervezetünk 
lapját. AMagyar Vasutas lap ugyanis nagy fej

lődésen ment át. Igaz, hogy a lapszá
mok mérete kisebb lett, de lényegében min
dig a teljességre törekszik. Az érdekvédelem 
is hűen tükröződik a lap írásain keresztül. 
Említem itt például az „Aktuális" rovatot, 
amit Márkus Imre, szakszervezetünk elnöke 
szokott írni, vagy pl. Varga Gyuláné „érdek
védelem", és Kárpáti Sándor „szakszerve-

Függelékként olvasható Miszlay Zsolt 
összeállításában a múzeum munkatár

sai szakirodalmi tevékenységének jegyzéke, 
Szentesi Zsuzsától a múzeumban dolgozók 
névsora és Hüttl Pál rövid tartalmi összeállí
tása a XII. évkönyvhöz magyar, angol, és 
német nyelven. Afényképeket a múzeum fotólabora

tóriumában Ruska Judit és Nagy 
F ere ne készítette. 

A borító első és hátsó oldalát Dr. 
flDomanovszky Sándor Mária Valéria

hídról készült fotói díszítik. Aközlekedés iránt érdeklődők bizonyá
ra szívesen veszik kézbe a kötetet 

annál is inkább, mert a Közlekedési Múze
um az egyetlen olyan kutatóhely Magyaror
szágon, ahol átfogóan foglalkoznak a közle
kedéstörténettel. 

Dr. Horváth Károly 

zetekról" rovata, és így tovább. Szeretem 
a vasúti történeteket, a jelenlegi 
vasúti helyzetről szóló tájékozta
tást. 

Tiszteletben tartom a többi vasu-
tas szakszervezetet is, de nem 

vagyok híve a széthúzásnak, mert ez csak az 
erőnket gyengíti. Én az összefogásnak, az 
összeforrottságnak, az egységnek vagyok a 
híve, a szolidaritásnak, az erős szakszerveze
ti egységnek. Ezért a legmesszebbmenőkig 
kiállok és maradok a Vasutasok Szakszerve
zete mellett, a vasutasokért, a vasútért, 
együtt, egymásért. 

Megköszönjük A Vasutasok Szakszer
vezete vezetőinek és a Magyar Vas

utas Szerkesztőségének áldozatos munkáju
kat, amit érdekünkben tesznek. További 
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget 
kívánunk. 

Üdvözlettel az aktív, méq szolgálatot 
teljesítő vasutasok és a MA V nyugdíjasok 

nevében is: 
Erdós Tibor 

MÁV nyugdíjas, VSZ-tag. 
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szakereshető egészségügyi ellá
tást kaphatják a betegek. Ugy 
gondolom, hogy ennek az előnye
it nem kell bizonygatni. Ezen túl
menően készségszinten és rend
szeresen működik majd a betegek 
elégedettségvizsgálata, észrevéte
leik kiértékelése, a felvetett prob
lémák feltárása, megoldása, s vé
gül, de nem utolsósorban annak a 
vizsgálata, hogy a probléma kikü
szöbölése kellőképpen hatékony
nak bizonyult-e. 

• Ön, mint független szakember, 
aki feladatából adódóan azért óha
tatlanul belelát a Vasútegészség
ügyi Kht tevékenységébe, miként 
jellemezné azt? 

- Országunk egyik legnagyobb 
egészségügyi szolgáltató szerve
zete rendkívül széles tevékenységi 
körrel rendelkezik, szolgáltatásai 
jó minőségűek, az ellátás beteg
központú. A rendszert alkotó 
egészségügyi központok egyéb
ként a járóbetegeket ellátó szak
rendelőkből és a hozzájuk csatla
kozó, az adott megyében elhe
lyezkedő háziorvosi-üzemorvosi 
és fogorvosi rendelőkből épülnek 
fel. A szakrendelők szolgáltatásai 
az általános szakrendelés köréből 
valóak, így - stílszerűen - a „me
netrenden" éppúgy megtalálható 
a belgyógyászat, a sebészet, a sze
mészet, mint a laboratórium, hogy 
csak a főbb „állomásokat" említ
sem. Ezen túlmenően a társaság
hoz tartozik még két mozgásszer
vi és egy cardiovasculáris rehabi
litációt végző intézmény is. Az 
előbbiek Hévízen és Harkányban, 
az utóbbi pedig Balatonfüreden 
működik. Egyébiránt a vasu
tasok az egészségügyi 
alapellátást - ha ehhez a 
háziorvosokat is hoz
zászámoljuk - orszá
gosan több, mint száz 
helyen vehetik igény
be. A társaság min
tegy 500.000 honfitár-
sunk egészségügyi 
ellátásából veszi ki 
a részét, a vasutas 
dolgozókon túl a 
családtagjaiké
ból is. 

• A Vasútegész
sé9ügyi Kht, mint a 
MAV területi egészsé-
gügyi központjainak jogutódja az
zal vette át a .stafétabotot·, hogy 
egyrészt megórzi e nagy tradíciók
kal rendelkezö egészségügyi ellá
tórendszer értékeit, másrészt azt 
az egyre igényesebb piac elvárá
saihoz igazítja. Gondolom ezért 
van szükség a minöségirányítási 
rendszer kiépítésére ... 

- ... ami még a jelen _pillanatban 
is folyamatban van. Am mielőtt 
még továbbmennénk, tisztázni 
szeretném a minőség legújabb 

1 1 

S 
inen vannak a vasutasok, legalábbis ami 
a vasútegészségügyet illeti, ugyanis az 
1999 novembere óta tényleges egész
ségügyi feladatokat ellátó, non-profit 

orientált Vasútegészségügy; Szolgáltató Köz
hasznú Társaság vezetői idejekorán felismerték 
a minőségirányítási rendszer kiépítésének jelentősé
gét. Ennek lényegéről a rendszer kiépítésével megbízott Kva
litőr Kft. vezetőjét, Török Györgyöt kérdeztük. 

szabvány szerinti jelentését. Ez 
nem más, mint egy termék, rend
szer vagy folyamat- jelen esetben 
egészségügyi szolgáltatás - saját 
jellemzőinek azon képessége, 
amivel alkalmassá válik a vevők -
a mi esetünkben a Kht.-hoz fordu
ló betegek -, illetve más érdekelt 
felek - tulajdonos, menedzsment, 
munkatársak, partnerek, társada
lom - igényeinek kielégítésére. 

• Egy civilnek ez nyaka
tekert megfogalma

zás! 
- Valóban, a 

minőségirányí
tási rendszer ki
építésekor azon
ban ezt közérthe-

tővé tesszük. Egyébként a hang
súly a saját jellemzőkön van. Az
az a meglévő adottságokból kell a 
maximumot kihozni, racionalizá
lással, ha szükséges az orvosszak
mai, és a hozzájuk kapcsolódó 
segítő tevékenységek megoldásai
nak változtatásával, jogszabályok
hoz való igazításával, és még 
hosszan sorolhatnám. A lényeg te
hát az, hogy a rendszeren belül 
szabályozottá, ellenőrzötté, és fo
lyamatosan fejleszthetővé válja
nak a folyamatok. Ezen ügykö
dünk folyamatosan. Ha ezt elér
jük, akkor például Miskolcon, 
Szegeden, Szombathelyen vagy 
Budapesten, azaz az ország külön
böző szegleteiben ugyanazt a 
dokumentált, ellenőrzött, és visz-

• Jó nagy fába vágták a fejszét! 
Egy ilyen rendszer kidolgozása -
tekintettel arra, hogy a sajátossá
gok miatt nem lehet egy kaptafára 

húzni a dolgot-hatalmas fela
dat lehet 

- Négy ember 
tizenhat havi mun

kája kell hozzá. Ter
veink, és szerződé-

sünk szerint ez év októ
berére készülünk el. 

• Végül arra lennék kíváncsi, hogy 
hazánkban mennyire elterjedtek a 
minöségirányítási rendszerek? 

- Tavalyi adatokkal tudok csak 
szolgálni, ezek szerint (bár az 
utóbbi időben egyre nagyobb az 
érdeklődés), a mintegy 70--90 ezer 
cégből csak - hozzávetőlegesen -
4 ezer rendelkezik független fél 
által tanúsított minőségirányítási 
rendszerrel. 

• Az.az a Vasútegészségügyi Kht 
vezetöi szinte az elsök között felis
merték, hogy mekkora jelentösége 
van a minöség górcsö alá tételé
nek. Le elöttük - nemcsak - a 
vasutas kalappal! 

Czellér T. Erika 

• 

A MAI MAGYARORSZÁGON 

• 

A NEGYVEN ÉV FELETTI FÉRFIAK KÖZÜL MINDEN 
ÖTÖDIKNEK KELLEMETLEN PANASZOKAT OKOZ 

a prosztata-megnagyobbodás! 
T öbbségük nem is tud róla, az öregedés ter

mészetes jelének tekinti, mások félnek elmen
ni az urológushoz. Pedig a korai kezelés meg
kímélné őket a kéllemetlenségektől ! 

Tegye meg az első lépést, azért, hogy 
a múlté lehessenek „kínzó" problémái! 

Vegyen részt a prosztataszűrésen! 

Helyszín: Urológiai Szakrendelő- Szombathely, Garay út 5. 

Bejelentkezés a p�osztata.info 06 80 202 977-as ingyenes telefonszámon! 

• 



Alapítványok· 
támogatása 
A 

Szja törvény alapján a személyi jövedelemadó meghatáro-
zzott részét (1-1%) az adózó rendelkezése szerint felajánl

hatja alapítványok, illetve egyházak javára. 

Kérem, hogy adójának -családtagjai adójának- 1 %-aval segítse a 
vasutas dolgozók, nyugdíjasok, gyermekek helyzetének javítására 
létrehozott alapítványokat. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÁLTAL 
ALAPÍTOTT ALAPÍTVÁNYOK: 

• Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítvány 
(Célja: rendkívüli élethelyzetbe került vasutas nyugdíjasok 
segítése) Adószáma: 19666378-1-42; 

• Vasutas Kulturális Alapítvány (Célja: vasutas művelődési 
közösségek segítés(?) Adószáma: 19666512-1-42; 

• Alapítvány a Vasutas Fiataloknak (Célja: a vasutas ifjúság 
helyzetének feltárása, elemzése, javítása) 

Adószám: 19637389-2-42; 

A MÁV által alapított „A vasút a gyermekekért" alapítvány cél
ja a vasutas gyermekek életkörülményeinek javítása. Adószáma: 

18056680-2-42. 

A rendelkező nyilatkozatot kitöltve, lezárva, név
vel, lakcímmel, adóazonosító jellel ellátott, postai 
szabványméretű borítékban, munkáltatói elszámo
lás esetén a munkáltatónak kell leadni március 25-
ig, vagy egyéni bevallás esetén az adóbevallással 
együtt az APEH-nak kell megküldeni. 

Segítségüket a rászoruló nyugqíjasok, fiatalok, gyer
mekek nevében előre is köszönjük. 
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KERESZTREJTVÉNY 

Budapest Rippl Rónai utca 37 alatt a vasutasok körében méltán néps,erű (vízsz
intes 1, függőleges 1) A vasutasok és családtama1k 10%-os kedvezménnyel 
vehetik igénybe a (vízszintes 5. függőleges 3 és ftiggőleges 7) s1olgáltatása1t 

Vízszintes: 1) Megfejtendő; 
2) V idék (orosz)-Néma kígyó! 
- Riszál része; 3) Személyes 
névmás - Kempingező -
Kérdőszó; 4) A forró víz igéje -

Halkan mond; 5) Megfejtendő -
Varróeszköz; 6) ... Sámuel -
Kalauz nélkül (röv) ... forog; 7) A 
kelme teszi -Időszak; 8) Zoltán 
eleje -Egészséges -Járófelület -
... fogyi; 9) Budapesti szálloda-A 
lélek mérnöke; 10) E,$ység (olasz) 
- Zúzol; 11) TIGAZ egynemű 
betűi - Tonna - nak párja -

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kócsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

Egyesült Arab Köztársaság; 12) 

, Opera része -Bizonytalanul áll -
Kör szélei; 13) Sakk műszava. 

Megfejtendő; 2) ... poetica, -
Ugyanaz (röv) -Bánat - Azonos 
magánhangzók - Néma negró; 3) 
Sajt eleje -Rajz - Megfejtendő -
Névelő; 4) Nem régi - Tartó -
Használt; 5) Tanítóképző (röv) -
Az ember rokona - Szamárhang; 
6) Norvégia (vissza) - Hely 
(angol) - ... Siao Ping; 7) 
Megfejtendő - Kos része; 8) 
Erzsébet becézve - A függőleges 
4) ellentéte - Népi monda; 9) 
Dunántúli csatorna -Járófelület -
Sérült öltöny! - Sugár (röv) -
Táblás játék; 10) ... a csodák 
csodája, -Horvát sziget. 

A rejtvényt készítette: 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 
és biztonsági zárak 

gyártását és forgalmazását 
mind vasúti, mind közúti célra, 

magánfuvarozók részére. 

MSZ EN ISO 90 02/96 

'; Függó1eges: 1) Római szám - Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: A munkavállalói jogok védelméről, 
érvényesíthetőségéről. Nyertes: Dömötör Tibor budapesti olvasónk, aki két 
személyre szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT harkányi rehabilitációs 
intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann Csaba gaz
dasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

LAPUNKAT RENDSZERESEN SZEMLÉZI MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
MÉDIAFIGYELŐJE, AZ 

»OBSERVER« 
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 

1084 Budapest, VIII. ker Auróra u. 1.1. Telefon: 303-4738. Fax: 303-4744; 
http:\ \ www.observer.hu 

A Vasutasok Szakszrnrzl'lénrk Lapja e Szrrkrszti: A SZERKESZTŰBIZOTTS,Ü; e Ter
,·rzííszrrkrsztíí: KAI�OL\'I \L\RL\\:\.\ • Szrrkrsztíísr�: 1068 Budaprst, Bl'nczúr u. -ti. 
Trl./Fax: 3-U-0551, l'zrmi: 19-77 • Frlrlíís kiadú: dr. '.\L-\RKL'S L\IRE, a Vasutasok Szak
szrnrzrtrnrk l'lniikr • Kiadja rs tcrjrszti a \'asutasok Szakszrnrzrtr, l068 Budapest, lknc
zúr u. -ti. • Elíífizrtrsi díj �·gy r,!"r: fiOO Ft • :\'yomás: Szikra Lapn�omda Rt„ Budaprst, 
Frll'líís ,rzl'líí: LE:\D\'.\I L\SZLO'.'.E ,rzfrigazgatú e ISS'.'. 0-160-6000 



ALAPÍTVA: 
1904-BEN 

1 az MSZP miniszterelnök-jelöltjével 1 
Vasutasok Szak- � 
szervezete dolga, \._.''.lJ 
hogy tárgyaljon, �) 
· lkudjon tagjai F"""J 

jobb munkafeltételeiért, O(:::'\ jobb megélhetéséért. A � 
rendszerváltás óta eltelt 1:'-') 
idő bebizonyította, hogy a M 
politikai hatalmat gyakor- v::-1 
lók hozzááltásától nagy- � 
mértékben függ a munka

pártok és a szakszerveze
tek viszonyában. 

Emlékezzünk csak, mit 
tett a jelenlegi kormány 
1998 és 2002 között: a 
vasutassztrájk után politi
kai okokból szüntették 
meg a tagdíjlevonást, a 
Munka törvénykönyvét 
érdemi egyeztetés nélkül 
módosították a munka

ügyi kapcsolatok minősége, 
még vállalati szinten is. 

Az olvasók bizonyára 
értesültek arról, hogy Med
gyessy Péter, az MSZP mi
niszterelnök-jelöltje együtt
működést ajánlott a hazai 
szakszervezeteknek. A meg
keresés az elmúlt négy év 
gyakorlatához képest minő
ségi áttörést jelent a politikai 

vállalókra hátrányos módon, 
a társadalmi párbeszéd az 
utóbbi négy évben kiürese
dett, amit az Európai Unió is 
felrótt, a hazai munkaerőpia
cot pedig szintén előzetes 
egyeztetés nélkül nyitották 
meg. 

A szakszervezeti tagok 
áprilisban választhatnak a 
FIDESZ egyoldalú diktátu-

ÖNORM M 7812, � 
DIN6700 

MAV 

felajánlott 
együt tmű
ködés kö
zött. 

A Vasutasok 

azért csatlakozott har
mincnál is több szakszerve
zettel együtt az együttműkö
dési nyilatkozathoz - amely
nek szövegét a 2. oldalon 
teljes terjedelemben olvas
hatják -, mert nyíltan vállal
juk: a saját jövőnket ma
gunknak is alakítanunk kell. 
Váci Mihály szavaival élve: 
„Nem elég a jóra vágyni, a 
jót akarni kell, s nem elég 
akarnir de tenni, tenni kell." 

J. Kongresszusi előkészületek 

Megkezdte munkáját 
a Vasutasok Szakszervezete 
Alapszabályt Szerkesztő 
Bizottsága, amely az alapszabályt 
érintő javaslatokra nyitottan végzi 
munkáját. 

7. Generációváltás? 

2001. január 19-én tartotta 
Kongresszusát a Szakszervezeti 
Ifjúsági Szövetség. 
Tudósításunkat a 7. oldalon 
olvashatják. 

10. Láss, ne csak nézz! 

,,A demokráciában az a jó, 
hogy négyévenként egyetlen 
napra valóban a nép az úr" 
- Mező Ferenc. 

Bérfejlesztés 
a MÁV Rt-nél 

M
egállapodás nélkül ke
rült sor a vasutasság 
2002. évi 9,25%-os bér
fejlesztésére. A hat hé-

ten keresztül tartó bértárgyalás
sorozatot időben korlátozta az az 
elvárás, miszerint a januári mun

kabér-elszámolások tartalmazzák 
már az ez évi bérfejlesztést. A Vas

utasok Szakszervezete nem tudott 
megállapodást kötni a 2002. évi bérfej-

lesztésről a munkáltatóval, mert elégedet
len a tárgyalások eredményével, magával a 
9,25%-os mértékkel. 

A VSZ övetelései 

A
VSZ mindvégig 10,25%-ot követelt, de 
volt 10,67%-os javaslat is (a TB járulék 

csökkenés felhasználása esetén). Szakszerve
zetünk a 2001. évi bérkorrekciót ez év január 
l-jével javasolta az alapbérekbe beépíteni, és 
az egy évre visszamenőleges összeget április 
10-ig kérte kifizetni. A 9,25%-ból a legkisebb 
bérfejlesztés mértékét 7 ,5%-ban javasoltuk 
meghatározni. A VSZ e követelések tárgyalá
sa során magára maradt. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

• vasúti járműjavítás 
és gyártás 

� �� • fémmegmunkálás 
1S09001 .VASJARMU • acélszerkezet gyártás �r.r:i 

DIN-EN 729-2 Járműjavító , Gyár , és szerelés 
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Együttműködési nyilatkozat 
melyben egyrészről az aláíró szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek és konfö-

tonság, a társadalombiztosítás ellenőrzésében, a 
munkavállalók képzésében és lakóhelyi, területi 
érdekeik képviseletében, a fogyasztói érdekvéde
lemben és a szakszervezetek anyagi helyzetének és 
működési feltételeinek stabilizálásában;· aderációk, másrészről a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje (a továbbiak

ban: Felek)- a szociális fordulat megvalósítása, a munkaválla
lók életkörülményeinek javítása céljából - közösen kialakított 

tartalommal és formában együttműködést vállalnak az alábbiakban: 
TÁRSADALMI 

BÉKÉT 
TEREMTUNK 

9)egy önkorlátozó, a társadalmi egyetér
tésre törekvő, a szociális és civil part

nereket érdemi döntés-előkészítő, ellenőrzé
si helyzetbe hozó ko1mányzásban, amely 

1 )Az Európai Unióhoz való csatlakozás, integrá
lódás során aböan, hogy Magyarországon 

-európai életkörülmények alakuljanak ki, európai 
normáknak megfelelően helyreállítsák a társadalmi 
párbeszéd intézményeit, alkotmányos és jogi garan
ciák védjék a munkavállalók emberi méltóságát, 
foglalkoztatását, béreit, egészségét - aminek ered
ményeként a munka világában kiszolgáltatottság 
nélkül végezhesse mindenki a munkáját és törvé
nyes eszközökkel, eredménnyel védhesse jogos 
érdekeit; 

kötelezettségeit e szerint 
állapítja meg, majd 2003-
ban, az egységes közszol

társadalmi együttműködést és békét teremt. 
Aláírók: Medgyessy Péter miniszterel

nök-jelölt; Magyar Szakszervezetek Orszá
gos Szövetsége; Bánya- és Energiaipari 

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége; Bőripari Dol
gozók Szakszervezete; Szociális Területen Dolgo
zók Szakszervezete; Szent László Kórház Dolgozói
nak Szakszervezete: Élelmez�sipari Dolgozók Szak
szervezeteinek Szövetsége; Elelmiszeripari Dolgo
zók Szakszervezete; Baromfiipari Dolgozók Szak
szervezete; Gabona- és Malomipari Dolgozók Szak
szervezete; Hűtőipari Dolgozók Szakszervezete; 
Növényolajipari Dolgozók Szakszervezete; Sütő
ipari Dolgozók Szakszervezete; Fehérjeipari Dolgo
zók Szakszervezete; Húsipari Dolgozók Szakszer
vezete; Építő-Fa- és Építőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége; Helyi ipari· és Vá
rosgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000.; 
Közúti Dolgozók Szakszervezete; Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezete; Külképviseletek 
Magyar Alkalmazottai Szakszervezete; Idegenfor
galmi Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa; 
Szocialista Párt Dolgozóinak Szakszervezete; 
Országos Sportszakszervezet; Közlekedési Dolgo
zók Szakszervezeteinek Szövetsége: Miskolci Tö
megközlekedési Dolgozók Szakszervezete; Mező
gazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége; Nyomdaipari Dolgozók 
Szakszervezete; Ruházatipari Dolgozók Szakszer
vezete; Textilipari Dolgozók Szakszervezete; Vasu
tasok Szakszervezete; Vasas Szakszervezeti Szövet
ség. 

2) a teljes foglalkoztatás megteremtésének célki
tűzésével egy cikluson belül 300-400 ezer új 

munkahely megteremtésében, s ehhez a hagyomá
nyos munkavállalási rendszerek mellen a nem tipi
kus foglalkoztatási megoldások (munkavállalókat 
védő garanciákkal való) bevezetésében, s kiemelten 
a 45 év feletti nők és az 50 év feletti férfiak - ked
vezményekkel ösztönzött - foglalkoztatásában, a 
feketemunka visszaszorításában; 3) a bérek jelentős mértékű, a hazai gazdasági tel

jesítmények növekedésével arányos emelésé
ben, 25%-os vásárlóérték-növelésében, a munkavál
lalók adóterheinek csökkentésében úgy is, hogy a 
minimálbér után ne kelljen szemé-

gálati kerettörvénnyel új, lényegesen magasabb bér
és szociális juttatási rendszer bevezetésében; 5) a kötelező munkaidő heti 38 órára való bér

csökkenés nélküli mérséklésében, az Mt. soron 
kívüli, a „cselédtörvény" rendelkezéseit megsem
misítő módosításában, majd pedig a munkajogi, 
foglalkoztatási, munkaiigyi ellenőrzési törvények 
átfogó, a munkavállalókat, szakszervezeteket jobb, 
kiegyensúlyozottabb helyzetbe hozó módosításá
ban, a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének 
megteremtésében; 6)a tervezhető, kiszámítható nyugdíjrendszer 

helyreállításában, a nyugdíjasoktól elvett 52 
Md visszaadásában, az éves nyugdíjemelésnek a 
nyugdíjasok érdekképviseleteivel közösen kialakí
tott új rendszere megvalósításában, az özvegyi 
nyugdíj 50%-os emelésében. 7

2

az érdekegyeztetés - a szociális partnerekkel 
közösen kialakított - rendjének, európai nor

má nak és az új társadalmi feltételeknek megfelelő 
intézményeinek helyreállításában, továbbfejleszté-

sében. 
lyi jövedelemadót fizetni; 4) a közalkalmazotti bértábla 

azonnali korrekciójában, 
amely a minimálbér összegére 
emeli az A/1 fokozat bérét és a 
tábla emelkedő összegű ki fizetési 

Helyreállítjuk 

az érdekegyeztetés 
intézményeit 

8 ) a munkavállalók kiszolgálta
tottságának mérséklésére, ér

dekeik védelmére a szakszerveze
tek jogainak megszilárdításában, 
bővítésében, új társadalmi szere
pük érvényesítésében a munkabiz-

Évenkénti bérfejlesztési mizéria 

L
ezárultak a 2002. évi bérfejlesztési 
tárgyalások. A szakszervezetek ter
mészetesen többet követeltek, de 
tárgyalásos úton egyik sem tudott 

tö9bet vagy igazságosabbat kicsikarni a 
MAV vezetőiből. 

Tudjuk, az elért bérfejlesztésnél a vasutasok 
többet érdemelnek, és az sem ad okot örömre, 
hogy a munkáltató még differenciálni is akar, 
felrúgva a korábban kialakított bérarányokat. AMÁV Rt. már több éve folytatja szalámi 

politikáját, hol egyes szakszervezetek 
asszisztálásával, hol anélkül. 

(Idén például a VDSZSZ „elegánsan" kivo
nult a bérfejlesztés mögül.) A módszer nem új, 
hiszen a menedzsment már korábban biztosí
totta ·magának az úgynevezett menedzserszer
zódés alapján a többszázezres jövedelmeket. 

Eljött az idő, amikor már tarthatatlan volt, 
hogy csak egy szúk réteg élhetett jól a veszte-· 
séges MÁV-ból, és kénytelenek voltak az al
sóbb szintű vezetők bérét is eltéríteni a dolgo
zók bérétól, mert nem lett volna hajcsár, aki 
megtakarítja a bérforintokat. Ezzel a MÁV Rt. 
elindította azt a véget nem érő folyamatot, 
amelyben a munkaköri csoportok és ezen belül 
a munkavállalók állnak szemben egymással. 

Az „oszd meg és uralkodj" elvét régen kita
lálták és arra nagyon megfelel, hogy az embe-

rek egymással és ne a vezetői panamákkal, a 
diktatórikus - mindenkiben félelmet keltő -
vezetési stílussal foglalkozzanak. Nyilvánva
lóvá vált, hogy a munkaerő értékét- ezen belül 
az egyes munkaköri csoportok értékét - a 
vezetői önkény és nem az · érdekegyeztetés 
alapján kívánják kialakítani. 

Haa jövőben határozottabb összefogás
sal nem tudunk ez ellen fellépni, 

egyre több elégedetlen ember lesz, hiszen min
denki fontosnak érzi saját munkáját a vasút 
egymásra épülő rendszerében. 

A MÁV humánpolitikai stratégiájában nincs 
benne az értékre11.d-átalakítás célállapota -
amit természetesen így a szociális partnerekkel 
sem egyeztettek. Sőt, a korábbi évek differen
ciálási gyakorlata nem segíti elő a zökkenő
mentes átalakítást. Ezért nem értünk teljes 
mértékben egyet a 2002. évi kiemelések rend-
szerével sem. 

Ezt annak ellenére mondjuk, hogy az idén -
sok év után először - a bérfejlesztés kiemelten 
kezeli a gépészetnél fogfalkoztatott szakmun
kásokat és termelésirányítókat. 

Nem beszélve 
arról, hogy a_ 
vasúttársaság to
vábbra is adós 
maradt az érintet
tek érdekeltségi rend
szerének bevezetésével. 

Ismerve a szakmunkások bérlemaradását, 
sem a munkáltató, sem a szakszervezetek, 

sem a munkavállalók nem mondhatnak le a jö
vő évi lehetőségek ismeretében a munkáscso
port további felértékeléséről, vagy a bértarifa
rendszerben elfoglalandó helyüknek a megfe
lelő értékrendbe történő beillesztéséről, ami
hez ezúton kérjük az érintettek támogatását. 
Ugyanakkor nem tartjuk elfogadhatónak a 
munkáltató részéról az azonos munkakörben 
dolgozó diplomás és nem diplomás kollégák 
húszezer forintos megosztását sem, mert sérül 
az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért alkot
mányos elve. 

A korábban említett megállapodáson alapu
ló értékrend kialakítása magasztos cél lehetne, 

melyen érdemes lenne komolyan 
Ezzel a VSZ Gépészeti Intéző
bizottságának . követelése telje
sült, még akkor is, ha a kiemelés 
mértéke (3-4%) a MÁV Rt. átla
gához képest kevésnek tűnik. 

Oszd meg 

és uralkodj! 

dolgozni annak érdekében, hogy a 
vasutas életpálya tervezhető és belát
ható legyen, segítve ezzel a jelenlegi 
és új munkavállalók döntési képessé
gét. Pszota Árpád 
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Az érdekvédelem aktuális kérdései és hírei 
írásban adjon tájékoztatást. A javaslatot a munkáltató elfogadta. A YSZ kérdésére adott válaszból tudtuk meg, hogy a munkáltatói dif

Rend,hagyó bérfejlesztés 
ferenciálásra rendelkezésre álló összei felhasználását a MAY vezetése a bérfejlesztés tapasztalatai birtokában tervezi csak kiadni. a MAY Rt-nél 

(Folytatás az I. oldalról) 

AYDSzSz tárgyalási magatartására rányomta bélyegét az a tény, hogy a Hároméves megállapodást ez a szervezet felmondta. Az a hangoztatott véleményük, hogy 15% alatt semmit nem írnak alá, rendkívül kedvező helyletbe hozti a munkáltatót. A MÁV Rt. vezetése csak kollektív erejű - a három reprezentatív szakszervezet által megkötött - bérmegállapodást kívánt kötni. A négy tárgyaló félből ketten kerülték a megállapodást. Január 17-én a VÉT tagjai a tárgyalások addigi eredményeit leltárba foglalták és szignóval látták el jelezve. hogy a tárgyalási alkufolyamatban eddig jutottak el. A VDSzSz ekkor sem szignózott. 
A VSZ által elért eredmények 

2001. januárig visszamenőleges kifizetéssel! A YSZ elérte, hogy a korrekciót még ebben a félévben az alapbérekbe beépítik, illetve a több, mint egy évre visszamenőleges összeg legkésőbb a vasutas-napig eljut a munkavállalók-hoz. A munkáltató február 28-ig újraindítja a bértarifa tárgyalásokat, mert belátta, hogy az európai uniós bérfelzárkóztatás vasúti indítása, kezelése és ellenőrzése tarifa nélkül sokkal több gondot okozna. D öntés született a KSZ fix összegű juttatásainak felemeléséről. A YSZ és a MOSZ együttesen Abevezetőben ismertetett tárgyalási feltéte- elérte, hogy a következő évi bérfejlesz-lek ellenére a YSZ számos javaslatM a tés elveinek kialakítása során együtt határoz-MÁV Rt. vezetése elfogadta. Az 54 ezer MÁV zák meg a MÁV vezetésével a további munka-Rt. munkavállalóból húszezer vasutas kap ki- köri kiemeléseket-. emelt bérfejlesztést, a munkáltató eredeti hat- AVasutasok Szakszervezete tudomásul vet-ezer fős tervezetével szemben. Az átlagos bér- te, hogy a béralku-folyamat 2002. január fejlesztés mértéke 9 ,25%, ebből alanyi jogon 17-i állapota az éves bérfejlesztés alapja. A kötelező a 7%, a 6,5%-os eredeti javaslattal mértékkel elégedetlenek vagyunk. Ugyanak-szemben. A tárgyal*ssorozatban a bérfejlesz- kor a Vasutasok Szakszervezete méltányolja, tésből 630 millió forint felhasználását sikerült hogy a hathetes tárgyalássorozatban a munkál-a Vasutasok Szakszervezete által javasolt ki- tató a szakszervezetünk által hozott javaslatok emelésekre átcsoportosítani. meghatározó hányadát elfogadta és beépítette 
Kiemelt bérfejlesztést kapnak: a szakmun- az éves bérfejlesztésbe. A VSZ eredménynek kások és termelésirányítók, az árufuvarozási, a értékeli, hogy a munkáltató induló ajánlata -. épészeti és a távközlési szakszolgálatnál, va- 2001. december 7-én - számos olyan javaslatot lamint a gépészeti, pálya, TEB és FKl létszá- tartalmazott, melyet szakszervezetünk több mába tartozó diplomás műszakiak. éve követelt, mint például a szakmunkások és A kiemelések további jelentős részét adják utazók kiemelése .. Fontos megjegyeznünk, azok, akik alanyi jogon 9,25%-os bérfejlesz- hogy a VSZ a tárgyalások során mindvégig kitést kaptak, az utazó- és az árufuvarozási vég- állt más szakterületek - mint például a pályás rehajtó személyzet. és üzemviteli szakágak szakmunkásainak - ki-Akiemelésekre történt bérátcsoportosítás emelése mellett, de sajnos, mint megtudtuk a után a munkáltató további 184 millió· munkáltatói javaslat előkészületei során a forintot fordít differenciálásra azok körében, Szakigazgatóságok nem készítették el szükséakik nem részesültek nevesített kiemelésben. ges javaslataikat. (Erről a Magyar Vasutas 8600 vasutast érintett az ötvenezer forintos márciusi számában részletesen írunk.) minimálbérre való ráállás, ....-------------, A tárgyalássorozat ered-közülük 3500 főnek ez 25%-1 •·• 1 ményességéhez - vélemé-os bérfejlesztést jelent. A EGYUTT nyünk szerint - jelentős mér-tavaly év végén lejárt teljesít- . . tékben hozzájárult, hogy a mény és balesetmentességi .__ _______ __. __ ___, Vasutasok Szakszervezete megállapodások, valamint a TEB és PHM-nél k�vetel�_sei, meg�lapozo�ta� volta�, }a�_aslaalkalmazott teljesítmény-ösztönzési rendszerek tamk koltsegforrasat mmd1g megieloltuk, a - utóbbiakat 9,25%-kal megemelve - hatályát megoldást és a kolJlpromisszumot kerestük. 2002. december 31-ig meghosszabbították. Ajanuár 31-i VET ül�sen a Vasutaso� S�ak-Megmaradt a vasutasnapi jutalom. A tárgya- szervezete kezdemenyezte, hogy m1Utan a lások egyik legnehezebb és ,--------------, munkált�t�. és � sz�kszerv_elegtöbb vitát adó kérdése volt I h t „ t k I zete� kozot_t targy��re ?era VSZ által napirenden tartott a aroz a mega�lapoda� nem J�tt letr;, tavalyi bérkorrekció a 0,7% - 1.. ------------'· a vasuttarsasag vezetese arrol 

Kollektív 
Szerződés
módosítások Amunkáltató beterjesz-tette a KSZ 6-os fejezetének módosítástervezetét, melyet a VSZ tárgyalódelegációja elfogadhatatlannak minősített. A jóléti és szociális juttatásokat tartalmazó fejezet összegeit a munkáltató vagy egyáltalán nem emelné, vagy az emelések mértéke az inflációt sem érné el. Nem növekednének a szociális és egyéb szociális segélyekre, valamint a lakáscélú támogatásra fordítható összegek. A üdülőkre, gyermek- és kul-Ztúrintézményekre fordítható költségkeret nagysága 3-4-5%-kal növekedne. A szociális és jóléti szolgáltatások körében az üdülési térítési díjakat 18-20-30%-os mértékben, a munkásszállók térítési díjait 50-80%-ban kívánja a munkáltató emelni. Az előterjeszt�sről részletekbe menő, heves vita folyt a VET-en. Szakszervezetünk javasolta, hogy a �unkáltató vagy vonja vissza előterjesztését, vagy módosítsa arinak érde�ében, hogy a megállapodás lehetőségéről tárgyalni lehessen, tekintettel arra, hogy a KSZ ezen módosítását a vasutasság sürgetően várja. 

T
ovábbra sem sikerült a töb_b, m}nt f�l �ve napirenden tartott - Mt. valtozas m1att1 -KSZ módosítási csomagot aláírni, melyet 2002. január•J 7-én a MÁV, a MOSZ és a VSZ aláírhatónak nyilvánított. A dokumentum 24 db, többségében formai módosítást tartalmaz. A kevés érdemi változás közül jelentős munkavállalói érdek fűződik a KSZ 40., 41. és 58.§-ok (munkaközi szünet, napi munkaidő, készenlét, helyettesítés, kirendelés) aláírásához. Fontos lenne ezen kérdések hálózati kezelése a vállalati KSZ-ben. 

T
öbb szolgálati helyen a munkavállalók érdekében a szociális partnerek a KSZ helyi függelékben voltak kényt�lenek ezeket a problémákat kezelni, mivel a VET szintű megállapodások késnek. A MÁV Rt., a MOSZ és a YSZ igenjével szemben január 31-én a YDSZSZ továbbra is nemet mondott az aláírásra. Az látható, hogy az elzárkózó, mindent tagadó magatartással szemben az érdekegyeztetésnek nincsenek eszközei. Mindezek ellenére a Vasutasok Szak-szervezete folyamatosan jelentős erőfeszítéseket tesz - elsősorban alternatív szakmai javaslatok kidolgozásával - a VÉT hatékony működésének elősegítése érdekében. 

Varga Gyuláné 
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,2.J 
' 

A 
alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munkacso-

zport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezetettek a magyar vasút 
térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

lépések a gyakorlatban az adott 
pályaszakaszok megszűnését fog
ják eredményezni. Szerencsére 

Avasúti személyszállítás 
mindig is közszolgálta
tásnak számított. Koráb-

ban az állam megrendelte az általa 
szükségesnek tartott szolgáltatást, 
meghatározta a jegyek árát, és a 
központi költségvetésből annyi tá
mogatást nyújtott, amennyi a jegy
eladásokból származó bevétel és á 
vasút tényleges ráfordításai közöt
ti különbséget fedezte. Ez a rend
szer azonban a nyolcvanas évek 
elején gyakorlatilag megszűnt. Az 
állam továbbra is megrendelte a 
szolgáltatásokat, ám azok ellenér-

ket általában a hatvan szá
zalék alatti forrás jelle-
mezte (Id. 6. ábrát!). Az 
állam e gyakorlata 
gyökeresen ellentétes 
az EU Tanácsának 
1191/69. számú rende
letével, amely kimond
ja, hogy amennyiben az 
állam tömegközlekedési 
szolgáltatásokat rendel meg, és 
azok viteldíj-bevétele nem fedezi 
a költségeit, akkor az államnak 
kell a veszteséget fedeznie. (Az 
EU Tanácsának ren-

A MÁV Rt. személyszállítási eredményének alakulása 
1980-2003 

Millió Ft 
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tékét 1983 óta a kormány nem 
fizette meg (Id. az 5. ábrát!). Ezért 
súlyosan veszteségessé vált a 
MAY személyszállítási ágazata, és 
ezzel együtt az egész vállalat. 
Ennek következtében nemhogy a 
vasút versenyképességét fokozó 
beruházásokra is alig volt lehető
ség, de még a szükséges állapot
megőrző és felújítási munkálatok
ra sem jutott - és nem jut ma sem 
- elegendő pénz. Így a MÁV, arra 
kényszerült, hogy jelentősen csök
kentse a fenntartásra, karbantar
tásra, felújításra illetve korszerűsí
tésre fordítandó összegeket. A 
szükséges beruházási forrásoknak 
napjainkban is csak kevesebb, 
mint nyolcvan százaléka áll ren
delkezésre, de az elmúlt évtizede-

Év 

<leletei minden tagállam számára 
kötelező érvényű jogszabályok.) 

Elhibázottnak tartjuk azt is, 
hogy az állam ahelyett, 
hogy a központi költség-

vetésből juttatná megfelelő forrá
sokhoz a vasutat, nemzetközi hite
lek felvételére kényszeríti a vasút
társaságot (Id. a 7. ábrát). A hitele
ket visszafizetni'nem tudó MÁV-ot 
időről időre szanálni kell, így vég
eredményben mégis állami pénz
ből, az adófizetők költségén kell a 
felújításokra és egyéb beruházá
sokra felhasznált összegeket kifi
zetni, de emellett még a hiteleknek 
kamatait is -mi fizetjük, a külföldi 
bankokat hizlalva ezáltal. Ráadá
sul a nemzetközi pénzintézetek 
feltételként szabták egyebek mel-

lett a vonatok, megál-
lóhelyek számának 
csökkentését és a 
vasúthálózat leg
alább 1/7 részének 
bezárását. Ez sú
lyos beavatkozás a 

magyar belpolitiká
ba, és kormányunk 

felelőtlenül járt el akkor, 
amikor ilyen hitelekhez állami 

garanciát nyújtott. A szerződésben 
természetesen nem bezárásról, 
hanem a· vonalak másnak történő 
átadásáról beszélnek, de ezek a 

azonban a bankok ezt az előírást 
nem vették komolyan, mert a.tel
jesítésére vonatkozó határidő már 
rég lejárt, de az érintett vonalak 
még mindig üzemelnek. H azonban nem jut 

elegendő pénz a fel
aújításukra, akkor fé-

lő, hogy egyszerűen fizikailag 
fognak annyira leromlani, hogy 
bezárásuk elkerülhetetlenné válik: 

Lukács András - Pavics Lázár 

A MÁV Rt. felhalmozódott belső adósságállománya 
az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint 
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A MÁV Rt. 2001. évi beruházásainak 
tervezett forrásai 
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A Vasutasok Szakszervezete 
testületeinek, bizottságainak 
februári ülésrendje: 

Folyamatban van a VSZ XV. Kongresszusának 
előkészítése 

Megkez-dte munkáját 
az Alapszabályt 

Szerkesztő' Bizottság 
Február 6. 

Alapszabályt Szerkesztő 
Bizottság 
Hely: VSZ Székház 
Napirend: Az általános szabá
lyokhoz érkezett javaslatok vi
tája. 

Február 12. 

A Budapesti Területi Képviselet
hez tartozó forgalmi alapszerveze
tek titkárainak értekezlete. 

Február 19. 

A Pécsi Területi Képviselethez tar
tozó alapszervezetek titkárainak 
értekezlete. 

Február 20. 

Elnökségi ülés 
Hely: VSZ Székháza 

Recept 
Végy :gy munkavállalói 

e rdekcsopor to t .  
Vizsgáld meg az összetételét kor, 
képesítés, végzettség, bér, mun
kaerópiaci érték, mobilitás, stb. 
szempontból. Hasonlítsd össze 
munkájuk fontosságát az adott 

Napirend: 
/) A 2001. évi Üzemi Tanács és 

Munkavédelmi Képviselő vá
lasztások értékelése. 

2) Javaslat a VSZ 2002. évi kül
földi felnőtt- és gyermek csere
üdülésére. 

3) Javaslat a Vasutasok Szakszer
vezete 2002. évi képzési tervé
re. 

4 )Tájékoztató aktuális érdekvé-
delmi kérdésekről. 

Február 21. 

Alapszabályt Szerkesztő Bizottság 
Hely: VSZ Székház 
Napirend: A VSZ szervezeti felé
pítéséhez érkezett javaslatok vitá
ja. - A Szombathelyi Területi 
Képviselethez tartozó alapszerve
zetek titkárainak értekezlete. 

Szervezési Osztály 

Ha eredményt értél el, ne szé
gyelld! Ha lettek volna elképze
léseid és a most kibicelók is vé
gezték volna a dolgukat és támo
gattak volna munkádban, a dön
tés-előkészítésben, az eredmény 
is vastagabb lett volna! 

Tanács: tanuld meg a fenti 
receptet és olvasd fel az okosko
dóknak! 

-kolléga-

A
Vasutasok Sz;tkszerveze
te választmánya a XV. 
Kongresszus és az azt 
megelőző szakszervezeti 

választások előkészítésével 
kapcsolatban hozott hatá
rozatai alapján, 2002. 
január 24-én megkezd
te munkáját az Alap
szabályt Szerkesztő 
Bizottság. 

Az alakuló ülésen a 
Bizottság megvitatta és 
meghatározta munka-
módszerét és az elvégzendő. 
munka időrendi ütemezését. A 
Bizottság tagjai egyetértettek ab
ban is, hogy nyilvánosan, és az 
alapszabályt érintő javaslatokra 
nyitottan végzik munkájukat. 

Az Alapszabályt 
Szerkesztő Bizottság 

vezetője: Simon Dezső alelnök, 
tagjai: Czeglédi Ernő szb el
nök Hódmezővásárhely PGF, 
Fogl Zoltán GT-k képviselője, 
Mári Gábor TK titkár Szeged, 
Marosiné Kőhalmi Ágnes osz-

tályvezetó, Meleg János TK tit
kár-helyettes Budapest, Molnár 
György elnök ONYSZ, Nógrádi 
Sándor VSZ · Elnökség tagja, 

Orosz Péter 1B titkár 
FÉIB, Pálmai Zsolt If

júsági Tagozat veze
tője, Pauer Olivér
né szervezési szak
értő, Szuhchy Antal 
szb titkár Szombat
hely Gépészeti Főn. 
A Bizottság az 

alapszabály módosítá-
sára vonatkozó javaslatait 

az áprilisban sorra kerülő elnök
ségi ülés, azt követően a május
ban sorra kerülő választmányi 
ülés elé terjeszti jóváhagyás vé
gett. A testületek jóváhagyását 
követően kerülhet' sor az alapsza
bály és az alapszabály módosítá
sára vonatkozó javaslatok széles
körű véleményezésére, a tagsági 
vitára. A VSZ alapszabályára vo
natkozó módosítási javaslatokkal 
kapcsolatos döntéseket a 2003 
áprilisában megtartandó XV. 
Kongresszus jogosult meghozni. 

· Simon Dezső 
munkáltatói tevékenység ered- , _____________ ,..__ _______________________ _ 
ményességével. Tekints rá más 
érdekcsoportok foglalkoztatási 
és bérviszonyaira is. Elemezd 
munkamódszeredet, a kapcsola
todat, érdekérvényesítési lehető
ségedet a partner munkáltatónál. 
V izsgáld meg, hogy az adott cso
port képes-e, illetve hajlandó-e 
tenni magáért. (Ha kell, szinten
ként!) Készíts javaslatok&t és 
lobbyzz is a megfelelő helyeken 
az eredményes, együttes fellépés 
érdekében. 

A fentiek mellett ne hallgass az 
üres, tartalmatlan, szakmailag 
nem megalapozott hasbeszélők
re, akiknek semmi sem jó. A 
munkából - mivel nem tudják mi 
az! - nem veszik ki a részüket, az 
arrogancián ·kívül másra nem 
képesek. (Véletlen, hogy pozíció
ban vannak, de sajnos ott vannak 
- de minek?!) 

Utasítsd el azt a módszert, 
hogy „ne csináljunk semmit, vá,�
juk meg, mit akarnak mások." 
Aztán azt nyomjuk le, vagy mi is 
akarjuk azt, sót többet. 

Az 18, ki teszi a dolgát. .. vagy 

Elismerés 
a TEB IB-nek! 

P
éldamutató szakértői munkát végzett ,, 
a TEB 1B a 2002. évi bértárgyalások
ra való felkészülés során. A 2001 szep

temberétől elkezdett tematikus elemzésekre - a 
munkavállalói csoportok TEB-en belüli szakmák 
bér, szolgálati idő, korösszetétel, végzettség, képesí
tések, stb. - épített, a hároméves megállapodás szak
munkások kiemelt bérezésére vonatkozó pontjának 
betartatására való céltudatos törekvés · meghozta 
részbeni eredményét. Molnár Ákossal, a szakág 
vezetőjével történt konzultáció elősegítette, hogy a 
MÁV Rt. vezetése is belássa a kiemelt bérezés fon
tosságát. Bodnár József azért vitte a KÜT elé a dol
got, hogy a munkavállalók ezen nagyobb csoportjá
nak helyzetéről világos képet kapjanak a többi szak
ma képviselői is. 

A VSZ képviselője a piaci elszívó hatás MÁV Rt. 
számára nem kívánt következményére, az üzembiz
tonság veszélyeztetésére kívánta irúnyítani a figyel
met, amikor a Felügyelő Bizottság elé kérte a szak-

igazgató urat. A TEB szakszolgálat 
a foglalkoztatási, de elsősorban 

bérezési problémáról kért tájé
koztatót a FB-ülésen, ahol 
indítványozta, hogy a FB is 
irányítsa rá a vezetés figyel
mét a sürgősen megoldandó 
feladatukra. 
Summa summarum! Min

denki tette a dolgát. A VSZ 
TEB 1B és a munkáltató érdemi 

együttműködése hozott is eredmé
nyeket. 

A VSZ vezetése nem gondolja azt, hogy ezzel min
den rendben van. 2002-ben a javaslatunkra újraindu
l§ bértarifa tárgyalásokon van még mit megoldani. 
Es hát a szakszervezeti tagdíj is arányosan nőhet 
ezeknél a munkacsoportoknál. Persze másoknál is, 
mert a minimum fix 7% is sokkal több, mint a nulla 
béremelés, vagy a 4-5,5%-os béremelés, amelyet 
inflác-iókövetóen hajtanak végre sok munkahelyen. 
Arról ne is beszéljünk - és ezek vannak többségben! 
-, ahol „a tavalyi hér marad, mert rá kellett állni az 
50.000 Ft-os minimálbérre" elv érvényesült. 

Elismerés és köszönet a TEB lB-nek, a tárgyaló 
delegációnak és minden kollégának, aki e}ósegítette 
ezt a béremelést. A bérrendezéseket a MAV-nál per
sze folytatni kell! Dr. Márkus Imre 
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A
Vasutas Önkéntes- és Ma
gánnyugdíjpénztár (1062 
Budapest, Andrássy út 
66.) az alábbi helyszíneken 

és időpontokban tartja az Önkén
tes Pénztári Ágazat területi kül
döttválasztó gyűléseit: 

Közlemény 
2) A Vasutas Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénz

tári Ágazat küldötteinek megválasztása. 
3) Egyebek. A napirenddel összefüggő előter

jesztés a MÁV Rt. területi igazgatóságok 
humánpolitikai osztályán tekinthető meg. 

Napirend: 

1) Tájékoztató a Vasutas Nyugdíjpénztár munká
járól. H

atározatképtelenség esetén az újabb terü
leti küldöttválasztó gyűlések a fenti hely
színeken és az alábbi időpontokban ke

rülnek megtartásra, amelyek az eredeti na-
Igazgatóság: Gyűlés időpontja: Gyűlés helye: 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság -2002. február 13. 10.00 óra MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Budapest, VIII., Kerepesi út 3. Budapest, V III., Kerepesi út 3. 

pirenden szerepló ügyekben a megjelentek 
számától függetlenül ·határozatképesek: 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság Budapest: 
2002. február 28. 10.00 óra; MÁV Rt. 
Területi Igazgatóság Debrecen (Záhony
Port): 2002. március 11. l 0.00 óra; MA V 

Rt. Területi Igazgatóság Miskolc: 2002. 
február 22. 9.00 óra; MÁV Rt. Területi 
Igazgatóság Pécs: 2002. március 4. 10.30 
óra; MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Szeged: 2002. március 11. 10.00 óra; MÁV 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Debrecen (Záhony-Port) 
Debrecen, Piac u. 18. 
MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Miskolc, Szemere u. 26. 

I. emeleti tanácsterem 
2002. február 21. 10.00 óra MÁV Rt. Csomóponti Főnökség 

nagy oktatóterme 

2002. február 7. 9.00 óra 
Debrecen, Petőfi tér 12. 
V asutas Vörösmarty 
Művelődési Ház 
Miskolc, Lenke út 14/a. 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Pécs, Szabadság u. 39. 

�02. február 14. 10.30 óra MÁV Rt. Oktatási Főnökség 
Pécs, Indóház tér 2. Rt. Területi Igazgatóság 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
Szeged, Tisza L. krt. 28-30. 

2002. február 22. 10.00 óra 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság 2002. február 15. 10.30 óra 
Szombathely, Széll K. u. 2. 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság 
V, Szeged, Tisza L. krt. 28-30. .. 8S LJtas 

11. emeleti tanácsterém 
Q k . n éntes- e' MA V Rt. Teriileti Igazgatóság S 

Szombathely: 2002. 
március 4. 10.30 

óra; GySEV Rt. 
I g a z g a t ó s á g  
Sopron: 2002. 
március 5. 10.00 
óra. 

tanácsterme Magánnyugd,,. Szombathely, Széll K. u. 2. 1 �G_ y_S_E_V_R _t. -lg_a_z _ga-to-·s _á _g __ -+-2 -0 -02-. -fe-b -r -ua-,r -1 -5 -. -,o -.o-o _ o_ ·
1
- -a-+-G- y_S_E _V _R_t.�lg�a -z -ga-to-·s -á -g---,,
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'
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Sopron, Mátyás király u. 19. tanácsterme 
Sopron, Mátyás király u. 19. 

Vasutas 

Nyugdíjpénztár 

Igazgatótanácsa 

,, ,, ,,,, 

MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

ISO 9001 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken sé i körünk: 

•vontatójárművek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott járművek fövizsgája, 
föjavítása, átépítése, gyártása 

· • 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

I nter Pici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 

, , 

• szemcseszoras 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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Generá.cióváltást a-karnak 

a szakszervezeti fiatalok 
A tagszervezetek delegációi 

délelőtt kilenc órára érkeztek a 
SZISZ VI. országos kongresszu
sára, ahol a regisztráció és a meg
nyitó után a küldöttek zárt ülés 
keretében a szervezet 

K
ongresszust tartott a legnagyobb taglétszámú magyar ifjúsági 
szervezet, az ötvenezer tagot számláló Szakszervezeti Ifjúsági 
Szövetség (SZISZ) január 19-én Budapesten, a Vasasszakszer
vezet Magdolna úti székházában. 

Hercegh Mária kifejtette, hogy önként vállalt távo
zásával példát akar mutatni, miszerint fiatalon is 

le lehet mondani szakszervezeti tisztségről 

alapszabályát, költségve
tését és az országos tiszt
viselők személyét érint<5 
kérdésekben döntöttek. 
A közel kétszáz meghí
vottat színes program
mal szórakoztatták a 
szervezők. 

A 
déle

A nyílt ülés nyitánya
ként Slauder Regina, a 
hatvani Damjanich Já
nos Ipari Szakképző Inté
zet tanulója József Attila: 
.,Aki szegény, az a leg
szegényehh" című versét 
szavalta el. Ezt követően 
a székesfehérvári ./ um
pers Táncegyüttes és a 
Suhi-duhi Klub modern 

lőtti műsort 
a Toldy Mária 
vezette Vasu
tas Musical 
Stúdió 
növendékei
nek világhí
rű dalok és 
musical rész
letek elő
adása zárta 

heves vita után 
fogadták el a kül
döttek. A tisztújí
tással kapcsolatban 
Hercegh Mária ki
fejtette, hogy ön
ként vállalt távozá
sával példát akar 
mutatni, miszerint 
fiatalon is le lehet 

S
enki sem 
használ
hatja fel 

a fiatalokat 

mondani 
vezeti tisztségről. 
Végezetül arra kérte 
a jelenlévő szak
szervezeti vezető- ,._,...,...,_,.....,."'-
ket, hogy több figyelmet fordítsa
nak a fiatalokra. 

A rövid beszámolót követően 
Bahis Papaionnou, a Görög Szak
szervezeti Ifjúsági Szövetség elnö

ke, az Európai Ifjúsági Fórum 
elnökségi tagja, illetve házi
gazdaként Szőke Károly, a 
Vasas Szakszervezeti Szövetség 
elnöke köszöntötte a megjelen
teket. 

táncokkal szórakoztatta a fia
talokat, majd a Vasas Mű
vészegyüttes Alapítvány Tánc
kara adott ízelítőt a reperto
árjából. 

A délelőtti műsort a Toldy 
Mária vezette Vasutas Musi
cal Stúdió növendékeinek 
világhírű dalok és musical
részletek előadása zárta. 
Délután a két program részt
vevői közös munkába fogtak. 

Hercegh Mária, a SZISZ 
leköszönő elnöke tájékoztatta 
a résztvevőket a zárt ülésen 
történtekről. Mint elmondta, 
módosították a szövetség 
alapszabályát, amely így ru
galmasabb, tartósabb lett és a 
közéletben alkalmazott szó
használatnak köszönhetően 
érthetőbbé vált. Elmondta, 
hogy az elmúlt három év 
munkájáról szóló beszámolót 

saját céljaira, 
ezért nagyon 
fontos, hogy 
már az isko
lában megis
merhessék 
jogaikat. 

A hozzászólásokat Czerván 
Mártonné, az MSZOSZ Nyug
díjas Választmányának elnöke 
nyitotta meg, aki üdvözölte a 
két szervezet között létrejött 
„nemzedéki szerződést". A 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Tanács nevében Újhelyi István 
méltatta a SZISZ fejlődését, és 
megköszönte, hogy a szervezet 
jelezte az ifjúsági érdekegyez
tetés hiányát. 

A
SZISZ Kongresszusán feiszólalt dr. Márkus 

Imre is, aki az iskola és-a munkahely kapcsola
táról szólva elmondta, hogy senki sem hasz

nálhatja fel a fiatalokat saját céljaira, ezért nagyon 
fontos, hogy már az iskolában megismerhessék jo
gaikat. 

A Vasutasok Szakszervezete elnöke szerint a csa
ládalapításhoz biztos munkahelyek kellenek, amely
nek megteremtéséhez demokratikusabb társadalomra van szükség, és 
ehhez a mindenkori politikai hatalm?t balra kell kormányozni. A szakszer
vezeti generációváltásra Márkus Imre szerint is szükség van, de ötvözve 
a fiatalos lendületet a megszerzett tapasztalattal. 

A VSZ elnöke egy József Attila „Fiatal életek indulója" című verséből 
vett idézettel ösztönözte a fiatalokat az önszerveződésre: .,Mi vagyunk az 
élet fiai, / A küzdelemre felkent daliák, / Megmozdulunk, hejh, ősszerop
pan akkor/ Alattunk ez a régi világ!" 

Ekkorra végeztek a szavazatok 
megszámlálásával. Pvszpischil 
László, a Szavazatszámláló Bi
zottság elnöke bejelentette a vá
lasztás eredményét. Ezek szerint a 
nyolcvannyolc leadott érvényes 
szavazatból nyolcvanegyet kapott 
Rapi Melinda, akit így a Kong
resszus megválasztott a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnökének, 
illetve százszázalékos szavazattal 

Kordás László lett a SZISZ új 
elnöke. 

A frissen megválasztott 
elnök hozzászólásában az 
oktatás - azon -belül is a 
szakképzés - valamint a 
foglalkoztatási törvény 

• fiatalok érdekeit jobban 
figyelembe vevő megújí
tását szorgalmazta. Kor
dás szerint az Európai 

Unióhoz nem csatlakoznunk, ha
nem integrálódnunk kell, amihez 
elengedhetetlen a nyelvtudás. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a kép
zést a pályakezdő fiatalok elhe
lyezkedése szempontjából kell 
átalakítani, azaz azt kell tanítani, 
amire a munkaerőpiacon igény 
van. A SZISZ új elnöke rámuta
tott, hogy a sorkatonai szolgálat
ból és a gyesről visszatérőket 
elbocsátás ellen nem védi a jog. 
Elmondta, hogy a fiatalok a szak
szervezeti mozgalomban - nem 
feltétlenül vezetői posztokat - he
lyet követelnek maguknak az ifjú
ság érdekvédelmének határozot
tabb megjelenítése érdekében. 

Ezt követően a SZISZ jövőbeni 
törekvéseit tartalmazó programjá
nak vitájában felszólalt Kovács 
Balázs, Bara Pál, Szőke Zoltán, 
Márkus Imre, Csesznek László, 
Földesi Gyula, Sándor László, 

Kajtárné Botár 
Borhála, Székely 
Tamás, Poszpis
chil László és Sző
ke Károly. 

A vitában köz
ponti szerepet ka
pott a szakszerve
zeti mozgalom fi
atalítása és ezáltal 
a fiatal munkavál
lalók érdekérvé
nyesítő képessé
gének erősítése, 
az oktatási rend

szer megreformálása (mert szerin
tük az jelenleg főleg versenyképes 
tudással nem rendelkező, leendő 
munkanélkülieket képző intézmé
nyekből áll), az ingyenes nyelvok
tatás és az élethosszig tartó tanulás 
lehetősége, amely lehetővé teszi a 
folyamatos továbbképzéseket és a 
szakma váltást. 
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Bámulatos, már-már tiszteletre méltó az a szívósság, mellyel a MÁV vezetése a jog eszközeivel próbálja érvényesíteni szigorú álláspontját: melyet a sztrájkokkal kapcsolatban képvisel. Igyekezete szemmel láthatóan arra irányul, hogy valamilyen módon kriminalizálja, vagyis az igazságszolgáltatás útján nyilváníttassa jogellenessé a sztrájkolók eljárását. A történelmet ismerők legfeljebb a fejüket csóválhatják, hogy milyen szívósan tartják magukat bizonyos hatalmi reflexek. A munkásmozgalom hajnalán a munkabeszüntetést gyakran sikerült önmagában is büntetendő cselekménnyé nyilvánítani, a stratégiai szempontból elsőrendűen fontos vasútnál pedig egyenesen olyan katonás rendet alakított;:ik ki, hogy a legkisebb függelemsé1tés is komoly büntetést vonhatott maga után. A magyar vasutasok szakszervezeti mozgalmát is egy nagy sztrájkmozgalom hozta létre a század elején. Az akkori hatalom katonai behívásokkal fenyegetőzve törte le a munkabeszüntetést és a vasutasok a későbbiekben is élvezték az államhatalom különleges figyelmét. Bethlen István miniszterelnöknek a szociáldemokratákkal kötött megállapodása értelmében a párt a vasutasok körében sem szervezkedett. A vasúti munka természete valóban megköveteli a fokozott munkafegyelmet, de ez nem zárja ki a vasutas munkavállalók jogát arra, hogy érdekeiket munkabeszüntetéssel is érvényesítsék. Különösen igaz ez akkor, amikor a vasutasság már egyáltalán nem számít olyan kiváltságos rétegnek, mint a háború előtt. Csak ma tudjuk igazán értékelni azt a liberalizmust, mellyel 1989-ben a törvényhozók a sztrájktörvényt megalkották, valóban tág teret nyitva a munkavállalók munkabeszüntetéssel való érdekérvényesítése előtt. A törvény létjogosultságát és alkalmasságát paradox módon a rendszerváltás utáni idők munkamozgalmai is igazolják: a ritka magyarországi sztrájkok is azt mutatják, hogy a törvény rendkívüli esetekre készült és azokat jól kezeli. 

szerek mindig pazarlóan bánnak a rendelkezésükre álló forrásokkal: természeti, anyagi, emberi forrásokkal egyaránt. Nem biztos tehát, hogy a közszolgáltatásokban is az állami szektor változatlan fenntartása a munkavállalók érdeke. Számos példa mutatja, hogy a privatizációtól való félelem túlzott volt: a magánkézben lévő üzemek általában jobb jövedelmet és munkafeltételeket biztosítanak, mint az állami kézben maradt intézmények. 

ve azt a napot is, amikor a vasutasok egy új követelésé1t, a szakszervezeti tagdíjak munkáltató általi levonásának és átutalásának fenntartásáért sztrájkoltak, nem felejthetjük: a vasutas társadalom stabilitásának biztosítéka nem a mai viszonyok befagyasztása. Biztos munkahelyeket olyan közlekedéspolitika teremthet, melyben a vasúti szállítás prioritást élvez, már csak elsőrendű környezetvédelmi és energiagazdálkodási érdekeink miatt is. Ilyen közlekedéspolitika pedig csak a környezeti szempontok iránt érzékeny kormánytól várható el. Heiszler Vilmos történész 
(Népszabadság 

2002. január 7-i számából) 

Szakszervezeti mozgalmak Európában 

24 órás sztrájkot hirdettek a vasutas 
szakszervezetek Franciaországban 

Franciaország A
CGT és még hat vasutas szakszervezet közös felhívást 
adott ki 24 órás sztrájk megtartására. A sztrájk céljairól saj
tóértekezletet tartottak. 

A követelések közt első helyen szerepelt a munkabér, amelyről már folytak tárgyalások, de 
mivel ezek megszakadtak, a szakszervezetek annak újrakezdését követelték. Tárgyalni akartak 
ezenkívül foglalkoztatási és szociális kérdésekről is. A követelésekhez a közszolgálati alkalmazottak is csatlakoztak. Feltűnő, hogy sztrájkokra a rendszerváltást követő évtizedben szinte kizárólag az állami szektorban került sor. Oka lehet ennek az a A követelések nyomatékosítására a szakszervezetek közös felvonulást szerveztek Párizsban, 

tény, hogy a közszolgálati munkát végzők a Montparnasse pályaudvartól a miniszterelnökségi palotáig. A tüntetéshez a vasutas nyugdíjasok képviselői is csatlakoztak, akik nyugdíja alig éri el a havi 7.500 frankot (kb. 277.000 Ft). A követelékörében még erősebb a teStületi szellem ma-
sek fő irányvonala volt a bérek vásárlóerejének védelme. A vasutasok felhívták az SNCF igazgatóradványaként jelentkező szolidaritás és oka az 
ságának figyelmét arra, hogy a munkabéreket az infláció mértékével emelje, ugyanis az év elején is, hogy a közszférában dolgozók jövedelmei az 1,2%-os előirányzatot mára lényegesen túllépték. egyre inkább elmaradnak a magánszféra • , • , ,, . . .. . , e rópa· mértékkel mérve szintén A CGT vasutas szekc101anak fot1tkara k1Jelentette : ., ismert teny az, hogy a vasutasok u � , , , . " -ának nettó havi fizetése alig éri el a 8.500 frankot (kb. 314.000 Ft). Már korábban levelet intéz-n:�. _Ieleg�e�el,alhtoan magas •��":,., :�. t" SNCF elnökéhez, amelyben közöltük annak szükségességét, hogy a munkabéreket leg-be1 szmvonala�ol 1s. ·. O� e,�� álább' : 00 frankban kell _'.11egállapítani és �eg kell adni a tizenharmadik havi fizetést. A nyugd1Ja-Log1kus: mit ��11 t�n?1. \) � � . kat pedig ennek megfeleloen kell megállap1tan1." Az igazgatóság válaszában nem tartotta Jelenleg megemelni a kozszfera- � 'f.0 \,i\\ 0, idősieran erről a kérdésről tárgyalásokat kezdeni. Ezt a választ a szakszervezetek úgy tekintet-ban dolgozók munkabére- � e,i"\

e, 0,i\ ték, hogy az aJtó nyitva marad a tárgyalások előtt. it. Technikailag ez való- ... �e,� fh"é),'o "" A• 1 t k k b, f • b k'f •1 k „ k b k á · b h , f I d · �� í�"' w· ,ranc,a vasu aso mun a ere onnt an I eiezve tu nagyna tuni , azon an azo v sar-a_nk �:�, �e- ez e a at, y.ó1}, 0y. i"\ \ lóértéK� n haladJa meg az átlagos bérszínvonalat. A francia vasutasok érdekvédelmi szervezetei csa er es. szervezetszo- , 0ot , ,,e,\\· 1gen,,Kórn ly erőt képviselnek a dolgozók Jogos követeléseinek kivívásánál. Azt, hogy a Jelenlegi ciológiai szempontból néz- �Q\O �e,, 1 · · · ·1 'k 1 · d k I' 6 ve megbízható és jó munka- v, � követe ek telJes1tese m1 yen s1 erre Jar maJ , a öze Jöv mutatJa meg. 
adó-e az állam? Az általános · 

Hajós Béla 

tapasztalat az, hogy a nagy rend- .._,W..i!liiil�-- (La Vie du Rail, 2002. január) 



KÖSZÖNTÉS 

Tisztes korát ünneplő Pali bácsit kecske
méti otthonában kereste fel szakszerve

zetünk népes küldöttsége Dr. Márkus Imre, a 
VSZ elnöke és Simon Dezső alelnök vezetésé
vel. Az Országos Nyugdíjas Szervezet nevé
ben Molnár György elnök és Hegedűs Károly 
területi szervező gratulált. A helyi nyugdíjas 
alapszervezet vezetősége is köszöntötte az 
ünnepeltet. 

L
apunk legutóbbi számában köszön
tötte Feleky Pált, a Vasutasok Szak-. 
szervezetének korelnökét 80. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Akissé gyengélkedő korelnök és kedves 
felesége szeretettel, barátsággal fogad

ta Pali bácsi ,.nagy családjának", a Vasutasok 
Szakszervezete vezető képviselőjének látoga
tását, gratulációit. Mint mondotta, kis időre 
,.beköltözött" hozzájuk a Vasutasok Szak
szervezete. Pali bátyánk egészségére ürített 
poharak után, - mint mindig - ezúttal is a 
munkára terelődött a szó. A szakszervezet ve
zetői tisztük szerint - és persze az ünnepelt 
érdeklődésére - részletesen tájékoztatták a 
korelnököt a szakszervezeti élet időszerű kér
déseiről, a feladatokról, a bértár-
gyalásokról és a vasútról. A 
tisztes kor emlegetése okot 
adott Pali Bácsinak az elmúlt 
évek, évtizedek jól megőrzött 
emlékeinek újbóli átélésére. 

A
vendégek figyelmes ér
deklődéssel hallgatták a 

Székelymagyarosra visszaszál
ló gondolatok, emlékek felidé
zését. Pali bácsi gyermekkori 
élményei mellett megismerhet
tük vasutassá válásának törté
netét is. Elvitt bennünket a zsi
bói fűtőházba, ahol édesapja 
mozdonyvezető volt, aki vasu
tasnak adta fiát a helyi pálya
mester mellé. Elbeszélése sze-

A
kissé gyen

gélkedő kor

elnök és kedves 

felesége szeretet

tel, barátsággal fo

gadta Pali bácsi 

,, nagy családjá

nak", a Vasutasok 

Szakszerveze te 

vezető képviselő

jének látogatását, 

gratulációit. 

rint ez akkor még csak 
az édesapja akarata 
volt. 

- Hűséges típus vagyok - hang
súlyozta Pali bácsi-, apám akarata 
,,jó vágányra" állította életem so
rát, megszerettem a vasutat, és 
nyugdíjazásomig végigjártam a pá
lyán az elérhető „állomásokig" be
osztásokat. 

Feleségül is vasutas lányt vet
tem - emelte pillantását Sára 

asszonyra, akivel ötvenhat eszten
deje mindmáig szeretetben élnek. 

Ülésezett a VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezete 

2002. január 22-én tartotta első idei testületi ülését az Országos Nyugdíjas Szervezet 
elnöksége. Az ülésen részt vett Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke és Sirrion Dezső, a VSZ alelnöke. 

A testületi ülés napirendjén a 2003. év első hónapjaiban sorra kerülő VSZ XV. és a 
VSZ ONYSZ Ill. soros kongresszusára történő felkészülés feladatai szerepeltek. Az elnökség 
javaslatokat fogadott el az ONYSZ választmánya részére: A kongresszus és az alapszervezeti 
tisztújító taggyűlések időpontjára, a küldöttek létszámára, jelölésének és választásának rendező 
elveire, valamint az ONYSZ vezető testületei munkaprogramjára, ülésrendjére, a szakszervezet 
érdekvédelmi munkájának tartalmi követelményeire. Az elnökség megtárgyalta az ONYSZ 2001. 
évi költségvetéséről készült beszámoló jelentést és a 2002. évre készült költségvetés tervezetét. 
Javaslatot fogadott el a Ill. kongresszust előkészítő programszerkesztő, beszámoló jelentést, 

szervezeti- és működési szabályzatot készítő bizott-

0 N Ys Z 
ságok felállítására, tagjaira. 

. Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke tájékoztatta 
az elnökséget a MÁV Rt.-vel 2002. évre kötött bérfej
lesztés részleteiről, értékelte az Országos Nyugdijas 

Szervezet és a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetség� közötti kapcsolatot, továbbá 
javaslatokat tett az együttműködés javítására. 

Ismertette a szakszervezetek, szakszervezeti szövetség�k. konföderációk, valamint a 
Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje, Medgyessy Péter között létrejött „együttműködési 
nyilatkozatot", kiemelt figyelemmel annak nyugdíjasokat kedvező�n érintő vállalásaira. 

Az elnökség megvitatta és az ONYSZ választmánya számára elfogadta az előterjesz
téseket. Hegediis Károly 
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F
eleky Pál negyvenegy éves 
aktív vasutas és több, mint hat

van éves szakszervezeti mozgaln1i 
múltja során számtalan kitüntetést ka
pott kimagasló munkásságáért. Meg
becsült és szeretett társadalmi tisztség-

viselője ma is szakszervezetünknek. 

Életútját lélekben bejár
va egyszer-egyszer lát
hatóan elérzékenyült -
hiszen emlékeiben azok
kal találkozott, akikről 
beszélt, akiket szeretett. 
Pali bácsi - mint emlí
tette - emlékeinek meg-
1rasan munkálkodik, 
hiszen a nyolcvan esz
tendő alatt igen sok ta
pasztalatot szerzett moz
galmas élete során, van 
miből okulni. 

F
eleky Pál negy-
venegy éves aktív 

vasutas és több, mint hatvan éves 
szakszervezeti mozgalmi múltja 

során számtalan kitüntetést kapott kimagasló 
munkásságáért. Megbecsült és szeretett társa
dalmi tisztségviselője ma is szakszerveze
tünknek. Készülvén szülőföldjének felkeresé
sére, szívből kívánjuk, merítsen erőt a gyer
mek- és ifjúkori emlékek újbóli felfedezésé-
ből, szülőföldje levegőjéből. 

Jó egészséget kívánunk Korelnök Ur, Isten 
éltessen kis- és nagy családod örömére. 

• 

Hegediis Károly 

�EXPLőRl�R-,· 
· Vasutas ·világjáró Klub 

111/15 13 Platán str. 
Kisléunfélegyháza- Hungary 6100 

„ Az EVVK 2002. évi 

programterve 
Nápoly-Capri-

Sorrento-Velence- ( 16.500 Ft) 
Párizs-München ( 4100 Ft) 
München-Amszterdam (3500 Ft) 
Athén-Aegina szigete {11 QOO Ft) 
Horvát Teng'erpart {17 OOO Ft) 
Szardínia+Korzika (33.000 Ft) 
Dél-itáliai körút (16.000 Ft) 
Itáliai körút {17 OOO Ft) 
Velence-Róma (4300 Ft) 
Prágában+ Varsó (3900 Ft) 
Krakkó (3900 Ft) 

További részletek 
a 06+27-51-es 

számon minden kedden 
9-15 h-ig, és a 

06 30/9634-325 számon 
napközben" 

• 

• 
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Láss, ne csak nézz! 

, 

lgérgetés jobbról, balról? 
A 

újságolvasó, tévé- na a négy jó év hozadé- hajléktalanok megfagynak az ut-Znézó állampol- 0'f_: �1, kát a hatalom kon- · cán, a szegénység pedig hitelt ér-gár, most a választá-
e,� � � centrációjára, párt- demló kimutatások szerint a gye-sok előtt gyakran ta- 0. , \�� e,�e, � hívek költséges rekeket sújtja leginkább. lálkozhat azzal az "-.'\.�e, \\ei� �� � \\\. toborzására, a Öt százalék körüli inflációt ígért elfogulatlannak tű- r� oi� ��'<y_, �-�

,. demokrácia in- a kormány, de az egész ciklusban nő véleménnyel, . b,\\' 
e,
'\>e,\\ �1, \> o, tézményeinek mindvégig tíz százalék körül ma-hogy a kormány is, � 1 ei� \\e,'<y_ '\,E:'.i, felszámolására, radt a pénzromlás üteme. Ügyes az ellenzék is csak \f.e,\\\ � � ,s:,,*' idétlen és drága közgazdasági trukkel ebből is ők ígérget. Nem is érde- \b'C'o:_ �e, , S\· országimázs pro- szereztek ellenőrizhetetlenül osz-mes odafigyelni az 0,0� .,.('\.ei e, pagandára, Defend togatható milliárdokat. Felemel-egész kampány-vircsaft- ,v magánhadseregre köl- tük a minimálbért - dicsekedett a ra. Azt már nem mondják ki teniük. Akkor nem lenne tévében a miniszterelnök. Valójá-ezek a „pártatlan" megfigyelők, szükségük a félelemkeltésre, mert ban a munkaadókat kényszerítet-de annál inkább sugallják, hogy nem kellene félniük. Akkor nem ték erre, akiknek így megnőttek a nem is fontos elmenni szavazni, s fordulhatna elő, hogy egy állami terheik, nemcsak a fizetésemelés, különösen nem a változtatás, a nagyvállalatnál, nevezetesen hanem a béreket terhelő ma-kormányváltás szándékával. Érde- a Magyar Postánál gépi ..o!!!!�!-'l'I!!� gasabb járulékok miatt is. kes, hogy akkor legyintgetnek szí- hazugságvizsgálatnak A kormány megint jól vesen. ha az ellenzék ígéreteit kell vetik alá a dolgozó- járt. A kenyér ára minősíteniük, s ugyanők naivan kat, mint a Iegelve- meg emiatt emelke-szoktak lelkesedni egy-egy kor- temültebb bűnöző- dik, és nemcsak a mányzati ígéret hallatán. ket, hogy felderít- kenyéré. Miközben Ha az ígéretekről van szó, nem sék, melyikük szi- a nagyon is rászoru-ártana leszögezni, hogy a kor- várogtatta ki az ló dolgozó reálérték-mány csak· ne ígérjen semmit, egyébként nagyon is ben alig kap többet. mert választások előtt nem ez a a nyilvánosságra tarto- Ami elviselhetetlen bér-kormány dolga, hanem számoljon zó, a köz megkárosításáról feszültséget teremtve majd-el saját korábbi ígéreteivel és tanúskodó üzleti „titkokat". nem ugyanannyi, mint a nála sok-négyéves munkájának eredmé- Ez a kormány és a kormányfő kal képzettebb, tapasztaltabb kol-nyeivel. Emlegetik is nagyhangon maga, kezdettől Erős Jánost ját- légája bére. A szakképzettséget és az eredményeket, csakhogy a szá- . szott. Nem nemzeti egységet akart tudást semmibe vevő, össze-mok nem stimmelnek. Hol van az teremteni, hanem „aki nincs ve- omlott alkalmazott1 bér-egészségügyi dolgozók kétszáz lünk, az ellenünk van" legócskább táblák a legsötétebb százalékos béremelése, meg a ren- diktatórikus elv alapján nemzeti kommunista egyenlősdi dőröké, amit bizony megígértek? félelmet, nemzeti rettegést, nem- szellemét honosították Hol a tisztes nyugdíj, hol a létbiz- zeti meghunyászkodást. A szak- meg, a dühödten, de oly tonság, a közbiztonság, hol van- szervezeteket kezdettől fogva hamisan komcsizó kor-nak a valóban árvízbiztos gátak, igyekeztek semmibe venni. Csak mány uralkodásának ide-hol a sokszáz kilométer autópá- a státustörvény nem kellően át-lya? Hol a polgári Magyarország, gondolt és egyeztetett életbelépte-aminek a megteremtésével négy tése, majd a fenyegető munkaerő-évvel ezelőtt kecsegtették az ál- beáramlás árnyékában rohantak lampolgárt? Pedig ez a kormány a tárgyalni velük. rendszerváltás óta először örökölt Bezzeg a Munka T örvénykönyv oly sokat szidott elődeitől rende- módosításához nem kellett a szak-zett gazdaságot, már ami a nagy szervezetek támogatása! számokat, az államháztartás, a Amit adtak, abban sem volt költségvetés adatait érinti. És ép- sok köszönet. A millenniu-pen az elődei által keresztülvitt, s a lakosságtól annyi áldozatot követelő Bokros csomagnak köszönhetően dicsekedhetünk ma is kedvező gazdasági mutatókkal. Akkor miért nem érzi az emberek többsége, hogy javultak az életkörülményei? Hova lett a dohány, a lé, a pénz? Ennek a kormánynak semmi más dolga nem lett volna, mint hogy a mindvégig impozáns gazdasági növekedés hasznából legalább valamit juttasson az embereknek. Akkor nem kellett vol-

mi parádéra, tűzijátékra, koronahurcolászásra, országzászló avatásokra, s az egy értékes (Melocco Miklós műve) és számtalan sajnos inkább kerti törpére hasonlító Szent István szoborra, összesen nyolcvanmilliárd, azaz nyolcvanezermillió forintot költöttek. Miközben gyerekek életmentő műtétjeire úgy kell összekunyerálni néhány milliót, s a baleseti sebészeten a megfelelő fém implantátum híján a beteg saját kioperált bordájából faragnak „pótalkat
részt" az orvosok. Miközben a 

jén. És most ígérnek bérrendezést 2003-ra, olimpiát 2012-re? Kár, hogy a Fideszes Földi Paradicsom megteremtésére még nincs határidő, de ahogy ez a kampány alakul, lehet még. Ezzel szemben az ellenzék bizony csak igen szerényen, a mértéket realitásokhoz közelítve megismétli a Fidesz ai ország felvirágoztatására tett négy évvel ezelőtti ígéreteit. Medgyessy Péter például nem kétszáz, hanem csak ötven százalékos béremelést ígért az ápolónőknek, s ezt még akár be is lehet tartani. No meg ígérik a demokrácia intézményeinek és a jogbiztonságnak helyreállítását, s hogy az elsíbolt pénzeknek utánanéznek. Ez azért is hihető, mert nem kerül semmibe, sót, amit sikerül még visszaszerezni, az a köz javára fordítható. 
Szaktársak, ne hagyjuk magunkat átverni azzal, hogy mindenki csak ígérget! A demokráciában az a jó, hogy négyévenként egyetlen napra valóban � nép az úr. Mi 'dönthetünk, Te, ó, meg én. Illetve mert a választás kétfordulós nálunk, ez az egyetlen nap tulajdonképpen kettő. Csak ott és akkor és addig gyakorolhatjuk közvetlenül a hatalmat, amíg kitöltjük a szavazólapot. Persze utána is lehet tárgyalni, bért követelni, tiltakozni, sztrájkolni. És tovább kell majd az érdekeinkért harcolni, bármilyen színezetű legyen a következő kormány, de hogy ezt majd milyen feltételekkel, milyen eredménnyel tehetjük, az is a választásokon dől el. 

Mezó Ferenc 
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,,Családbarát kormány" 
Csökkenő értékü családtámogatási .ellátások 

MAGYARORSZÁGON KÖZEL 
SZÁZEZER OLYAN CSALÁD VAN, 

AHOL NINCS AKTÍV KERESŐ 

800 ezer gyermeket 
érint. 

A Gyes bruttó össze
ge a mindenkori nyug
díjminimum összegé-
nek· felel meg, amely 

az elmúlt évben 18.310 Ft volt, 
2002 januártól pedig 20. 100 Ft 
lett, ebből még 8%-os nyugdíjjá
rulék kerül levonásra. Az egy főre 

eső létminimum ma kb. 
25-30 ezer Ft között van. 
A gyermeknevelési · tá
mogatás is a mindenkori 
legkisebb nyugdíj össze-
gével egyezik meg. 

A kisjövedelmü családok esetében 
a családi pótlék elértéktelenedését 

nem pótolja semmi 

A Gyed értékállósága is csök
kenni látszik. Maximuma koráb
ban a minimálbér kétszerese volt, 
ennek megfelelően az elmúlt év-A

„családbarát" progra
mot hirdető kormány 
hatalomra kerülésekor 
a családok megerősí

tését, felemelését állította poli
tikája középpontjába. 

Ennek érdekében átrendezte a 
családtámogatási rendszerét; is
mét alanyi jogúvá tette a családi 
pótlékot és a Gyest-t, 2000 január
jától visszaállította a Gyed-et. A 
családtámogatási rendszer leg
főbb pillérévé az eltartott gyerme
kek utáni·adókedvezményt tette, -
ezzel a népességfogyás megállítá
sa érdekében az anyagi forrásokat 
igyekezett átcsoportosítani a gyer
mekes családok részére. 

Összeállítás egyes társadalombiztosítási 
és szociális ellátások összegeiről 

ben 80 ezer Ft-ban volt megálla- · 
pítva a „plafon". 2002. januártól . 
mindössze háromezer Ft-tal, 83 
ezer Ft-ra emelkedett, holott a mi
nimálbér kétszerese 100 ezer Ft 
lenne. 

Az egyetlen támogatási fo1ma 
ami igazán nő, s amelyet a jövő
ben is növelni kíván a kormány, 
az az adókedvezmény, melyet 
azonban a családok egy jelentős 
hányada nem, vagy nem teljes 
egészében tud igénybe venni. 

Mindez az intézkedés és szán
dék tiszteletet érdemlő és méltá
nyolandó lenne, ha nem azt az 
eredményt hozta volna, amit ho
zott. 

Változott a támogatás belső 
rendszere, de a KSH adatai szerint 
a növekvő nemzeti jövedelemből 
a családtámogatásra fordított 
arány ma· sem több, mint 1998-
ban volt. Vagyis a kormány úgy 
adott egyes családoknak, hogy 
má�októl elvett ugyanannyit. 

Ujra alanyi jogúvá tette a csalá
di pótlékot, de összegét 1998 óta 
egyetlen fillérrel sem emelte, 
mely így értékének közel harma
dát elveszítette. 

A kisjövedelmú családok eseté
ben a családi pótlék elértéktelene
dését nem pótolja semmi, hiszen 
nincs olyan mértékű bérük, hogy 
az adókedvezményt igénybe tud
ják venni. 

Az elértéktelenedés sorsára ju
tott a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, vagy új elnevezésén a 
kiegészítő családi pótlék is, 
melynek összege tavaly 4000 Ft, 
az idén 4200 Ft-ra emelkedett. 
(Ez mindössze 5%-os növekedést 
jelent a hivatalosan 6,5%-ra 
prognosztizált inflációval szem
ben.) Ez a juttatási forma közel 

Csökken a 
Gyed 

értékállósága 

2002. JANUÁR 1-JÉTŐL 

Megnevezés: 2001. 

Minimálbér 40.000 

Öregségi nyugdíj legkisebb ósszege: 18.310 

Rokkantsági nyugdíj minimum összegei: 

* 111. rokkantsági csoport 18.310 

* 11. rokkantsági csoport 19.220 

* 1. rokkantsági csoport 19.900 

Baleseti rokkantsági nyugdíjminimumok: 

* 111. rokkantsági csoport 18.420 

* II. rokkantsági csoport 19.350 

* 1. rokkantsági csoport 20.020 

Árvaellátás minimum összege 15.620 

Együttfolyósítási határösszeg 34.650 

(saját jogú és özvegyi nyugdíjé) 

Anyasági támogatás 27.465 

Gyermekgondozási segély 18.310 

Gyermeknevelési támogatás 18.310 

Családi pótlék és iskoláztatási támogatás 
• egy gyermekes családnál 
• egy gyermekes egyedülállónál 3.800 

• kétgyermekes családnál/gyermek 4.500 
4.700 • kétgyermekes egyedülállónál/gyermek 
5.400 

• három v. több gy. családnál/gyermek 
5.900 

• három v. több gy. cgyedülállónál/gyermek 
6.300 

• tartósan beteg, ill. fogyatékos gy. esetén 10.500 
• nagykorú, jogosult gyermek esetén 5.400 

Kiegészítő családi pótlék (egységesen), ha a 4.000 
családi egy fóre jutó jövedelem max. 18.310 Ft 

Rendszeres szociáÜs járadék: 
• 59. életévüket betöltött nők és 62 . 

életévüket betöltött férfiak esetén, 16.550 

• a többi esetben 14.250 

Ápolási díj: 
• 2-18 éves beteg gyermek esetén 18.310 

• 18 év felettiek esetén 10.986 

Vakok személyi járadéka 8.000 

Nyugdij előtti munkanélküli segély 14.648 

Időskorúak járadéka 14.648 

Időskorúak járadéka egyedülállónak , 17.395 

Sorkatonai családi segély 
' 

18.310 

Nyugdíjemelés %-a (tervezett) 10,3 % 

2002. 

50.000 

20.100 

20.100 

21.080 

21.830 

20.210 

21.230 

21.960 

17.140 

39.940 

30.150 

20.100 

20.100 

3.800 
4.500 
4.700 
5.400 
5.900 
6.300 

10.500 
5.400 

4.200 

19.150 

16.400 

20.100 

12.600 

9.250 

16.080 

16.080 

19.950 

20.100 

9,7% 

Érték Ft/hó 

változás+ Ft 

+10.000 

+ 1.790 

+ 1.790 

+ 1.860 

+ 1.930 

+ 1.790 

+ 1.880 

+ 1.940 

+ 1.520 

+ 5.290 

+ 2.685 

+ 1.790 

+ 1.790 

-

-

-

-

-

+ 200 

+2.600 

+ 2.150 

+ 1.790 

+ 1.614 

+ 1.250 

+ 1.432 

+ 1.432 

+ 2.555 

+ 1.790 

- 0,6% 

Szociológiai felmérések szerint 
ma Magyarországon közel száz
ezer olyan család van, ahol nincs 
aktív kereső, mert mindkét szűlő 
munkanélküli, vagy csonka a csa
lád. Nagyjából ugyanennyi azon 
családoknak a száma is, ahol 
mindkét szülő rokkantnyugdíjas. 
Közel kétszázezer család tehát 
egyáltalán nem részesülhet az 
adókedvezménybe épített gyer
mektámogatásban. 

Kutatások szerint a lakosság kö
zel 30%-a a létminimum szintjén 
él. E körbe tartoznak a többgyer
mekes családok, a gyermeküket 
egyedül nevelők (döntő részben 
nők), és a nyugdíjasok. 

Ha a kormány valós szándéka a 
családok megerősítése, felemelé
se, a népességfogyás megállítása, 
akkor stabil, kiszámítható, reálér
tékét megőrző, igazságos, vala
mennyi család helyzetét javító tá
mogatási rendszer megvalósításá
ra van szükség. 

Ennek elérése érdekében a V SZ 
Nőbizottsága az MSZOSZ Női 
Választmányával együtt évek óta 
különböző formákban: 

állásfoglalásoknak a Szociális 
és Családügyi Minisztérium 
részére történő többszöri meg
küldésével, a gyermekes anyák 
helyzetéről sajtótájékoztatók 
tartásával, illetve a parlament
ben megtartott „ Utak és lehető
ségek a szegénység visszaszorí
tására" c. témában rendezett 
konferencia szekcióülésén tör
ténő felszólalással 
is követeli a több, mint kétmil

lió gyermeket érintő családi pót
lék összegének rendszeres emelé
sét, értékállóságának biztosítását, 
a Gyes összegének a nyugdíjmi
nimum helyett a mindenkori mi
nimálbérhez igazítását. 

Kollár Sándorné 
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Választások előtt, a ,,második kamara" 

A
rö�lap tartalmá�a kár 
szot vesztegetni. Azt 
minden nyugdíjas a sa-

ját anyagi helyzetéből és társa
dalmi megbecsüléséből kiindul
va, úgyis meg tudja ítélni. A kor 
nemcsak bajjal, tapasztalatokkal 
is párosul. A politikai cselvetés 
apró nyílvesszői a valódi és egy
séges nyugdíjas érdekek páncél
járól szépen leperegnek. 

Van azonban, amire fel kell fi
gyelnünk. A választások köze
ledtével minden társadalmi réteg 
- kezdve a nyugdíjasoktól, a föl
dekből élő vidéki lakosságon át, 
a cigányokig - egyoldalú befo
lyásolása kerül előtérbe. Márpe
dig az az igazság, hogy egyka
marás parlamentben sem a nyug
díjasok, sem a nemzetiségiek 
egységes érdekeit nem 

Az országgyűlési kép
viselők - legyenek bár 
nyugdíjasok, nemzetiségi
ek, vagy lelkészek - egyka-
111arás parlamentben függnek 
saját pártjuk szigorú szavazási 
előírásaitól, adott esetben egyéni 
választókörzetük területi elköte
lezettségétől. Ezzel szembe lehet 
ugyan szegülni, de ennek ára 
van. Az előző évekből is tudnánk 
erre példát mondani a politikai 
meghurcolástól kezdve a szava
zástól való távolmaradás ötven
ezer forintos büntetési tarifájáig. 

A második országgyűlési ka
mara teszi egyedül lehetővé az 
egyes társadalmi részérdekek -
történelmi egyházak, nemzetisé
gek, civil szervezetek, nyugdíja
sok - pártoktól és régióktól füg-

g e t 
len képvisele

tét. Nem vélet
len, hogy a de

mokráciában ná
lunk járatosabb orszá

gokban kétkamarás a törvényho
zás. Persze az elnevezések elté
rőek az olasz szenátustól kezdve 
az angol lordok házáig, de a lé-_ 
nyeg nem az elnevezésen múlik. 
Az „alsóházban" ülnek a pártok, 
közigazgatási területek képvise
lői és a második kamarában, ha 
úgy tetszik a „felsőházban" a 
történelmi egyházak küldöttei, a 
nemzetiségek és a civil szerveze
tek, közöttük a nyugdíjasok vá
lasztott képviselői. 

Tudomásul kell venni, hogy a 
társadalom tagjai politikai elkö-

lehet tisztán megjeleníte-
ni. A hívők püspöki kör
levelek útján történő po
litikai riasztgatása sem 
valami erkölcsös csele
kedet. 

SZÁMOLNI KELL 

telezettségük alapján 
megosztottak, de az 
egyes társadalmi 
rétegeknek - pl. a 
közel hárommilliós 
nyugdíjas rétegnek 
- vannak párthatal• 

A KISEBB PÁRTOK ÁDÁZ 
ELLENÁLLÁSÁVAL 

1 ARANvszÁJ 10 Udvarias 

Szabadjegy kolléga 
Lakodalomba volt hivatalos a család, ezért hosz

szabb útra kellett vállalkozni vonattal. Négyen keltek 
útra: az apa, az anya, a tízéves fiuk és az egyik nagy
mama. Az állomás pénztáránál az apa intézkedett a 
jegyek felől. 

- Kérek három egész és egy fél jegyet - mutatott a 
mögéje felsorakozott családra. 

Fiatal kolléga került a hivatalba, amely első mun
kahelye volt. Tudását csillogtatva, becsmérlőleg véle
kedett az idősebb munkatársak begyepesedett, vaska
lapos munkamódszereiről. 

- Nézze fiatalember! - �zólította meg a legkoro
sabb ,hivatalnok a pöffeszkedő fiatal kollégát. 

, 

' 

EN A MAGA KO-

hiányáról 
mi céloktól független érdekeik. 
Akik például a cigányságot etni
kai alapon a szavazásnál egy 
akolba akarják terelgetni, csak a 
saját pecsenyéjüket sütögetik. 
Nyugdíjasokat most név szerint 
előbbi indokok alapján hadd ne 
említsek. 

A hazai parlament átalakításá
nak gondolata azonban csak egy 
miniszJerelnök-jelölt választási 
beszédében hangzott el, de 
egyetlen párt választási program
jában sem szerepel. Miután a má
sodik kamara létrehozása alkot
mánymódosítást igényelne (és a 
túlméretezett 386 fő képviselői 
létszám jelentős csökkentésével 
párosulna), megvalósítása leg
először 2006-ban történhet meg. 
Számolni kell azonban a kisebb 
pártok ádáz ellenállásával. A 
házszabály szerint általában 15 
fő kell a parlamenti frakció meg
alakításához. (Kivétel a MIÉP, 

. az általános előírás sajátos értel
mezése és a ,.felsoöb hatalmak" 
jóvoltából.) 

Márpedig az önálló parlamenti 
frakció létrehozásának számos 
előnye van. Például 200 l-ben 
egy képviselő alapfizetése 153 
ezer forint volt, de a frakcióveze
tő ezen felül 183 ezer forint, 
helyettese 153 ezer forint pótdí
jat kapott. A frakció tagjait be 
kell választani a különböző bi
zottságokba, itt a pótdíjak 
61.200-153.000 foririt között 
szóródnak. 

Félreértés ne essék! Ezek a fi
zetések összességükben is eltör
pülnek a pénzügyi szféra vezetői 
díjazásától, vagy a vállalatok fel
sővezetőinek bérétől. 

De én úgy gondolom, hogy mi 
választópolgárok jobban járnánk, 
ha a képviselői alapdíjat meghá
romszorQznák, ugyanakkor az 
„ alsóház" létszámát harmadára 
csökkentenék, a második kamara 
egyidejű létrehozásával. 

- Mondja bácsikám, kinek lesz a féljegy? - érdek
lődött a pénztáros kisasszony. 

- Kinek-kinek, hát ott ni, a kisfiamnak! 
- De hiszen annak a fiúnak hosszú nadrágja van, 

egész jegyet kell neki váltani! 

- En a maga korában, 
mint tudatlan zöldfülű 
ifjonc, ilyen hivatali 
kérdésekben meg sem 
mertem mukkanni! 

- Kedves kolléga úr! 
- így a fiatalember - a 

RÁBAN, MINT TU
DATLAN ZÖLD
FÜLŰ IFJONC ... ) 

A
míg ez meg nem való
sul, addig is használ
juk ki a négyévenként 

egyszer adódó lehetőségünket, 
gyakoroljuk állampolgári jo
gainkat, és a társadalmi jólét jö-

- Nézze kisasszony! Ha maguknál a vasúton a je
gyet nadrág szerint adják, adjon két egészet nekem 
meg a fiamnak, egy ·felet a feleségemnek és egy sza
badjegyet az anyósomnak! 

közöttünk folyó vita ./ 
alapján bátran állíthatom, ön irigylésre méltóan meg
őrizte fiatalságát! 

Hegedűs Károly 

vőbeni megteremtése érdekében 
menjünk el szavazni. 

dr. Kun Dezsö 



_KÁ_ RP_ÁT_I S_Á _ND_O _R R_ O_VA _TA _______ M��f�� ��m��t---_______ 20_02_. _FE_BR _UA_- R_,_3 

Nekünk az emberből, 
á munkásból kell ki-indulnunk 

- hangsúlyozza Krausz Tamás történész 

A 
alábbi interjúrészletet abból 

Z
a terjedelmesebb, átfogóbb 
témakörű anyagból ragad
tuk ki, amely később és 

máshol jelenik majd meg. Úgy gondoltuk, a 
szakszervezetekre vonatkozó részt mégis 
helyes itt közölni, mert - vitatható megálla
pításaival együtt is - elgondolkodtató és 
hasznosítható. 

-Milyen hatással van a globalizáció a munkavál
lalói érdekvé�elem lehetóségeire, a szakszerve
zetek tevékenységére? Hogyan válaszoljanak az 

érdekvédelmi szervezetek a globális kihívásokra? 

- A legnagyobb baj az, hogy a szakszerveze
tekben két rossz tendencia van jelen. Az egyik, 
hogy még ma is úgy politizálnak a szakszerveze
tek főnökei - ha nem is mindegyik-, mint a régi 
rendszerben. Van aki úgy képzeli el, hogy az 
állam majd megadja, amit negyven év alatt meg
szoktak, hogy az állam ki fogja elégíteni a dolgo
zók követeléseit. Én nem akarom védeni a kor
mányt, az államot sem, de már egyik sincs abban 
a helyzetben, hogy a dolgozóknak azokat a jogo
kat realitásként meg tudja adni, amit a szakszer
vezet követel. A szakszervezet azért él a múltban, 
mert még mindig nem érzékelik sokan, hogy már 
nemzetközi konstellációban kell végiggondolni a 
feladataikat és követeléseiket. Sokan leragadtak a 
bérpolitizálás egyszeregyénél. 

-Ez miféle szakszervezeti magatartást 
igényelne? 

- Az egész európai szakszervezeti mozgalom 
érdekelt abban, hogy Magyarországon minden 
multinacionális cégnél legyenek szakszervezetek. 
Ez minimális feladatnak látszik, de nálunk még 
ez sincs megoldva. Erre vonatkozóan kellene 
nemzetközi háttérrel olyan tömegmozgalmat lét
rehozni és demonstrációkat rendezni, amely arról 
szól, hogy multinacionális cégeknél engedélyezni 
kell, s létre kell hozni a szakszervezeteket. A 
munkások persze félnek. Ha egy munkás ma 
egyedül elkezdi alulról követelni az érdekképvi
selet megalakítását, akkor holnap kirúgják az 
állásából. Ezért a szakszervezetek felelőssége, 
hogy alkalmazkodjanak az új rendszerhez. V i
szont ez csak nemzetközi támogatással lehetsé
ges. A konnány is csak a közös nemzetközi fellé
péstől fél. Egy magányos szakszervezetet köny
nyen ledarál. 

A szakszervezeti vezető akkor is hibázik, ami
kor azt gondolja, hogy neki a tőke fejével is kell 
gondolkodnia. Ha a helyi tőkés érdekekhez akar 
alkalmazkodni, a piacgazdaságra hivatkozik, meg 
hogy mi piackompatibilis, mi nem, s ezen filozo
fál. A szakszervezeti vezetőnek meg kell értenie, 
hogy a tőke és a munka ellentétes küzdelmében ó 
a munka oldalán áll, s ne próbáljon a tőke fejével 
gondolkodni. Azt bízza a kapitalistákra. A tőkés 
se kezd a munka fejével gondolkodni. Profitban, 

nyereségben, értéktöbbletben gondolkodik. A 
szakszervezetnek miben kell gondolkodnia? A 
teljes foglalkoztatottságban, szociális és egész
ségügyi létbiztonságban, kulturális igények
ben, szociális jogokban, stb. Meg abban, hogy 
miként lehet elérni az EU-s csatlakozásnak meg
felelő bérszínvonalat, szociális ellátást. Nekünk 
az emberből, a munkásból, a munkanélküliből, a 
kényszervállalkozóból, stb. kell kiindulni: ho
gyan lehet életfeltételeiket a kapitalista, globális 
fejlődésnek az adott szakaszán javítani. Ma már 
nem minden a tagság. A szakszervezetek· akkor 
lehetnek sikeresek, ha a fenti törekvésekben a 
hagyományos eszközökön túl új szférákban, a 
politikában is ki tudják fejteni hatásukat. De 
ehhez nem a parlamentbe, hanem a társadalmi 
fórumokhoz kell menni. 

Azoknak a szakszervezeti vezetőknek, akik ezt 
felismerik, olyan nemzetközi szervezetekkel kell 
együttműködniük, amelyek a globalizáció emle
getett következményeit kritika tárgyává teszik. 
Ilyen szervezet például a francia kiindulópontú -
de már nemzetközileg Magyarországon is létre
jött egy csírája - ATIAC-mozgalom. Ez olyan 
szervezet, amelyik a multinacionális pénztőkének 
a nagy pénzügyi tranzakcióit akarja megadóztat
ni, illetve a termelési folyamatba visszaterelni. 
Nyugat-Európában ezt már komolyan latolgatják, 
nálunk még gyermekcipőben jár, de ez nagyon 
fontos törekvés. El kell kezdeni. Azt hiszem, a 
belga parlament előtt van egy ilyesfajta törvény. 
Szóval ezekre oda kellene figyelni. Nem a szak
szervezeteknek kell a baloldali pártokat keresni: a 
baloldali pártok lesznek rászorulva a szakszerve
zetekre. Persze, ha a szakszervezetek azokat a 
kérdéseket vetik fel, amelyekről én beszélek. Ne 
a szakszervezet udvaroljon. A szakszervezet hi
bája, hogy nem tudja a munkavállalók körében 
megfog�lmazni az alapvető problémákat. 

-Nagyon nehéz a szakszervezeteknek mai 
tekintélyük, társadalmi elismertségük 

mélypontján olyan pozícióra szert tenniük, hogy a 
baloldali párt jelentkezzen be náluk. 

- Így is lehet fogalmazni, de úgy is, hogy már 
nincs vesztenivalójuk; ennél mélyebbre már nem 
süllyedhetnek, innen már csak felfelé vezet az út. 
Ott, ahol nincs igazi baloldali párt, mint Magyar
országon, ott a szakszervezeteknek túlságosan is 
sok feladatuk marad. 

- Ha már nemzetközi összefüggésekról 
beszélünk, mi a véleményed arról, hogy maga 

a szociáldemokrácia is jobbra tolódik. 

fő ellenfelének, 
vagyis konzervatívok. 

Tehát itt minden jobbra 
tolódott. Nem véletlen, 

hogy Magyarország Európa 
egyik legjobboldalibb országa, ha 

ugyan nem a legjobboldalibb. Ebből megint. az 
fakad, hogy a szakszervezeteknek kulcsszerepük 
lenne: szociális irányba vigye ezeket a dolgokat. 

-A nemzetközi globalizáció-ellenes, antikapita
lista tömegmozgalmaktól várhatunk-e olyan 

segítséget, amely a magyar szakszervezetek 
számára is irányadó lehet a globalizáció 

szabályozásában, ellenórzésében? 

- Nyilvánvaló, hogy a valóban baloldali veze
tők Magyarországon is az élére állnak a globaliz
must bíráló tömegmozgalmaknak. Seattle, Prága, 
Genova után, előbb-utóbb lesz Budapest is. Ezt 
persze szimbolikusan kell érteni. A szakszerveze
teknek azonban meg kell érteniük, hogy.ez csak 
nemzetközi síkon megy, mert nemzeti keretek 
között nem lehet hatékonyan működni. Mondok 
egy példát. Nagyszámú munkaerő kerül be a 
magyar munkaerőpiacra a státusztörvénnyel, 
vagy anélkül. Az, hogy milyen nyelven beszél, 
pastuul vagy magyarul, az a multinacionális 
tőkés szempontjából mindegy. Neki az a fontos, 
mennyire olcsó. Sót az is szempont, hogy öntu
datlan, mindent kiszolgáló munkaerő legyen, aki 
bármit eltűr. Ez a menekült kategória. Ezért min
den szakszervezetnek, amely perspektívában 
gondolkodik, azt kell követelnie, hogy minden 
magyarocszági munkavállaló ugyanazokkal a 
jogokkal rendelkezzen, mint a menekült, a külföl
di. Ha nem így cselekszik, akkor saját eredeti tár
sadalmi bázisának a munkaerejét is leny01úja és 
még inkább kiszolgáltatottá válik minden munka
vállaló. Ezért semmi engedményt a rasszizmus
nak, a nacionalizmusnak, mert akármilyen multi
nacionális a tőke, azért neki az a jó, ha a helyi 
munkaerő etnikai alapon hadakozik egymással, 
mert addig se vele foglalkoznak. Ez az utóbbi 
százötven évben mit sem változott. 

- Mindenesetre a kedvezménytörvény 
konfliktusforrás hordozója, mert szembeállítja a 

magyart a magyarral. 

- Így van, s mindezt azért, hogy az emberek ne 
az alapvető munka és tőke ellentétben gondol
kodjanak. A jobboldali kormány és a munkaadók 
célja tehát egybevág: minél több munkást a mun
kaerőpiacra, éleződjön a verseny, a „férgese hull
jon el". Ne feledjük, a Bene�ton-reklám „köze
lebb" áll hozzánk, mint a MlEP-es, magyarkodó 

- Én is úgy látom - mint sokan mások -, hogy 
ami eredetileg kommunista örökség volt, az szo
ciáldemokratizáh5dott. Ami eredetileg itt Kelet
Európában szociáldemokrácia volt, az li
beralizálódott, ,ami liberalizmus-szerű HULLJON 

A fergese' volt, az ma már konzervatív irányba ment 
el. Sok liberális még mindig a baloldalt 

antiszemitizmus, de valahol a kettő 
mégis összefügg, mint fentebb pró
báltam érzékeltetni. 
Hámori István Péter-Kárpáti Sándor 
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Liza néni 
- még ma is érdeklik a nagyvilág 

eseményei -

A
nyugat-dunántúli kis falu, Perenye község önkor
mányzata és mezőgazdasági szövetkezete december 
1-jén tartotta hagyományos idősek napi találkozóját; 
melynek keretében köszöntötték az 1901-ben szüle

tett özv. Babócsi Györgynét, (sz.: Bolfán Mária) a faluban min-
. denki által tisztelt és szeretett Liza nénit. 

Az asztalon száz 
szál vörös szegfű, ez
zel köszöntötte népes 
családja Liza nénit, 
aki 2001. december 
2-án töltötte be szá
zadik életévét. Kö
szöntésére megjelent 
három gyermeke, tíz 
unokája, tizennégy 
dédunokája és nyolc 
ükunokája, de a kö
zeljövőben várják a 
kilencedik kis jöve
vényt is. 

Egy elszármazott 
fia kivételével a né
pes család Perenyén 
él. A háború előtt 
mezőgazdasági ter
meléssel foglalkozott 
a család, majd a téesz 
megalakulása után 
Liza néni a kerté
szetben dolgozott. 
Az ötvenes évek
ben a falu szinte 
el volt zárva a vi
lágtól az osztrák 
határ közelsége é� a 
,. vasfüggöny" miatt-.
Fé1je Babócsi György, a 
szombathelyi MÁV Járműjavító 
kazántisztító csoportjának volt a 
vezetője. 

Liza néni egyedül vezette ház
tartását, soha nem volt beteg, ma 
is szemüveg nélkül olvas és nézi 
a televíziót. Dr. Varga József 
körorvos úr csak mostanság 
kezeli tüdőgyUlladás és cukorbe
tegség miatt, ezért kellett unoká
jához, Imre lstvánflé Marikáék
hoz költöznie, aki már szintén 
nyugdíjas. 

Az ünnepelt, mosolygós Liza 
néni napok óta lázban égett, vár
ta a polgármester urat és a vasu
tas kollégákat. Liza néni a VSZ 
tagja. 

Az önkormányzat nevében 
Nika László polgármester kö
szöntötte elsőnek, majd őt követ
ték férje munkahelyének képvi
selői: Fixi Miklós ny. MÁV fő
felügyelő, a szombathelyi nyug
díjas szervezet elnöke, az 
ONYSZ elnökségi tagja, Rava
dits István, az ÖTA területi mun
katársa, Dr. Alberti Sándor. a 
Rudolf Egyesület ügyvezető 

elnöke, akik a polgár
mester úrral együtt 
virágcsokorral és 
pénzbeli ajáRdékkal 

köszöntötték a száz-
éves Liza nénit. 
A köszöntő után Pere

nye nyugdíjasai késő éjszakáig 
szórakoztak a szépen feldíszített 
kultúrházban. 

Az ünnep színvonalát a szom
bathelyi VARnyu együttes, az 
óvodások és iskolások, a pere
nyei asszony- és férfikórus, vala
mint a gencsapáti népi táncfolk
lór tánccsoport szolgáltatta. Min
denki számára felejthe-
tetlen élmény volt 
ez az este. 

Befejezé
sül Liza né
ninek azt kí
vánta a köz
ség lakossá
ga, hogy ad
jon neki a Jóis
ten erőt és egész
séget az emberi kor 
végső határáig. 

szöveg 
és kép: 

v. Fixi Miklós 
VSZ szombathelyi 
nyugdíjas szervezet 

elnöke 

Boldog 
· évfordulókat 

D 
Horváth Károly - akinek írásaival a Magyar Vasutas olvasói 
rendszeresen találkozhatnak lapunk hasábjain - februárban r ■ hetvenöt éves. Szerény alkata gazdag életutat takar, amelyet 

2001 novemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa 
ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként 
Aranyoklevéllel jutalmazott. 

- A Szent Imre gimnázium
ban szereztem érettségi bi
zonyítványt 1945-ben. 

Még abban az évben 
lettem az akkori Páz
mány Péter Tudománye-
gyetem jog- államtudo-
mányi karának hallgató- ' 

· ja. 1946-tól azonban a 
család anyagi helyzete mi
att munkát kellett vállal
nom. Ekkor léptem a MÁV 
szolgálatába. Édesapám is vasutas 
volt, az ő segítségével kaptam állást a 
Déli pályaudvaron. Ekkor léptem be a 
szakszervezetbe, amelynek azóta is 
tagja vagyok. Főnököm megértésének 
köszönhetően tovább látogathattam az 
egyetemi előadásokat, és 1951 máju
sában jogi doktorrá avattak. 

Munkahelyem csak egy volt. A 
MÁV-tól mentem nyugdíjba, negyven 
ev1 megszakítatlan munkaviszoiiy 
után, főtanácsosi ranggal, 1987-ben. 

"1ASUTASOK 

Dolgoztam a Budapesti Igaz
gatóságon, majd a Közleke

dési- és Postaügyi Mi
nisztérium Vasúti Főosz
tályán. 

Szolgálatom utolsó 
1 négy évét a MÁV Vezér

,, igazgatóság Sajtóosztá
lyának vezetőjeként töl

töttem el. Pályám során 
lehetőségem és kedvem is 

volt szakjegyzet és könyv írá-
sára, lektorálására. Tagja vagyok a 

Magyar Újságírók Országos Szövetsé
gének, és ennek köszönhetően ez ideig 
mintegy hatszáz cikkem jelent meg. A 
publikáláshoz ma is érzek erőt, így 
rendszeresen írok. 

Dr Horváth Károlyt lapunk szere 
■ kesztősége e két jeles évfor

duló alkalmából szeretettel köszön
ti, s kívánunk neki a továbbiakban is 
munkában, sikerekben gazdag éve
ket. 

természetfotó 

kiál I ítása Debrecenben 

A
szinte mindig nagy forgal

. mú Debrecen állomáson 
lévő kultúr-váróban sokan 
töltik idejüket a vonat indu

lásáig. Így a változatos, színes kiállí
tások anyagát a néhány hét alatt 
ezrek csodálhatják meg. 

2002január közepén há
rom debrecem vasu

tas természetjáró, Húri Noémi, 
Csordás János és Debreceni Lász
ló Európaszerte készített színes ter
mészetfotóiból nyílt kiállítás. Az 

alkotók - most mint kiállítók 
- egyben az öt éve Debre

cenben alakult Kristály 
Sport és Természetvé
delmi Egyesület életre 
hívói, vezetőségi tag
jai. 

A fiatalok szervezé
sében - akik Debrecen 

állomáson dolgoznak -
évente többszáz gyermek 

és felnőtt vesz részt vonatos és 

gyalogos kirándulásokon, túrákon a 
megye, az ország és Európa legkülön
bözőbb tájain. Az edzettebbek a bar
langok rejtelmeivel is megismerked
hetnek vezetésükkel. 

Az egyesület alapítóina� célja, hogy 
minél több hívet szerezzenek a termé
szetnek. Tanfolyamokat, versenyeket, 
előadásokat szerveznek, amelyek a vá
ros és a megye rangos eseményei közé 
tartoznak. A természetfotók elragadó 
helyszínei, pompás virágai január vé
géig tekinthetők meg Debrecen állo
máson. 

A lelkes szervezők ezt a tevékenysé
get életformának tartják és sokakat 
meggyőznek, ,.megfertőznek" ezzel a 
szenvedéllyel. A napokban kezdődött 
túravezetői tanfolyamon a természet 
szeretetére és a szabadidősport hasz
nosságára - egyre szükségesebbé váló 
művelésére - hívják fel a figyelmet. 
Az elmélet mellett gyakorló túrákat is 
indítanak elsősorban a Bükkben. 

Seress István 
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VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 
1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 

Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék 

- Mint köztudott, a vasútegész
ségügyi intézményrendszer több, 
mint száz éves múltra tekint 
vissza. Már a vasútegészségügyi 
hálózat megalakulásakor is az volt 
a cél, hogy a vasutasok és család
tagjaik minden egészsegugyi 
problémáját kezelni tudja. Ennek 
érdekében az egészségügyi ellátás 
teljes portfóliója kiépült, a házi-, 
az üzemorvosi ellátás-
tól kezdve a járóbe
teg-ellátáson és fog
orvosláson át a kór
házakig, sőt a sza
natóriumokig. 

A VKH_T megalakulásának 
előzményeihez tartozik, hogy a 
nyolcvanas évek végétől különbö
ző szintű betegellátó intézmények 
- egységes szakmai irányítás mel
lett - önállóan működtek. Néhány 
évvel ezelőtt a tulajdonos Közle
kedési Minisztérium annak érde
kében, hogy a hálózat sokkal job
ban el tudja látni feladatát, a há
rom kórház kivételével egy közös 
gazdasági társaságba vitte a vasút
egészségügyi intézményeket. 

• Mi lett az új közhasznú társaság 
küldetése? 

- Már a megalakuláskor is az 
említett hagyományok további 
érvényesülése került előtérbe, az
az továbbra is azt szeretnénk, 
hogy a vasutasok magukénak 
érezzék a vasútegészségügyet, 
ahol az általános egészségügy
ben találhatónál magasabb 
színvonalú szolgáltatáshoz 
juthatnak. Ezt a célt szol
gálja az intézményrend
szer egységesítése. 

Az előrelépés egyik cél
ja, hogy a korábbihoz képest 
az ország egész területén azo
nos szolgáltatást tudjunk nyújtani 
a betegeknek, másrészt a partnere
ink felé is egységesen tudjunk fel
lépni. Ez utóbbinak köszönhetően 
például 2001 januárjától a VKHT 
már egységes szerződést tudott 

· kötni az Országos Egészségbizto
sítási Pénztárral. 

• Milyen szerepet játszik a VKHT 
múködésében az informatika? 

- Az informatika feladata, hogy 
a társaság céljait és elképzeléseit 
speciális szolgáltatásként kiszol
gálja, és azok megvalósítását tá-

Informatikával· 
a betegellátás színvonaláért 

A
Vasútegészségügyi Közhasznú Társaságot 
(VKHT) bemutató sorozatunkban Adányi 
Balázs informatikai igazgatót arról kérdez
tük, miként állítható az informatika a betegel-
látás szolgálatába. 

rriogassa. Ennek 
megfelelően az 
i n f o r m a t i k a i  

rendszert úgy 
terveztük, hogy 

az kiszolgálja a 
betegellátás funkcióit. Természe
tesen már a tervezéskor figyelem
be kellett vennünk az előzménye
ket, azaz azt a tényt, hogy az 
egyes intézmények informatikai 
háttére rendkívül eltérő. Első lé
pésként itt is az egységesítésre 
helyeztük a hangsúlyt. 

200 l-ben például több járóbe
teg-intézményben kiépítettük a 
helyi számítógépes hálózatot, gé
peket vásároltunk, és megterem
tettük az adatvédelem és adatbiz
tonság feltétele-
it. ---

Emel
letettük a 

k o m m u n i k á c i ó s  
rendszer alapjait is, 

amely az egyes divíziók közötti 
internetes kapcsolatot jelenti. 
Meghatároztuk a szabványokat és 
megvásároltuk a szükséges szoft
vereket is. 

• A Magyar Vasutas oldalai!) már 
hírt adtunk internetes honlapjuk 
létezéséról. 

- A 2001-es esztendő egyik leg
fontosabb eredménye a saját,web
lap és a hozzátartozó rendszer be
indítása volt. A VKHT honlapja 

hivatott közvetíteni a 
vasútegészségügyben 
alkalmazott új szem
léletet mind partnere
ink, mind a vasutas 
dolgozók felé. Ennek 
köszönhetően bárki tájékozódhat 
a VKHT felépítéséről, egységeink 
földrajzi elhelyezkedéséről és ter
mészetesen a szolgáltatásainkról. 
A honlapon többek közt megtalál
hatók a rendelőintézeti, a házi- és 
üzemorvosi rendelési idők és elér
hetőségek is, de a vasutasoknak és 
családtagjaiknak biztosított üdülé
si lehetőségek is. 

• Elképzelhetó, hogy a jövóben 
akár interneten keresztül kérjen 
valaki idópontot a háziorvosá
tól? 

- A közelmúltban nyújtottunk 
be egy pályázatot az Informatikai 
Kormánybiztossághoz. Ennek ke
retében szeretnénk kibővíteni a· 
meglévő rendszerünket előjegy
zési és szűrési szolgáltatással. 
Ezzel az a célunk, hogy bizonyos 
rendelések és betegségek esetén a 
-vasutas dolgozók az interneten 
keresztül kérhessenek időpontot 
maguknak. De az is célunk, hogy 
a beutalóhoz kötött esetekben a 
háziorvos kérhessen előjegyzést a 
beteg számára. Ezzel mindenki 
időt és energiát tud megtakarítani. 

• Hogyan valósítható meg egész
ségügyi szúrés informatika se
gítségével? 

- Világszerte különböző kutató
csoportok számos olyan kérdőívet 
dolgoztak ki, amelyet kitöltve és 
értékelve bárkiről eldönthető, 
hogy beletartozik-e egy adott rizi
kócsoportba. A honlapunkon tel
jes anonimitást biztosítva kitölt
hetők ilyen kérdőívek, illetve az 
eredmény is megtekinthető, mely-

nek alapján mindenki eldöntheti, 
hogy háziorvoshoz fordul-e, de 
közvetlenül jelentkezhet is a szak
rendelésekre. Korai stádiumban 
felfedezett betegségek esetében 
ennek a szűrésnek megelőző, illet
ve a gyorsabb gyógyulást biztosí
tó hatása lehet, ámely a munkaké
pesség megőrzése miatt rendkívUI 
fontos. 

• Melyek az idei terveik? 

- Már megkezdtük az egységes 
szoftverbázis telepítését és a hi
ányzó hardverfejlesztéseket. Egy

ségeink összekötése ér
dekében tárgyalásokat 
folytatunk nagysebessé
gű adátátvitelt biztosító 
vonalak bérléséről. Az 
összeköttetés feltételei
nek megteremtését kö
vetően az egyes divízió
kat egymás után léptet
jük be az országos rend
szerbe. Az egészségügyi 
szolgáltatásokat támo

gató informatikai hálózat mellett 
egységes gazdálkodási rendszert 
is terveztünk, amelynek bevezeté
se jelenleg zajlik, és remélhetőleg 
az első negyedév végére be is fe
jeződik. 

• A betegek mikor fogják érezni az 
informatikai rendszer kedvezó 
hatásait? 

- A VKHT-ben folyó informati
kai munka szerves része a minő
ségellenőrzési tevékenység is. Az 
egyes egészségügyi szakterületek 
szakértőiből álló csoportok egysé
ges minőségi protokollokat dol
goznak ki. Ennek legfontosabb 
célja, hogy az ország minden 
pontján ugyanolyan ellátást bizto
sítsunk a hozzánk fordulóknak. 
Az informatikának az ellenőrzés
ben van szerepe. A rendelkezé
sünkre álló adatok alapján havon
ta elemezzük az orvosok tevé
kenységét és összevetjük azt a 
szakmai protokollal. 

Ez.a rendszer már egy éve mű
ködik, amelynek hatását a betegek 
az ellátás színvonalának javulásá
ban fogják tapasztalni. Az egysé
ges adatkezelés más előnyökkel is 
jár. Például ha valakit beutalnak 
egy járóbeteg-rendelésre, a vizs
gálatot elrendelő üzem-, vagy 
háziorvos folyamatosan tud tájé
kozódni a beteg állapotáról. A 
vasútegészségügy legnagyobb 
előnye az egyéb egészségügyi el
látásokhoz képest az egymásra 
épülő ellátási szintek közti infor
mációcsere, ami a betegek jobb 
ellátását és kényelmét biztosítja. 

(X) 



az 1 %-ért! &szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem
adójuk 1%-át az elmúlt évben az Alapítvány céljaira felaján
lották. Vasútbarátaink 2000. évi felajánlásából Alapítvá

nyunknak az APEH 335.820 Ft-ot utalt át. Ezt az összeget gyűjte
ményünk fejlesztésére és restaurálására, valamint a 2002. évi ren
dezvényeinkre fordítjuk. Ezúton megköszönve felajánlásukat, kérjük 
hasonló támogatásukat a 2001. évre is. 

Támogatásukat a hazai vasutak történetének kutatásához, írásos és tár
gyi emlékek gyűjtéséhez, kiállításokon való megjelenítéséhez, valamint 
aktuális rendezvényeink költségeinek fedezésére kérjük. 

A személyi jövedelemadó l %-áról rendelkező nyilatkozatra a 
18450716-2-06 adószámot és a kedvezményezett nevét írják fel: 

Vasúttörténeti Alapítvány, Szeged. 
Nemes támogatásukat köszönjük. 

Tisztelettel: Szabó Gyula 
a kuratórium elnöke 

&Salubritas Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazon vasutas 
dolgozóknak, �kik adójuk· 1 %-ával segítették a sebészet 
munkáját a MA V Kórház és Központi Rendelőintézetben. A 
befolyt adományból új ágybetétekkel láttuk el a sebészetet, 

és a korábban elkezdett műszervásárlás mellett hozzájárultunk a dol
gozók szakmai továbbképzéséhez. A nővérek számára ápolási szak
könyvtárat alakítottunk ki osztályunkon. 

Az alapítvány adószáma: 19677237-1-42 
Bankszámlaszáma: 

11670009-07765100-70000009. 
Internet: Email: salubritas.axelero.hu 

Kérjük, hogy adójuk l %-ával támogassák 
munkánkat. 

Az alapítvány székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 
111. Telefon: 475-2623 (nyomtatványt kérésre küldünk). 

2000 Szentendre: Kondor:Béla1Ull7.-T/F:; 26 ·313-105 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 
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A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával 2001 szep
temberében elkészült az (függ. 1.), melyet elfogadott és társadalmi 
vitára bocsátott az (vízsz.1 ). A dokumentum nagy jelentóségü az 
idósek (függ. 9., függ. 4.) szempontjából. 

Vízszintes: 1. Megfejtendő; 2) 
őröl - Fővárosunk részén; 3) 

Eunuch szarvasmarha - Római 
52 -Én rám, te rád ... ; 4) Szelle

mi spo1t - Gyilkol - Hajdúsági 
sportegyesület; S) Lyuk a földben 
- Út Rómában -Algíri ellenállási 
szervezet volt; 6) Nem egyenes -
Folyadékt�oló; 7) Yvett-Présel -
Tik-... ; 8) Aroma - Eltűrő; 9) 

Vízsz. 6. igéje -Szobor anyag; 10) 
Középkori fegyver - Béke oro
szul; 11) Néma róna! -Köretfajta; 
12) Alaktalan - Szolmizációs 
hang - Fegyveres egység; 13) 

Ausztria gk. jele -Akác része! 

Függó1eges: 1. Megfejtendő; 2) 
Rali helyszíne - Személyes név-

más -Megyeszékhely; 3) Strázsák 
-Erbium vegyjelen -Tata része! -
Narrátorban van!; 4) Latyak -
Orosz ÁVH .., Megfejtendő; S) 
Helyet foglal - Tüzet nyittat -
Római szám - Vízi átkelő; 6) 

Angol autójel - Női becenév -
Téli csapadék - Egy része! -
Mozog a jég; 7) Jugoszlávia autó
jele -Női név -Állatlak-Dorong 
-Részben büszke!; 8) Mértéke az 
óra - Volt ruhagyár rövidítve -
Nyit -Személyes névmás - Kiej
tett mássalhangzó: 9) 

Megfejtendő - ... zug.; 10) Majd
nem okos! - Antal - Margarin 
márka. 

A rejtvényt készítette: 
Bánszegi József 

-�lq,?_ó;számunk helyes megfejtése: 
Vasútegészségügyi Közhasznú Társaság, Harkányi, Hévízi Gyógyüdü
lők. Nyertes: Hepp Márta kiskunhalasi olvasónk, aki két személyre szóló 
hétvégi pihenést nyert a VKHT harkányi rehabilitációs intézetében. A 
lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann Csaba gazdasági igaz
gatót a 301-0670-es számon. 

Lakáscsere 
Déli pályaudvarnál lévő háromszo
bás szolgálati lakásomat kisebb
re cserélném MÁV dolgozóval. 

Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni a 06/20-53-77-532-es telefonon lehet. 
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ALAPÍTVA: 1904-BEN 

A választási 

melléklet tartalmából 

• Jó kezekben van/volt az ország? 
• A választások tétje - 2002-ben! 
• Húsvét után 
• Kire szavazzon a magyar 

munkás? 
• Szakszervezet és demokrácia 
• A Fidesznek mennie kell! 
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D 

O
rszággyűlési képviselőválasztásra készü
lünk 2002 áprilisában. A sajtó tele van hírrel, haraggal, ígéretekkel, fogadkozásokkal. Van, aki 2008-ra, 2015-re ígér, van, aki mára és holnapra. Elhangzottak ígéretek nyolc és négy éve is. Nem volt olyan régen egyik sem, hogy ne lehetne emlékezni rá. Nelegyünk elfogultak! - mondják. Én azt 

mondom, igenis legyünk elfogultak és 
azt nézzük meg, hogy mi mit kaptunk meg. 
abból, amit megkaphattunk volna. '94-'98-ról '98-ban mondtunk ítéletet. Ki így, ki úgy. Akárcsak akkor, most is az eredményt, a lényeget kell látni. 1998 és 2002 között mások voltak a lehetőségek, de mit kaptunk mi a növekedésből, és kik tették el a sokat? Gazdagság és szegénység. Sztrájkba kényszerítés és elnyomás politikai erővel. Kiszolgáltatottság, félelem, a széthúzás erősítése. Mindenhol - így a MÁV-nál is - basáskodás, sikerpropaganda, és egyre rosszabbul múkö-

--
-

dó vasút. Leépülés, az eszközállomány műszaki megsemmisülése figyelhető meg. Egyre több munka és egyre keményebb ütközések a szerény béremelésért. Kísérletek a vasútegészségügy, az üdülők „lenyúlására". Tényleg jobban élnek ma a vasutas családok? Mindenki a saját bőrén tapasztalja! Kedves Kollégák! Nézzetek körül és gondolkozzatok. Ami az előző négy évben történt milyen fejlődést, mennyivel könnyebb életet hozott számotokra? Az ország-blamázs működött, hisz elmondták neked, hogy más mit kapott. De kérdezzétek őket is, hogy tényleg megkapták-e (a nyugdíjasok, az egészségügyben dolgozók, a tanárok, stb.)? Nekik azt mondták, hogy Te, vasutas 100-150 ezret keresel. Tudod, hogy ez nem igaz. Ők pedig azt tudják, hogy ők sem kapták meg a pénzüket, az ígéret, ígéret maradt. Emlékszünk még a december-januári béralkura. Minimum 10,5 százalékot kértünk! Nem adták! Most, 

azért, hogy rájuk szavazz, odaadják! Ennyire bárgyúnak néznek! 
Lenézi, aki ennyire olcsónak tartja 

a tisztességes vasutasokat! A bér
ért megdolgozunk, senki ne te

kintse azt hűségpénznek! 

Nelegyünk e�fQgultak -mondják. � erre azt mondom, ne a dum�ra szavazzunk, hanem a saját érdekünk szerint. A tények és az ígéretek között különbséget tudunk tenni. A nyugalom kell-e, vagy a konfliktus, a harc, vagy a kiszolgáltatottság? Az ígérgetés is elég, vagy tényleg jobban akarunk élni? A kérdés mindenki előtt ott van. . A választ is megadja rá minden vasutas és családja. Aki elmegy szavazni, az dönt arról, hogy jobb legyen. Aki nem megy el szavazni, az is dönt. Dönt arról, hogy neki elég az ígéret és várja a. 2015·-öt, hogy majd akkor lesz jobb, ha megéri. 
Kollégák! Nem mindegy, hogy már ma, holnap jobban élünk-e, vagy majd valamikor?! A felelősségünk fennáll nagyszüleink, szüleink és gyermekeink irányába is. Ha a magunk jobb életéről - felelőtlenül - le is mondunk, ezt nem tehetjük meg gyermekeinkével és unokáinkéval. Mi vasutasok sokfélék vagyunk, és különböző módon gondolkodunk a világ dolgairól. De abban, hogy egy jobb vasutat, biztosabb munka-helyet és jobb !!etet szeretnénkL� 

h egyetértünk! Aprilisban lesz ' 
lehetőség a változtatásra. 

Dönts érdekeid szerint! 

ÖNORM M 7812, -' 
DIN6700 MAV 

• vasúti járműjavítás 

.�TÜV·�IS0900t '\·,CIERT -)) 
DIN-EN 729-2 
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VASJARMU 
Jánnűjavító és Gyártó Kft. 

és gyártás 
• fémmegmunkálás 
• ac�lszerkezet gyártás JiF=iri=;:;:j 

és szerelés 



2 2002. MÁRCIUS M!�fA� f�illA� VIZSGÁLATOK 

, 
, 

Ez történt a MAV Rt. Felügyelő Bizottságában 
A Vasutasok Szakszervezete munka
vállalói képviselőjének javaslatára a Mtv Rt. 
Felügyelő Bizottsága (FB) 2002 szepte1Pbc
rében vagy októberében :negtárgyalja a 
vasúttársaság új 
alapbér-besorolási 
és teljesítményösz
tönzési rendszeréről 
készítendő beszá
molóját. 

Lezárult a „A 
vasút a gyermekekért 
alapítvány" körüli 
vizsgálat. Az FB fel
hívta a vezérigazga
tót a szabálytalansá
gok kiküszöbölésére 
és a szükséges szabá
lyozás kialakítására. 

A 
anyagá t-

zvevőtó1,
_
az 

anyagkia
dótól a mozdonyve
zetőig terjedő kör 
szereplői ma nehe
zen védik meg magu
kat, mivel a munkál
tató nem biztosítja az 
üzemanyag-felhasz
nálás pontqs mérésé
nek feltételeit-

<l; 

S 
zűnjo

·
· z Ülcmanyag-

gal f :-kollégák ki-
szolr Qa 

� N.i:�)�'l,--r ..... 

Vizsgálatot kezdeményeztünk a bala
tonboglári üdülő kft-be vitelével, a sátoralja
újhelyi bontó káeftésítésével és a MÁV Kert 
Kft. iizletrész eladásával kapcsolatban. A 
vizsgálódást az FB támogatta, az ügyekben 
az FB elnöke jár el. 

A MÁV Rt. Felügyelő Bizottsága 
2002 februári ülésén egy konkrét gázolaj 
lopási ügy kapcsán számtalan szabálysértés, 
munkáltatói mulasztás került felszínre. Az 
ügy kipattanása miatt' több vizsgálat indul el 
annak érdekében, hogy az üzemanyaggal 
foglalkozó kollégák kiszolgáltatottsága meg-

i>ZÚnjön. Az anyagátvevőtől, az anyagkiadótól 
a mozdonyvezetőig terjedő kör szer<'r!C.i 
ugyanis ma nehezen védik meg maguk:1• ;,;ív
el a munkáltató nem biztosítj-i n üzen,.,. '::
felhasználás pontos mérésének feltételcil (l11U

szerek, fogyasztásmérés, stb.). A felsorolt 
munkakörben dolgozók bármikor inzultálha
tók gázolaj ügyben, és sajnos el is marasztalha-
tók. 

Az FB olyan szabályozásra tart igényt, 
melynek alapján a felelősségrevonáshoz a 
jövőben egzakt bizonyításra nyílik lehetőség, 
megvédve a dolgozókat az alaptalan vádaktól. 
Ehhez a MÁV vezetésének sok-sok sürgős fel
adatot kell megoldania. A MÁV Rt. Felügyelő 
Bizottsága az üggyel mélyebben kíván foglal
kozni. Az FB elnöke a Mozdonyvezetők Szak
szervezetével is felveszi a kapcsolatot. 

Dr. Márkus Imre 

„Kampánybér"-fejlesztés 
MÁVveze-

atése miért 
vezette fél

re a tárgyaló
partnereit és 
munkavállaló
it, és miért 
tehette, 
teheti ezt 
büntet le• 

Köszönettel vesszük a miniszter Úr által 
biztosított lehetőséget, mert a kiskeresetű 
vasutasoknak minden forint, sőt fillér is na
gyon sokat számít. 

Reméljük azonban azt is, hogy a MÁV Rt. 
vezetése nem fogja a szokásainak megfelelő

. en belemagyarázni, belekotorászni és diffe
renciálással félrevinni a kormányzati szándé
kot. 

Azért írom, hogy kormányzati a szándék, · 
mert a miniszter úr két meghatározást is tett, 
amelynek remélem, hogy lesz miniszteriális 
jogfolytonossága. 

A jogfolytonosság azért szükségeltetik, 
mert mindkét meghatározás ellentmond a 
MÁV Rt. vezetőinek eddig hangoztatott bér
fejlesztési korlátainak. 

,,A magyar [Jazdaság teljesítése lehetővé 
teszi, hogy a MA V-nál eltérjenek a hároméves 
megállapodásban szabályozott bérfejlesztési 
lehetőségektoi" - közölte Fónagy János köz
lekedési miniszter. 

Ezek szerint a magyar vasutas bére soha
sem függött a MÁV Rt. teljesítményeitól, mert 
mindig az állam teljesítőképessége volt a 
határ. Akkor a szakszervezetekkel folytatott 
bérfejlesztési tárgyalásokon a MÁV vezeté
se miért vezette félre a tárgyalópartnereit és 
munkavállalóit, és miért tehette, teheti ezt 
büntetlenül. 

Ám a tulajdonos képviselője most kimond
ta a bűvös szavakat. Ezután az állam (tulajdo
nos) képviselőjével kell a tárgyalásokat 
lefolytatni és nem a MÁV zsugorított hatáskö
rű vezetőivel. 

Fónagy János jelezte, hogy „a MÁV-nál az 
55 ezer vasutas dolgozó teljesítményét, illetve 
a MÁV gazdálkodási eredményét nem lehet 

szoros összefüggésbe hozni, az intézmény
rendszer változtatásra szorul". 

Megint érdekes a képlet, mert a miniszter úr 
szavai szerint a MÁV veszteséges gazdálkodá
sa nem befolyásolhatja a munkavállalók jöve
delmi viszonyait. Lásd az „ év menedzsernője 
díj" adományozását. A kijelentéssel csak az a 
baj, hogy dolgozhat bármilyen jól az 53 ezer 
vasutas a végrehajtásban, a miniszter úr csak 
a veszteséges gazdálkodást fogja látni. Az, 
hogy nincsenek eszközök, szerszámok, gya
korlatilag anyagmentes karbantartás zajlik az 
előírt technológiák helyett, tényleg nem a 
vasutasok felelőssége, de ezeket az utazókö-

zönség amikor felül a 
vonatra, nem tudja. 

A két kijelentést 
együtt értelmezve a 
bérfejlesztést, és a 
vasutasság életszín
vonalának mértékét 
nem a vállalat gaz
dálkodása, hanem .a 
vasútnak a nemzet
gazdaságban elfog
lalt kiemelt helye 
szerint kellene alakí-

... ., nu . 

tani, de nem ezt éreztük az előző három év 
alatt, de mondhatnék akár tizenkettő évet is. 

A munkabérből megélni kell, és nem sza
bad kampányfogásként kezelni. 

-kotona-

Költségvetésre még az 
MSZOSZ-ben is szükség van! 

2001 októberében az MSZOSZ Elnöksége áttekintette a Szövetség pén
zügyi-vagyoni helyzetét. Az elnök akkor 2001 decemberére ígérte a 

2002-es költségvetést és vagyongazdálkodás előterjesztését. Valami
lyen oknál fogva a határidő eredménytelenül telt le. Januárban újabb 
„ vállalt" határidők jártak le érdemi előterjesztés nélkül. Az ágazati 
szakszervezeteket joggal irritálták az egymásnak ellentmondó té
nyek, pl. az elnök betegség miatt nem vett részt az Elnökség és a 

Szövetségi Tanács ülésén. Az elnökségi ülés előtti napon a Platform 
ülésén majd a Szövetségi Tanács ülés napját követő újabb platform 

ülésen már jelen volt. Közben Riminibe is ellátogatott. 
Most március elején tartunk. Az újabb ígéret: e hónap végéig a Szövet

ségi Tanács elé kerül a költségvetés (mivel az Elnökség ilyen határozatot ho
zott!). Majd meglátjuk! 

A VSZ és sok más ágazati szakszervezet is felháborítónak minősítette a „helyzetet". Az 
idő múlik, a bizalom fogy. Hogy mi a szándék? Rövidesen kiderül! 

Dr. Márkus Imre 
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AZ ÉRDEKVÉDELEM IDŐSZERŰ 
KÉRDÉSEI ÉS HÍREI: 

Adni is tudni kell 
Nem elég adni. Nem 

szenzációnak számító egvan mindegy, hogy aki ad, 
bejelentést tett a közleke- ma mun- hogyan ad. Nem mind-
dési miniszter február 28- kavál- egy, hogyan kapok. 

Vasutas berkekben 

án. A MÁV munkaválla- lalókjoga a"a, Együttműködve, a dol-
lói a nemzetgazdasági hogy tisztes gozói erőfeszítéseket el-
teljesítményeknek kö- egyeztető ismerve ad-e a munkálta-
szönhetően újabb bérfej- tárgyaláson ke- tó, vagy az emberi-mun-
lesztést kapnak. A resztül kapják kavállalói méltóságot 
miniszteri 3,6%-os beje- megjussukat, megsértve. Nem mind-
lentést követően jelentős é s nem mint egy, hogy a MÁV vezetői 
érdeklődéssel várták a megtisztelik-e vagy sem 
vasutasok a részleteket. közéjük szórt a munkavállalókat azzal, 
A szakszervezetben „ég- üveggyöngyöt hogy választott képvise-
lek" a telefonok. A hír- kelljen elviselni lőikkel egyeztetnek. 
adást követően a munkál- az adományt Felmerül a kérdés, le-
tatóval való szükséges _______ ,. het, hogy ahol a döntés 
egyeztetésről a Vasutasok Szak- született, ott- ez idő tájt-ezt a bér
szervezete azonnali tárgyalást kez- fejlesztést adománynak érzik, és 
deményezett a MÁV-nál. ugyebár. ajándék lónak, ne nézd a 

A vasút vezetőinek már közel fogát! 
sem volt olyan sürgős. A Vasúti Jó lenne, ha nem így lenne! 
Érdekegyeztető Tanács csak egy hét Úgy gondolom, hogy a vasutasok 
elteltével került összehívásra. nagyon kemény munkával, a tőlük 

A munkáltató "Az alapítói dön- megszokott hivatásszeretettel meg
tés alapján végrehajtandó bérfej- dolgoztak ezért a pénzért. 
lesztés bejelentése" címmel java- Ugy gondolom, hogy ez a bérf�
solt napirendet, amihez mindvégig lesztés adósságtörlesztés. A MAY 
ragaszkodott. · · termelékenységi mutatója évek óta 

A szakszervezetek kifejtették, a tervezett felett alakul. Megvan a 
tárgyalni jöttek, és nem diktátum--' munkavállalók joga arra, hogy tisz
ként tájékozódni. A VSZ elnöke tes egyeztető tárgyaláson keresztül 
felhívta a munkáltató figyelmét, kapják meg jussukat, és nem mint 
hogy - az Mt.37§ 5. pontja értelmé- közéjük szórt üveggyöngyöt kelljen 
ben - tárgyalási kötelezettsége van. elviselni az adományt. 
A szakszervezetek a munkavállalók Varga Gyuláné 

Tájékoztató 

az elnökség 
munkájáról 

A
Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 2002. március 
5-én a Benczúr utcai székházban tartotta soros ülé
sét. Az Elnökség értékelte a 2001. évi üzemi tanács és 
munkavédelmi képviselő-választásokat, és megvitat

ta a központi üzemi tanács és központi munkavédelmi képvi
selet választásával kapcsolatos kérdéseket. 

Az Elnökség elfo-
gadta a 2002. évi 
külföldi családos 
és gyermek csere
üdülésre vonatko
zó javaslatokat. A 

Elnök
az sé� C/fo_ '--gaclta "2002. évi 

gítséget a pályá
zó alapszer

vezetek ré
szére. 

A VSZ 
o k t a t á s i  
m u n k a c s o 
port javaslata 

Vasutasok Szak-
oktat,ísi tcrvc1 

szervezete 2002-ben 
Ciprusra és Franciaországba 
családos, Franciaországba 

, gyermek csereüdülést, Gö
rögországba apartmanos 
üdülést szervez.· A külföldi 
üdülési lehetőségekről szóló 
tájékoztatót valamennyi kö
zépszervezetnek és rétegszer
vezetnek megküldjük, illetve 
szakszervezetünk lapjában, a 
Magyar Vasutasban meghir
detjük. (lásd. 14. o.) 

Az Elnökség megvitatta a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége Dicsérő Oklevél pá
lyázati szempontjait. Az El
nökség a pályázati szemponto
kat közzéteszi a Magyar Vasu
tasban és megbízta a területi 
képviseleteket, intéző bizott
ságokat, hogy nyújtsanak se-

alapján az El
nökség elfogadta a 2002. évi 
oktatási tervet. Az elfogadott 
oktatási terv alapján 2002 
tavaszán egy hetes alapképzés 
és háromnapos ifjúsági képzés 
valósul meg. Az oktatási mun
kacsoport felhatalmazást ka
pott arra, hogy 2002 őszén a 
gazdasági társaságok tisztség
viselői, valamint a fiatal tiszt
ségviselők részére szervez�en 
tanfolyamot. 

Az Elnökség a VSZ elnöké
nek, alélnökeinek végzett 
munkájáról szóló beszámolók 
meghallgatása után zárta soros 
ülését. 

Simon Dezső, 
a VSZ alelnöke 

érdekeinek képviseletéről nem 
mondhatnak le. Lássa be a mun
káltató, hogy az általa tett napiren
di javaslat elfogadása azt jelente
né, hogy a VÉT-en csak egy beje
lentés hangzana el a bérfejlesztés
ről, amit a szakszervezetek, aho
gyan elhangzik, úgy vennének tu
domásul 

Csupán az a furcsa a dologban tisztelt „vezető urak", hogy miért nem engem 
zártatok ki a „nagy jattból"? Ahhoz már nem volt kurázsi 

Az érdekegyeztetés nem ez! 

A Vasutas 8íflap 
2002. II. 5. 8. (52) 
évfolyam 2. szá
mának.3. oldalán a 
nevét nem vállaló 
szerző a valóságot 
,,érdekes módon" 
írbl le. A csúszta-

koronázatlan királyának 

fflY fuásnilk adják. 
A 'törvényt min&n
kinek be kell tarta
nia! A perek meg 
nem azért sokasod
nak, mert a szak
szervezet provokál. 
A VSZ biztos nem. 

A napirendi ajánlat - az elhang
zott formában - az érdekegyezte
tés tagadása. 

A VSZ elnöke javasolta, hogy a 
bérfejlesztési tervezet kerüljön át
adásra szakszervezeti véleménye
zésre. Ez nem történt meg. A ter
vezetet a munkáltató nem adta át, 
sőt egy későbbi tárgyalási időpont
ról sem volt hajlandó megállapod
ni. A VÉT-ülés eredménytelenül, 
de számos levonható tanulsággal 
zárult. 

Ezt a bérfejlesztést az érintettek-
54. ezer vasutas - véleményére is 
figyelemmel kellene végrehajtani. 

tás király az RTL Klub műsorvezetőjének szö
vegét idézi és nem azt, amit a VSZ elnökeként 
mondtam a MÁV Rt. vezetóinek „Nagy Ötleté
ről" a 3x500 forintos „év végi elismerésről". 
Tény, hogy fáj a dolog az uraknak! Többek közt 
azért, mert nem lett volna joguk a munkaidő
kedvezmény terhére a Munka Törvénykönyve 
és a Kollektív Szerződés szabályait betartva 
kikért tisztségviseló1c egy részét kizárni még a 
lebecsülő és sértő 3x500 forintból sem. A mun
kavállalók, akik azt megkapták, rendelkezhet
tek a pénzró1, utalványról, hogy hazaviszik, 

Ezen esetben is választhattuk volna a jogi utat a 
levélírás helyett. De nem tettük. Azt gondoltuk, 
véletlenül alakult így a dolog. A csúsztatás ki
rály „Utalvány" című „kis színeséből" kiderül, 
hogy szándékos magatartás volt a részükró1. 

Az is jó, hogy ezt még közzé is tették! Csupán 
az a furcsa a dologban· tisztelt „ vezető urak", 
hogy miért nem engem zártatok .ki a „nagy jatt
ból"? Ahhoz már nem volt kurázsi. Miért a kis 
emberrel packáztok? 

Dr. Márkus Imre 
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Gazdaságtalal'l-e a vasút? ,3.J 
Az alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Aazamélyaz.állitá• fajlagos energlafellasználáaa 

Munkacsoport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek az Európai Unióban 

a magyar vasút térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. (k6o1aj-tonnaegyenérték/utaski1aM1er1 

A elmúlt két évti-zzed során az 
állami szintű 

politikai intézkedések a 
közlekedés terén sorozato
san szinte hátrányosabb 
helyzetbe hozták a környe
zetkímélőbb vasúti szállí
tást. Az egyik legfontosabb 
beavatkozás ezek közül az 
volt, hogy 1991-ig a KGST

országokba történő árufu
varozás tarifáját rendkívül 
alacsonyan. tartották annak 

érdekében, 

P
olitikai 
döntés volt 

a 65 és 70 év 
közöttiek 
ingyenes uta
zásának heve-
zetés� is, ami 
évente mintegy 
kétmilliárd 
forint bevétel• 
kiesét okoz 
a MÁV-nak 

Az •ruszálllüs fajlagos energiafelhaszn•lba 

az Európai Unióban 

{kőolaj-tonnaegyenérték/millió tonnakilométer) 
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Forrás: Európai Bizottság, 1999 

hogy ezzel ezeknek az 
országoknak a KGST-be 
való integrációját támo
gassák. 

_,, ··-· -··-----· .. . --- ---1 

zi elszámolásai több
oldalú nemzetközi és 
kétoldalú államközi 
megállapodásokon 
alapulnak. Ezeken 
változtatni csak az 
állam jóváhagyásá
val lehet. A volt 
Jugoszlávia felé az 
állam politikai okok
ból elhalasztotta a 
szükséges intézkedé
sek megtételét, ami 
mintegy 30 milliárd 
forint, mind a mai 
napig fennálló kint
lévőséget eredmé
nyezett a MÁV részé
re. Mivel ez a veszte
ség az állam döntése 
miatt következett be, 
az állam köteles len
ne az így keletkezett 
kötelezet tségeket 
egytételben reálka
matokkal növelt tel-
jes áron, haladékta
lanul megvásárolni a 
MÁV Rt.-tól. (A 
kamatok megfizetése 
annál is inkább indo
kolt, mert a megfele
lő állami intézkedé
sek hiánya -miatt a 
MÁV jelentős hitelek 
felvételére kénysze-
rült.) Megjegyzendő, 
hogy bár az utóbbi 
időben a jugoszlávi

ai adósság törlesz
tése megkezdő
dött, de ez rendkí
vül lassan és igen 
kis tételekben tör

ténik. 
Teljes egészében 

Ebből mai áron szá
molva csak 1990-ben 
mintegy 80 milliárd forint 
vesztesége származott a MÁV politikai döntés volt a 65 
nak. A teljes időszakot tekintve 
tehát a MÁV emiatti bevételkiesése 
többszáz milliárd forintra tehető. 

Egy másik jelentős politikai dön
tés a jugoszláviai embargó volt, 
aminek következtében összességé
ben közvetlenül minteiy 50 milliárd 
forintot veszített a MAY. 

Jugoszláviai vonatkozásban egyéb 
politikai okok miatt is érték veszte
ségek a MÁV-ot. A MÁV nemzetkö-

és 70 év közöttiek ingyenes 
utazásának bevezetése is, ami éven
te mintegy kétmilliárd forint bevé
telkiesét okoz a MÁV-nak. (Ez az 
összeg nagyobb, mint amennyit a 
MÁV évente megtakarítana azzal; ha 
bezárna 1 OOO kilométer mellékvo
nalat - aminek terveiról időnként 
felrepülnek hírek.) 

A félreértések elkerülése végett 
hangsúlyoznunk kell: nem azt vitat-

180,0 -.----------------, 
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100.0 +-------------
80.0 +-------------
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40,0 
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juk, hogy az említett 
döntések politikailag 
helyesek voltakae. 
,.Csupán" arra sze
retnénk felhívni a 
figyelmet, hogy 
ezeknek a kormány
zati döntéseknek 
semmi köze nem volt 

Forrás: Európai Bizottság. 1999 

Területfoglalás azonos szállításl teljesítménnyel számolva korszerű vasút. 
Illetve autópálya esetén. (Megjegyzendő, hogy Magyarországon a vasúti 
közlekedés javításához általában nem keH•újabb területet elfoglalni. mivel 
elsösocban a mér meglévő pályák felújítására van szükséQ.) 

a piacgazdasághoz (kizárólag politi- aránt sokkal kedvezőbbnek bizo
kai alapon születtek), viszont az nyult, mint említett versenytársai. 
ezekből származó veszteséget egy 
éles piaci versenyben lévő gazdái- Lukács András - Pavics Lázár 
kodó vállalatnak - a 
MÁV-nak - kellett visel
nie! Ezt viszont elfogad
hatatlannak tartjuk. 

Miközben az 
állam nem 
fizette meg a 

vasútnak az általa meg
rendelt szolgáltatásokat 
és a nagypolitikai célo
kat szolgáló döntéseinek 
jelentős részét is a vasút
tal fizettette meg, a 
közúti és légi személy
és áruszállítás egyre 
nagyobb kedvezmé
nyekben részesült. Tör
tént ez annak ellenére, 
hogy a vasúti szállítás az 
energiafogyasztást (8. és· 
9. ábra) és ezzel össze
függésben·a levegő szen
nyezését, valamint a 
terület-felhasználást (10. 
ábra), a baleseti mutató
kat (11. ábra) és a zajki
bocsátást tekintve egy-

A balesetek átla!JO$ költségei 
az Európai Unióban, Norvégiában és SWjcban 

(eurónOOO utaskilométer) 
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Forr�: IJIERAS, WW, 2000 

Vasút Repülő 
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A Vasutasok Szakszervezete értékelése a hár.oméves 
megállapodás ·2001. évi teljesüléséről 

A
rendszerváltás után eltelt közel tíz 
évben a vasutasság élethelyzete, mun
kakörülményei az áldozatvállalások és 

erőfeszítések ellenére az elvárható szintnél ros
szabbul alakult. 

A nemzeti vasúttársaság leépülése, a folyama
tos költségelvonások egyre kilátástalanabbá tet
ték a vasutas munkavállalók holnapját. A tenden
cia megfordításáért, egy elfogadható jövőképért 
került sor a hazai vasút leghosszabb sztrájkjára 
2000 februárjában. A munkabeszüntetést lezáró 
hároméves megállapodás tartalmazza mindazt, 
ami feltétele, alapja és része egy kiszámítható és 
tartalmas vasutas életpályának. 

Emlékeztetőül: 
,.A MÁV Rt. reformja, az eszközök és a szerve

zet korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalá
nak javítása és a versenyképesség erősítése a 
közép- és hosszútávú létszám- és béralakulás 
tekintetében is segíti a foglalkoztatottak elfogad
ható szintű jövedelmének kialakulását. A vasút 
iránti bizalom erősödésének egyik feltétele, hogy 
a reform, a megújulás nyugodt körülmények 
között folyjék, a munkaügyi kérdésekbén mege
gyezés jöjjön létre, az átalakítás módja és üteme 
pedig egyeztetett módon történjék." 

Fentiek megvalósulását elősegítendő a szerző
dő felek, a jövedelem, a vasútreform, a foglalkoz
tatás, a szociális kérdések, a kollektív szerződés 
és a munkaügyi kapcsolatok témáit külön fejezet
ben részletezték. A megállapodás teljesítése - a 
munkáltatónak felróhatóan - az aláírást követően 
és azóta is folyamatosan sérül. Az első évben a 
MÁV vezetése a munkavállalókat közvetlenül 
érintő pontokat még betartotta (bér, létszám), 
200 l-ben már ezt sem. 

A jövedelmi viszonyok 
alakulása 2001-ben: 

A 2001-ről folyó bértárgyalásokon a munkálta
tó év eleji, az állami költségvetésben szerepló 
6%-os inflációs tervre hivatkozva a valóságban 
9% feletti infláció ellenére 6%-os inflációkezeló 
bérfejlesztést volt csak hajlandó kiosztani. A 
GDP alapján biztosított további 2,75%-os bérfej
lesztés feléről a munkáltató önállóan dönthetett 
és döntött is. A MÁV vezetése többnyire szubjek
tív differenciálásra 'használta fel az összeget, 
hasonlóan, mint 2000-ben. A GDP másik feléről 
a szakszervezetekkel egyeztetve született döntés, 
mely alanyi jogú felhasználás lett. A tervezettnél 
jóval magasabb inflációt részben ellentételező 
további 2,5%-os alanyi jogú bérfejlesztésre 
került sor májusban. 

A 2000-re vonatkozó 0, 1 % GDP-t a munkálta
tó decemberben számfejtette. Az évvégén esedé
kes megállapodás szerinti inflációs korrekciót 
(2900 október-2001 október: 9,7%) a MÁV Rt. 
vezetése tavaly év végén egyoldalúan átütemez
te. Jelenleg 2001. január l -ig visszamenőleg 
0,7% alanyi jogú inflációkezelő bérfejlesztéssel 
tartozik a munkáltató a vasutasoknak akkor, ami
kor a MÁV vezetése érvé-

hároméves megállapodást. Ez az az eset, amikor 
már a munkavállalókat közvetlenül érintő meg
állapodásban foglalt kötelezettségnek sem tett 
eleget a vasút vezetése. 

2001-ben a MÁV Rt-nél hálózati szinten 
átlagban 2% körüli a reálkereset-növeke
dés. Az átlag mögötti szóródás megoszlása: 
40-45 ezer fő vasutas reálkeresete stagnált 
(0,6%-os növekedés), ők csak az alanyi jo
gú bérfejlesztésből részesültek. 10-15 ezer 
fő az, akinek a differenciálásból való részese
dés mértékétől függően akár a 10%-ot is elér
hette a reálkereset-növekedése. (A 2002. évi bér
fejlesztés során a VSZ az előző évhez hasonló 
munkáltatói magatartást tapasztalt.) 

A munkáltató döntési körében felhasználható 
bérfejlesztési összegek elköltésénél a Vasutasok 
Szakszervezete azt látja, hogy az nem felel meg a 
hároméves megállapodás célkitűzéseinek. A 
munkavállalói bizalom erősítésére, a vállalati ha
tékonyság javítására egzakt, számszerűsíthető 
ösztönzési rendszerek nem kerültek megfogalma
zásra. A differenciált bérfejlesztésnél többnyire a. 
szimpátia alapú elosztás érvényesül. 

A vasút reformjáról - egyáltalán a vasút hely
zetéről - 2001-ben a szakszervezetek többszöri 
kérése ellenére - a MÁV vezetői sem írásban, sem 
szóban nem adtak tájékoztatást, sem a VÉT-en, 
sem ezen kívül. A vasút reformjáról 2330/2001 
(Xl.21.) szám alatt újabb Kormányhatározat 
került elfogadásra. Meg kell jegyezni, hogy a 
2258/1999.X.14-i Kormányhatározat 3.c. pontjá
ban foglalt� végrehajtása, amely arról szól, 
hogy „A MAV Rt. az érdekképviseletekkel egyez
tetve olyan koncepciót dolgoz ki a foglalkoztatá
si, bérezési és jóléti juttatási rendszerekre, ezen 
belül a diszfunkcionális intézmények működteté
sére; amely összhangban van a társaság átfogó 
reformja által meghatározott igényekkel és lehe
tőségekkel;", ugyancsak késik. Az átgondolt 
jövőt építő, tervszerű előkészületek helyett ad 
hoc, a nemzeti vasút érdekeivel ellentétes, min
denfajta munkavállalói egyeztetést nélkülöző 
ügyekben vagyunk kénytelenek egyre többször 
kifogást emelni. 

Olyan folyamatban lévő vasútszervezési és 
korszerűsítési intézkedésekről tudunk, amelyek 
előkészítetlensége miatt naponta találkozunk a 
dolgozói panaszokkal (ÁFU, GIR). 

Foglalkoztatás: A zárólétszám 51 fővel, 
az átlagos állományi létszám 413 fővel alakult a 
tervezett alatt. 

A vasútnál uralkodó állapotok és körülmények 
kritikája a munkaviszony megszűnések növeke
dése. A szükséges létszámfelvételról időben nem 
gondoskodnak, ennek eredménye a létszám terv 
alatti alakulása. A létszámhiány egyre több szol
gálati helyen vezénylési gondokat okoz, amely 
számos esetben a munkaidő beosztására vonatko
zó munkaügyi szabályok megsértéséhez vezet. 

S ''l' k' 'd' k ZOCia IS er ese : A jóléti, szociális 
rendszerre vonatkozó 2000. évi elemzések azzal 
az eredménnyel jártak, hogy a munkáltató kény
telen volt beismerni, nincs túlméretezett rend

nyesnek tartja - a VDSZSZ 
felmondása ellenére - a Van, amit jobbá lehetne tenni 

szer. Egy szerény, ám ha
gyományokra épülő szo
ciális rendszer van, amit a 

sor. 

kerete
ken belül jobbá le

hetne tenni. 2001-
ben egyetlen e témá

val foglalkozó szakértői 
vagy VÉT ülésre sem került 

Kollektív szerződés: 2001. április 17-
én módosította a parlament a Munka Törvény
könyvét. 

Májusban már hozta a munkáltató azokat a 
módosításokat, melyek a munkáltatást ellentéte
lezés nélkül még olcsóbbá tennék. A vasút veze
tése több hónapig erőltette ezeket a munkaválla
lókra hátrányos javaslatokat, végül az egységes 
és következetes szakszervezeti „nem" válaszok 
hatására többségüktól átmenetileg elállt. A bizal
matlanság oly mérvű, hogy a YÉT-en a mai napig 
nem sikerült a formai kérdésekben sem szerződ
ni. 

Munkaügyi kapcsolatok: Formáli
sak, az �ymás melletti elbeszélés a jellemző. A 
Vasúti Erdekegyeztetó Tanácsban felvetettekre 
általában kitérő választ ad a munkáltató. Érdemi 
intézkedések elvétve fordulnak elő. Az együtt
működés tartalma hiányzik. A VÉT működése 
tükröződik a SZÉT-eken is. A MÁV Rt. Vezér
igazgatója a sztrájk óta egy alkalommal tett láto
gatást a YÉT-en. Az általános vezérigazgató
helyettes - akihez a humán igazgatás tartozik -
2000 szeptemberi kinevezése óta egy bemutatko
zó találkozóra sem szakított időt. 

Összefoglalva: A hároméves megállapo
dás kialakította és garantálta munkavállalói 
oldalról a vasúti reformhoz, a vasút felzárkózta
tásához szükséges munkabékét. Megteremtette a 
bizalom működéséhez szükséges keretfeltétele
ket. 

A MÁV Rt. illetékes vezetői nem éltek a lehe
tőséggel, a munkabéke időszakát a szakszerveze
tek elleni háború folytatására használják fel. A 
munkaügyi kapcsolatok továbbra is mélyponton 
vannak, a felvetésekre v�lasz nem érkezik, vagy 
az csak formális. A legfőbb gond az, hogy intéz
kedések sem történnek. Ez már nem a munkaügyi 
kapcsolatok kérdése, ez 54 ezer ember ügye. A 
problémák halmozódnak még akkor is, ha a vasút 
vezetői nem vesznek róla tudomást. Ez már baj! 
A hároméves megállapodás, be nem tartott meg
állapodásként fog az utókorra maradni. Felvető
dik a kérdés: akkor miért nem mondja fel a VSZ 
a megállapodást? A vasút vezetésével szembeni 
bizalomvesztés miatt. A VSZ továbbra is elköte
lezett a vasutasság élethelyzetét javító, a vasút, a 
vasutasság jövőjét megalapozó megállapodások
ban foglaltak megvalósítása mellett. A VSZ el 
kívánja érni a megállapodások érvényesülését. 

Vasutasok Szakszervezete 
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Utasítás, de mi célból? 

e.. 

MAV Rt. működési területén a 
"erelvények átvételét-átadását 

hályozó új utasítás kerül beve-
1re a tervek szerint 2002. már-

sítást", majd hosszan beszélgettem az érintett 
vonatkísérőkkel, és a következő vélemény 
alakult ki bennem. Nagyon szépen meg van 
fogalmazva az új szabályozás célja. Szépen 
ködösítve - vagy ha csak tényleg az a cél, ami 
meg van határozva, talán másra kellett volna Azinformáció első hallásra jól cseng. fordítani a kiadás költségeit. A valós cél 

Ez igen! Most már a személykocsik mindazok részére nyilvánvaló, akik ismerik a 
- nem személygépkocsik - belső műszaki jelenlegi és a múltbeli állapotokat. A felada
állapotának hiányosságai, problémái is meg- tok - jelen esetben a személykocsik belső 
oldódhatnak. De mi is volt a_ gond? műszaki javítása, alkatrészek pótlása. tisztítá-

Nos, a feltett kérdésre valós választ nem sa - elodázása, a felelősség vonatkísérőkre 
kapunk, vagy nem a műszaki hiányos- való hárítása. Mi lesz a következ-

ca, néha tucatszámra az elektromos szekrény
ben. Érdekel valakit? Nem. A vonali bárca is 
csak addig érdekes, amíg a vonatkísérő sze
mélyzetet lehet vele zaklatni? Avégén egy régi alapigazságot szeretnék 

megosztani azokkal, akik még nem 
ismerik. ,,Ha van egy feladat, és meg akarod 
csinálni, akkor megcsinálod, ha nem, létreho
zol egy bizottságot." AMÁV Rt. vezetése ez utóbbit választot

ta, némi fűszerezéssel! 
Fridrich Imre 

ságok megszüntetése a cél, _______ mény? A szolgáltatás 
netán - bár még a gondolat is h van színvonalának - bár az 
eretnekség - az utasítás szer-

a 
említett kocsik esetében 

kesztői nem ismerik a teljes , , egy már igen nehéz - romlása, 
Felhívás 

személykocsipark további ál-
fi l d 

; hiszen a munkaerő és a 
lapotát. Ez esetben javasolok e a at, es pénz nem a karbantartási 
egy szakmai kirándulást a meg akarod munkákhoz lesz irányítva, 
30a, vagy 40a vonalra a szé-

; l 
hanem a papírgyártás el-

kesfehérvári Bhv. kocsikon, csina ni, lenőrzésére. Igen, így le-
érdekes lesz. főleg 6-8 fok- akkor meg- het előrehaladni, de vajon 
ban. 

csz·na;lod, ha jó az iránytű, ami az irányt 

N de ha nem a szol- jelzi? 
0 ,gáltatás színvo- nem, létre■ Tűzvédelmi szem-

nalának emelése, illetve szin-
h I 

pontból érdekes le-
tentartása a cél, akkor mi? OZO egy het az a kérdés is, hogy 

TALÁLKOZÓT SZERETNÉNK SZERVEZNI 

AZ 1972. ÉVBEN A KÖZLEKEDÉSI 
ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKO· 
LA VASÚTÜZEM SZAKÁN, SZEGE
DEN VÉGZETT HALLGATÓINAK. 

Várjuk jelentkezéseiteket: Kovács Jánosné (Varga 
Zsuzsa) Szeged, telefon: 06/13-48, 6p'543-106 

és Kovács Andrásné (Bondzsó Edit) Lőkösháza, 
telefon: 06/39-10, 66/244-307 Nem dicsekvésből írom, de bizottságot" több hétig, hónapig, netán 

többször átolvastam az „uta- évig ott van a vonali bár- ..._ _______ ....., _________ _. 

., ., .,., 

MAV VASJARMU 
-=TÜV� 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
1SO9001 (r )) 

@�mu� 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken 1sé i körünk: 

• vontató jánnűvek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott járművek fővizsgája, 
főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

I nter Pici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 

, , 

• szemcseszoras 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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Polgár József VSZ 1B titkár megmutatta a 
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VSZ 1B levelét Budai 

Zoltánnak. A történet most ott tart, hogy a szakigazgató \,\\\\C� 
. 

1.. 
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Desajnos olyan szakigazgató- 2002. évi bértárgyalások lehetőségét ság is akadt, amely fonto-
A

mindenki világosan látta, aki akarta. A három-sabbnak tartotta a neki tetsző éves megállaPQdás megadta a mozgásteret a szakszervezet üzemi tanácsi vá- különböző munkakörökben foglalkoztatottak ki-lasztási kampányát szervezni és feltételezésünk szerint finanszí- emeléséhez. Több olyan szakigazgatóság is rozni, mint a munkaköri feladatát volt, amely a Vasutasok Szakszervezetével elvégezni. Lehet, hogy úgy gon- együtt (annak kezdeményezésére) vette a fáradtságot és dolták: majd a számolt, latolgatott, előterjesztett és eredményesen lobby
vsz most is ..------- zott, hogy a hozzájuk tartozó munkavállalók kiugyanúgy gondos- Lássunk át a emelése megalapozott legyen. kodik a pályavasú- s z i t á n ! .,_ ___________ _ ti munkatársak megfelelő bérezé- Nekik teg- A pályás fő-fők és a ked-séről, mint azt tette nap sem, ma venc szakszervezetük lát
Rigó és Sípos ve- sem és holnap zérigazgatók ide-

sem lesztek Ti 
va a következményeket, jén a mozgóbér be- egymásra borultak és „ a vezetésekor. fontosak. Ez a J · bb 'd k é 

Kollégák! ln- történet önma- egJo ve e ez s a amíg kiszolgálják az fo rmác iónk  támadás" elvet választot- urakat, a felsőbbséget. szerint a MÁV ve- gukról szól ták: saját semmittevésü- Megosztott a pálya-zetése azt kérte a ________ _. kért a VSZ-t és a másik 
vasút!? Tény! Érdemes szakigazgatóktól, hogy tegyék le a volt ezeket támogatni, vezetői értekezleten a hároméves két reprezentatív szakszerveze- amikor még javaslatot megállapodás alapján a kiemelési tet hibáztatták sem tettek a béreme-javaslataikat. Amíg a TEB és a _______________ _. lésre?!? LeveJet írtak a 

levélben intette csendre a pályagazdálkodási főnököket, mivel ők úgy gondolják, hogy a szakmai vezetés nem képviselte őket. Valószínűleg jól gondolják! Vajon mi jutott volna � pályás kollé�ák zsebébe, ha az urak nem az ÜT kampányolással foglalták volna el magukat? A VSZ alapbértarifa-besorolásnál, az újabb bérfejlesztéseknél, a 

teljesítmény ösztönzési rendszer kialakításánál - a pályásoktól kapott ÜT választás támogatási arányánál - nagyobb gondot fordít majd a pályás munkavállalók ér
dekeinek képviseletére. Ők meg nyalogassák egymás sebeit. 

Dr. Márkus Imre Gépészet letette javaslatát, amiket a MÁV Rt. vezetése a Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) elé terjesztett, addig a forgalom és a pálya nem volt érdekelt? 
Mivel az időjárás nem alkalmazkodik az emberhez, az embernek kell úgy 
irányítania a tevékenységét, hogy az alkalmazkodjon a körülményekhez 

A Vasutasok Szakszervezete természetesen megpróbálta befolyásolni a VÉT elé került munkáltatói javaslatokat, de csak annyit tudott változtatni, amennyit a kollégák is nyomon követhettek a VSZ infókból. Sok javaslatunk átment, sok pedig nem. Az alku már csak ilyen. A szignált megállapodás-tervezetből látszik, hogy elégedetlenek voltunk a béremelés mértékével, a szakmunkások és még más munkakörök bérezését továbbra is rendezetlennek tartja a VSZ. A pályás fő-fők és a kedvenc szakszervezetük látva a következményeket, egymásra borultak és 
,.a legjobb védekezés a támadás" elvet választották: saját semmittevésükért a VSZ-t és a másik két reprezentatív szakszervezetet hibáztatták. 
B

arátaim! Lássunk át a szitán! Nekik tegnap sem, ma sem és holnap sem lesztek Ti fontosak. Ez a történet önmagukról szól. Ők csak magukat szeretik. A pályamester, az előmunkás, a pályamunkás, a gépkocsivezető nem számít. Ők csak addig kellenek, 

lem igai, 111111 
sz. KM. Rendeletből a szakszolgálatunk
ra háruló feladatok esetében. Ez a ren
delet írja elő a közút-vasút kereszteződé
sénél a sorompókra v_onatkozó szabályo
kat. 

nincs megoldás 
A MÁV többéves kifutási időt kapott 

bizonyos sorompók fél csapórúddal való kiegészítésé
re. A beruházók részéről történő késedelmes munka 
elrendelésének (augusztus-szeptember) egyenes kö
vetkezménye, hogy a kivitelezői munkák végzése az 
időjárás viszontagságainak függvényévé válik. 

Es láss csodát, az időjárást még nem az ember irá
nyítja, csak alkalmazkodik hozzá. 

Magyarország időjárására jellemző, hogy az emlí
tett időszakban beköszönt a köd, az eső, a sár, a hó 
és a fagy, és ezzel elkezdődik a munkavállaló kálvá-

_munka folyamatában, amely kihatással lenne a mun
kavégzési morálra, az üzembehelyezett berendezé
sek biz1onságos üzemeltetésére is. 

A MAV Rt. FB ülésén (2002. 02. 21-én) is hangot 
adott fenti észrevételeinek, javaslatainak a VSZ mun
kavállalói képviselője. A felvetésre választ nem kapott 
(sajnos!) a jelenlévő Zsákai Tibor szakértőtől. illetve 
Sárdi Gyula vezérigazgató-helyettes úrtól. 

Molnár Ákos 
· TEB 18 titkár 
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S
ajnos a mai stresszhelyzetek
kel, környezeti ártalmakkal 
teli életünkben egyre keve

sebben mondhatják el magukról, 
hogy teljesen egészségesek. Na
ponta hallhatjuk, olvashatjuk azo
kat a megdöbbentő adatokat, ame
lyek a magyar lakosság egészségi 
állapotát, helyzetét jellemzik. Fő 
mutatója ennek a helyzetnek a né
pesség számának erőteljes csökke
nése, a magas halandóság. 

1980-hoz képest több, mint 600 
ezer fővel vagyunk kevesebben, s 
ha ez így halad, előrejelzések sze
rint 2050-re a lakosság lélekszáma 
a jelenlegi 10 millió 100 ezerről 5 
millió főre csökkenhet. Évente át
lagosan 150 ezer ember hal meg 
Magyarországon, s ezzel szemben 
csak 110-120 ezer gyermek szüle
tik. A nők életkilátásai valamivel 
kedvezőbbek, mint a férfiaké, a 
nők ugyanis átlagosan 75 éves ko-
11.fkig élnek, a férfiak pedig 65 éves 
korig. 

A magyar lakosság egészségi 
helyzete nemzetközi összehasonlí
tásban is rossz. A magyar emberek 
haláláért túlnyomórészt öt nagy 
betegségcsoport felelős: a keringé
si rendszer betegségei, a dagana
tok, az emésztőrendszer, a légző
rendszer betegségei és az erősza
kos halálok. Prognózi-
sok szerint a kétezer 
utáni évtized legfon
tosabb egészségügyi 
problémájává a lelki 
egészség zavarai, a 
leggyakoribbá a pszi
chiátriai megbetegedé
sek válnak majd. 

1999-ben a nyilván
tartott pszichiátriai 
gondozottak száma. 
128.952 fő volt, ebből 
82.407 nő és 46.545 fő 
a férfi. Annak ellenére, 
hogy a nők tovább él
nek, a szorongás, a dep-

megelő-
azésben igen 

fontos 
szerepet töltenek 
be a különböző 
szűrővizsgálatok, 
amelyek még 
ma is többsé

gében térí
tésmentesek 

resszió a nők körében lényegesen 
gyakoribb, mint a férfiaknál. Az 
utóbbi 15-20 évben hazánkban az 
,alkoholisták száma megkétszere
ződött, s sajnálatosan növekedett 
körükben a nők aránya is. 

Az MSZOSZ Női Választmánya és a VSZ Nőbizottsága 2002. 
március 6-án #Nők az egészségért# címmel fórumot szer
vezett Képünkön: dr. Erős András, dr. Czeizel Endre, Szabó 
Istvánné és dr. Kovács Lajos. 

élettartama 7,5 év
vel rövidebb a nem
dohányzókénál, a 
nők esetében a kü
lönbség 6,3 év. 

Mindezek az ada
tok arra döbbente
nek rá bennünket, 
hogy sürgősen tenni 
kell, s az eddigiek
nél sokkal többet 

kell tenni egészségünk védelme 
érdekében. Tennie kell az egyének
nek és a mindenkori kormányzat
nak egyaránt. Köztudott, hogy a 
magyar egészségügy évtizedek óta 
rendkívül alulfinans;zírozott. Amíg 
Ausztriában 2000 dollár, az USA
ban 3400 dollár jut egy fő egész
ségügyi ellátására, addig Magyar
országon a 300 dollárt sem éri el. 
Az közkiadások 

Nagyon jelentős egészségkárosí
tó kockázati tényező a dohányzás. 
Jelenleg Magyarországon minden 
ötödik ember a dohányzás követ
keztében hal meg. A kilencvenes 
évek végén a szájüreg, illetve a 
tüdőrák okozta halandóság ha
zánkban volt a legmagasabb a vilá
gon. Egy évtizeddel ezelőtt a nők
nek 22%-a dohányzott, részará
nyuk mára már mintegy 5%-kal 
növekedett. Vizsgálatok igazolják, 
hogy a dohányzás jelentős mérték
ben csökkenti a várható élettarta
mot, a dohányzó férfiak várható 

Dr. Ács Judit a Miskolci Területi Egészségügyi Központ belgyógyász szak
orvosa Buku Istvánnét vizsgálja a "Nők az egészségért" szürési akció ke
retében. Dr. Ács Judittal készült interjúnkat a Magyar Vasutas áprilisi 
számában közöljük. Fotó: Orosz Tamás 

NŐVÉDELEM 

GDP-hez viszonyított aránya az 
'egyre javuló gazdasági teljesítmé
nyek ellenére nem· növekedett az 
utóbbi években sem, sőt 4,6%-ról 
4,2%-ra csökkent. 

Tudjuk, nagyon nehéz a mai kö
rülmények között arról szólni, 
hogy többet áldozzunk egészsé
günk megóvásáért akkor, amikor 
családok százezrei élnek a létmini
mum szintjén, amikor az egészség-

ügyi szolgáltatásokhoz egyre 
inkább csak magas téríté

si díjak ellenében lehet 
hozzájutni. Be kell 
azonban látnunk, 
hogy a megelőzés 
még kevesebb ki
adással jár az egyé

neknek és a társada
lomnak egyaránt, mint 

a már kialakult betegsé
gek kezelése. A megelőzés

ben igen fontos szerepet töltenek 
be a különböző szűrővizsgálatok, 
amelyek még ma is többségében 
térítésmentesek. 

Az MSZOSZ Női Választmánya 
- melynek a VSZ Nőbizottság is 
tagja -, felismerve az egészség
ügyi helyzet súlyosságát, az egész 
népességet, s benne a nőket fenye
gető veszélyeket, már 1995-ben 
kezdeményezte az országos egész
ségvédő program elindítását, mely 
során orvosi előadásokkal, filmve
títésekkel, szűrővizsgálatokon való 
csoportos részvételi lehetőségek 
megszervezésével igyekeztek a 
szakszervezeti nőszervezetek ráéb
reszteni a résztvevőket arra, hogy 
sokkal nagyobb felelősséggel kell 
kezelnünk valamennyiünknek 
egészségünk megőrzését, önma
gunk és családunk érdekében. 

A Szabad Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetsége (SZSZNSZ) 
nőhálózatán keresztül érzékelve a 
közép-kelet európai országokban 
élő nők rossz egészségügyi helyze
tét, ez évben a régióban „Nők az 
egészségért" címmel nemzeti és 
nemzetközi kampányt kezdemé
nyezett. 

Ezen kezdeményezéshez csatla
kozva az MSZOSZ Női Választ-

mánya a szakmai-, me
gyei nőszervezetekkel 
együtt március 6-án 
országszerte női 
egészségnapot szer-

vezett. 
választmányhoz tartozó 

nőszervezetek, s közöttük a VSZ 
Nőbizottsága is vallják, érdekvé
delmi munkájukhoz szervesen 
hozzátartozó feladat segíteni annak 
felismerését, hogy a legfőbb embe
ri érték az egészség, s megőrzése 
valamennyiünk elemi érdeke és 

. kötelessége. 
Kollár Sándorné 
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ÉRVEK 
B 

ármerre járok mostanában, a 
vasutasok közt minden beszélge
tés során szóba kerülnek a közel

gő országgyűlési választások. Mióta 
tisztséget viselek, az egyik legfonto
sabb feladatomnak tartom választóim 
tájékoztatását annak érdekében, hogy a 
lehető legjobb döntést hozhassák meg 
az őket érintő ügyekben. A Vasutasok 
Szakszervezete is tájékoztatási kötele
zettségének tesz eleget akkor, amikor a 
Magyar Vasutas választási mellékletét 
közreadja. Nem titkoljuk, hogy azon ér
vek összegyűjtésére kértük fel a szerző
ket, amelyek a munkájukból élők szá
mára segítenek megtalálni a jobb meg
élhetéshez vezető utat. 

Kérem, szánjanak néhány percet a 
szerzők véleményének megismerésére, 
. . ! . . . . 11 
. ' . . . . 
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Jó kezekben 
van/ az ország? 

I · . az ideje, hogy felelevenít
sük magunkban a Fidesz-ttormány négy évvel ezelőt
i indulását, és az adófize

tólc pénzébó1 finanszírozott sikerpro
paganda ömlesztett pozitívumait szem
besítsük megélt tapasztalatainkkal. Az 
álmok után ébredjünk föl, s az ígéretek 
helyett lássuk a tényeket, a valóságot. 

Végre megérhettük a gazdasági növekedést, 
ám a bérek csak kismértékben emelkedtek. 
Hova lett a mindnyájunk pénztárcájából hi
ányzó több milliárd forint? A kabinet jelen
tős adóbevételekhez jutott, mi meg a be
ígértnél nagyobb inflációban és magasabb 
árakban részesültünk. Ugyancsak ígéretet 
kaptu'nk adócsökkentésre, s mi lett belőle? 
Folyamatosan növekvő adóteher. 

Mi az igazság a sikerágazatként reklámo
zott családtámogatással? A családbarát kor
mány politikájának következményeként 25 
százalékkal csökkent a családi pótlék vásár
lóereje. Az igazságosság elvével és a józan 
ésszel ellentétben a Fidesz nem a ténylege
sen rászorulókat támogatja, hanem a tehető
sebbeket. Ily módon nagyra nőtt a gyerme
kes családok közti szakadék. A gazdagok 
gazdagodnak, a szegények elnyomorodnak. 
Oly mértékben növekszik a gyermeksze
génység, hogy ma 90 ezerrel több éhes 
gyermekszáj van az országban, mint négy 

évvel ezelőtt. Hol vagyunk a „3 gyerek, 3 
szoba, 4 kerék" elhíresült szlogen megvaló
sulásától? És hogyan jártak az időskorú 
emberek? Úgy, hogy a kormány 52 milliárd 
forintot kilopott a zsebükből. Történt 
ugyanis, hogy 1999-ben a törvény által elő
írt éves 18 százalék helyett csak 13 száza
lékkal növelték a nyugdíjakat. Ez egy év 
alatt 15 ezer forint veszteséget jelentett 
minden nyugdíjasnak. Ha arra gondolunk, 
hogy az alkonyi évek nemzedéke életfelté
teleinek melyek a legérzékenyebb pontjai, 
akkor a következőket jelölhetjük meg: a 
lakásrezsi költségei, az élelmiszerek árai és 
a gyógyszerkiadások, az egészségügyi ellá
tások. Mindegyik területen emelkedtek az 
árak, rosszabbodtak a körülmények. 

Az egészségügy válsága napjainkban mé
lyebb, az ellátás színvonala alacsonyabb, a 
pénzügyi gondok súlyosabbak, az egész
ségügyi dolgozók elégedetlenebbek, mint 
1986-ban. Aki mindezt nem hiszi, vagy 
kételkedik benne, annak csak azt ajánlhat
juk, hogy menjen egy rendelőintézetbe, 
vagy feküdjön be valamelyik kórházba és 
töltsön el ott néhány napot. 

Mértékadó agrárszakemberek szerint a 
tönkretett mezőgazdaság állapota katasztro
fális. Zuhant a mezőgazdaság teljesítmé
nye, jóval kevesebbet tudunk eladni a kül
piacon, mint kor.ábban. Dióhéjban így néz 
ki Európa egyik éléskamrája. Az okok: 

koncepcióhiány, a szakérte
lem • teljes hiánya, felelőtlen 
ígéretek, önkényes miniszté
riumi osztogatások, pénz
ügyi visszaélések. S mindezt· 
az Orbán-kormány - hatalmi 
érdekektől indíttatva - három 
évig tűrte, sőt, meg is védte a 
Torgyán vezette tárca agrárpoliti
káját és vidékfejlesztési „produktumát". 

Még folytathatnám, de terjedelmi korlá
tok miatt csak jelezhetem a közbiztonság 
állapotát, az igazságszolgáltatás problémá
it, a demokrácia és sajtószabadság sajátos 
fideszes értelmezését, a külpolitikai balfo
gásokat. Beszélhetnék a korrupciós ügyek
ről, a Fidesz-közeli cégek lenyúlásairól, a 
nacionalista megnyilvánulásokról, az or
szágblamázsról, a baloldal „agyagba-dön
göléséról", a'.? ,,egészpályás letámadás" 
keretében alkalmazott szakszervezet-elle
nességről, az érdekegyeztetés intézményé
nek szétveréséről, a társadalmi párbeszéd 
felfüggesztéséről. 

A Fidesz sok mindent tett, amit nem kel
lett volna és sok mindent nem tett meg, amit 
meg kellett volna tennie. Agresszív pök
hendiséggel azt vallotta, hogy „a parlament 
ellenzék nélkül is működik", s ezt be is tar
totta. Nem a parlamentnek volt kormánya, 
hanem a kormánynak parlamentje. Ez a fel
fogás és stílus a Fidesz féktelen hatalom
imádatából fakadt, s ebből a forrásból eredt 
melldöngető önelégültsége is: ,,Az ország jó 
kezekben van". Ehhez azonban még a vá
lasztópolgárok is „hozzászólnak" április
ban. Reméljük, bebizonyosodik a változás 
szükségessége. Az, hogy van másik, jobb, 
emberibb kormány. Az, hogy Fidesz nélkül 
is van élet. Az, hogy a jövő valóban elkez
dődött, de nem olyan, amilyet a „fiúk" 
elképzeltek, s amelyet az Orbán-kormány az 
elmúló ciklusban felélt. 

Kárpáti Sándor 



A választások - 2002-ben 
Kedves Barátaim! Még jól emlékszünk 

arra, hogy a legújabbkori Magyaror
szág történetében a magyar vasutasok vol
tak az elsők, akik érdekeik védelmében 
több tízezren hetekig képesek voltak 
sztrájkolni a hatalom diktátumaival szem
ben. A jobboldali kormány - az 1990-es 
úgynevezett benzin-sztrájk után - először 
érzékelte, hogy a magyar munkavállalók 
nem tekinthetők akarat nélküli nyájnak, 
mellyel azt tesznek, amit akarnak. Most elérkezett az idő, hogy végre 

megszabaduljunk a hatalom e cini
kus, a társadalom többségének érdekeit 
semmibe vevő, a felső, gazdag rétegeket 
előnyben részesítő pártok, mindenekelőtt a 
Fidesz uralmától. Ám ez egyáltalán nem 
tűnik könnyű feladatnak, mert a Fidesz 
nagyon sok szavazót megzavar azzal, 
hogy a nemzeti érzések húrjain ját

Miközben fideszes urak a 
nemzeti munkaerőpiac vé

delméről papoltak, a valóságban 
olyan verseny elé állítják, a ma
gyarországi munkásokat és a 
külföldi munkavállalókat, hogy 
minél olcsóbban legyenek kény
telenek eladni munkaerejüket a 
piacon, amelyen egyébként a 
multinacionális tőkének tettek 
olyan engedményeket, amilye
neket még a magyar vállalko
zóknak sem adtak. Mindennek 
egyik értelme, hogy lenyomják a béreket 
és a munkásokat, a munkavállalókat etni
kai-nemzetiségi származás alapján állítják 
egymással szembe. A hatalom a rassziz-

mussal kívánja levezetni a társadal
mi feszültségeket. Ugyanis 

szik: felkorbácsolja a nacionalista 
érzelmeket, szembeállítja az itt
hon élő magyarokat a határain
kon túl élőkkel, a szomsr.éd 
népeket a magyarokkal, hogy 
elterelje a figyelmet saját négy
éves uralmának sötét oldalairól, 

az emberek sokasága, ha 
nemzeti létét érzi fenye-

getve, érthetően köny
nyen megfeledkezik 
más érdekeiről. Ez is 
a kormány valódi 
célja. A baloldal és a 

a soha nem tapasztalt korrupciós 
ügyekről, az uram-bátyám oszto
gatásokról, a parlamenti demokrácia 
korlátozásáról stb. 

m u n ká s m o z g a l o m  
egész történetét krimi

nalizálni akarják, mely
nek célja megint a féle

lemkeltés. 

Lenyomják a 
béreket és a munká

sokat, a munkavállaló
kat etnikai-nemzetiségi 

származás alapján 
állítják egymással 

hívő és templomba 
áró, vagy akár 

csak a maga mód

szembe 
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damutatással. S 
jól tudta, hogy ez 
a Földi élet soha
sem lesz tökéletes 
és igazságos. 

E
„nemzeti" politikában 
Orbán legfőbb szövetsé

gese maga Csurka István és 
pártja, a MIÉP. Ez a párt már 
ma is elfoglalja a hatalom 
számos területét, a közszol
gálati rádió és televízió hír
műsorait, s rajtuk keresztül 
folytatja a Fidesz és a MIÉP 
közös választási kampányát. 
A Fidesz-MIÉP szövetség a 
politikai kirekesztésen, a fél
revezetésen, a nyílt hazugsá

gon, a rasszizmuson és a szegényebb réte-
gek iránti megvetésen alapszik. Meg kell 
értessük a kollégákkal: aki a Fideszre sza
vaz, a MIÉP-re is szavaz! 

Egész Európa Magyarországra tekint, 
mert a választásoknak nemzetközi tétje 

is van: vajon az európai jobboldal-szélső
jobboldal (Berlusconitól Haideren és Or
bánon át a német Stoiberig) erősödik-e 
meg, avagy egy szociáldemokrata irányú 
politikai túlsúly marad Európában? 

F elelősségünk tehát kettős, s ennek 
megfelelően voksoljunk, mert azután 

nem lesz kit felelősségre vonnunk, csak 
saját magunkat. Ennek megfelelően, 
szavazz - a politikai baloldalra! 

Krausz Tamás 

A keresztény választó
polgárnak azt illik mér

legelnie, hogy a Jézusi 
erkölcshöz melyik po
litikai erő áll valójá
ban közelebb. Az-e, 
amelyik lehazaáru
lózza az ellenfeleit, 
honfitársainkat „ ide

án vallásos, isten
kereső ember számára a Hús
vét a legtitkosabb, legfelfog
hatatlanabb, de talán a leg
örömtelibb ünnep. Nyakas 
kálvinista pap édesapám nem 
a halottak napján, hanem 
Húsvét délutánján vitte ki 
híveit a falu temetőjébe, hogy 
ott és akkor hirdesse: ,,Feltá
madunk!". 

országa nem e világról való. A 
szeretet parancsát hirdette és a 
megbocsátásét. S nemcsak hir
dette, gyakorolta is. Meggyó
gyította az ellenséges katona
tiszt szolgáját. Megmentette a 
megkövezésre ítélt házasságtö
rő asszonyt. Tanítványává tette 
az utált vámszedőt, Mátét. 
Gyámolította a ,5zegényeket és 
híveivel együtt szegénységben 
élt. Jézus a politizálás helyett a 
társadalom erkölcseinek javítá
sát választotta. Kicsiben. Pél-

A szeretet hatal
mával csak a másik 

genszívűként" ki akarja 
rekeszteni a nemzetből, 

gazdaságpolitikájával csak 
a gazdagoknak kedvez? Vagy 
az, amelyik végre békét, nem
zeti egységet, a szegényeknek 
támogatást, a dolgozóknak tisz
tességesebb fizetést, igazságo
sabb adórendszert, a szakszer
vezetekkel való együttműkö
dést ígér. 

Egy boldogabb sorsú ország
ban az idei Húsvétot követő 
vasárnap, a választás is ünnep 
lehetne. Ahol a tárgyilagosan 
tájékoztatott állampolgárok de
rűsen leadják voksukat az el
lenzéki vagy a kormánypártok
ra. Nálunk meg folyik a durva 
kampány, minden elképzelhe
tő, és bizony elképzelhetetlen 
helyszínen is. Nem csoda, ha a 
keresztény embert a gyűlölkö
dő, sulykoló vádaskodás zavar
ba hozza. V isszajön a kommu
nista terror. Fenyegetik a hívő
ket, az egyházakat. Ezt hallhat
juk naponta. De mi az igaz
ság?! 

Jézus nem volt hajlandó poli
tizálni, egy megszállt ország
ban, ahol a nép alig várta az új 
királyt, a vezért. De Jézus nem 
királynak, s pláne nem vezér
nek jött, hanem szelíd ipegvál
tónak. Azt hirdette, hogy az ő 

ember szenvedése enyhíthető. 
Ez az ember legnagyobb lehe
tősége és felelőssége. 

A Jézusi tanítás olyan szent 
és tökéletes, hogy azt semmifé
le földi hatalom, párt ki nem 
sajátíthatja magának. 

... és gyermekeim, lapozzátok a Szent Millenniumi 
Országjárót és óvakodjatok a vörös ördögöktől ... 

Keresztény érzülettel azon is 
érdemes elgondolkodni, hogy a 
baloldal egyházellenességének 
minden alapot nélkülöző vádja 
nem szűk hatalmi érdekeket 
szolgál-e? Hogy vajon a haza 
üdvére válik, ha a társadalmon 
belül, és a szomszéd népekkel 
szemben �állástalan gyűlöletet 
szító MIEP hatalomra kerül? 
Mert bizony mondom, nem 
szól igazat, aki azt állítja, hogy 
most nem ez a tét. 

Döntsünk hitünk és meg
győződésünk szerint! Áldott 
Húsvétot, békés és reménytel
jes választást mindenkinek! 

Mező Ferenc 



A
legutóbbi esztendó1c 
tapasztalatai alap
ján azt is mondhat
nánk: a magyaror

szági dolgozókat már annyi
szor becsapták, megalázták az 
összes parlamenti pártok, 
kormányok, hogy világossá 
vált, egyikük se érdemli meg a 
munkások, az alkalmazottak 
bizalmát. 

A választási időszak az, 
amelyben a dolgozók és érdek
képviseleteik, a szakszerveze
tek - bocsánat a gorombán 
őszinte szóért - megzsarolhat
ják a parlamenti többségre, kor
mányhatalomra törekvő politi
kai erőket. Ezt szerintem min
denfajta finnyáskodás nélkül 
meg kell tenni. 

Nézzük meg, mi várható a 
kormányzó jobboldal, illetve az 
ellenzék vezetőitől. Orbán Vik
tor miniszterelnök (Fidesz
MDF) a Gazdasági Tanács janu
ár 24-i ülésén nyíltan megfe
nyegette a magyarországi szak
szervezeteket: ha nem támogat
ják a kormány - egyébként élet
veszélyes külpolitikáját, 
akkor a polgári kormány (a 
tőkés munkaadók kormánya, s 
maga is munkaadó) nem tekinti 
őket partnernek. Ezt meri mon
dani a munkásellenes „cseléd
törvény" szerzője. 

Medgyessy Péter, a szocialis
ták miniszterelnök-jelöltje, aki
nek a politikájával szemben 
számos fenntartásom van (a 
szocialista/liberális kormányt is 
élesen bíráltam annak idején), 
viszont szerződést kötött jóné
hány szakszervezettel, mások
kal - így az Autonómokkal -
lazább formák között egyezett 
meg. A szerződés (hivatalos 
nevén „ egyiittnníködési nyilat
kozat'') kilenc pontja, amelyek 
betartására Medgyessy ígéretet 
tett, fontos eredmény volna, ha 
megvalósulna: 300-400 ezer új 
munkahely, a bérek vásárlóérté
kének 25 százalékos emelése, a 
munkaidő csökkentése 38 órára 

(ezt én sokallom: 35 órára volna 
szükség, mint Franciaország
ban), a „cselédtörvény" vissza
vonása, nyugdíjemelés (az 
özvegyi nyugdijaké 50 száza
lékkal), az érdekegyeztetés és a 
szakszervezeti jogok helyreállí
tása. 

Ez biztatóan hangzik, s a szo
cialista vezetésű kormányt majd 
rá kell kényszeríteni, hogy 
betartsa a szerződést. De ettől 
függetlenül is a munkásság 
érdeke, hogy a Fidesz-MDF
Kisgazda kormány által meg
csonkított polgári demokráciát 
helyreállítsák, s ebben a Kuncze 
Gábor által vezetett SZDSZ is a 
nép szövetségese. 

A jobboldali, antidemokrati
kus Fidesz-MDF kormány 
(esetleg a rettenetes MIÉP-pel 
kiegészülve) elnyomná a mun
káskövetelések hangoztatói! és 
lehetetlenné tenné - ahogy erő
szakoskodásaival most is teszi -
a szabad vitát a társadalomban, 
amely nélkül nincs fejlődés. 

A dolgozók, a munkások 
ügyét kevesen vállalják a nyil
vánosság előtt ma még - gon
doljunk az újságok, a rádió, a 
tévé gyalázatos szerepére a 
vasutassztrájk idején. Ez las
sacskán megváltozni látszik, de 
ehhez demokrácia kell, amely 
(ha közvetve is) segíti azokat, 
akiknek nincs tőkéjük, s akik 
végső soron csak maguk védhe
tik meg magukat. Ezért fölös 
illúziók és csalfa remények nél
kül szavazzunk a mai ellenzékre 
- s nézzünk a körmére, ha majd 
konnányra kerül. 

Tamás Gáspár Miklós 
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A 
úg yneveze t t  mibe véve módosítják a Munka 

Z
„sárga", azaz T örvénykönyvét és hoznak az 
a tó1césekkel, alacsony jövedelmeket súlyo
sztrájktörők- san terhelő adótörvényeket. 

kel együttműködő szakszer- Miből következik a szakszer
vezetek és jobboldali pártok vezetek és a baloldali pártok 
állandóan hangoztatott jel- együttműködési készsége? Ab
szava a politikamentesség ból, hogy a szakszervezet azt 
volt. A jelenleg regnáló kor- támogatja, aki az ő érdekeinek 
mányunk is ilyen szakszerve- képviseletét felvállalja, azono
zeteket kívánna. A szakszer- sulni képes vele. A szakszerve
vezet lehet nem pártfüggő, de zetek és a baloldali pártok 
soha nem politikamentes. egész fejlődéstörténete ezt iga-

A szakszervezet minden tag- zolja vissza. Tehát nem holmi 
ja személyében érintett azok- politikai csábítás, hanem 
ban a döntésekben, me- --- azonos társadalomfel-
lyek a parlamentben a fogás kapcsolja össze 
törvényhozás során őket. 
születnek. A gazda- Az Orbán-kor-
ság-irányítás dönté- mány és a parla-
sei határozzák meg menti jobboldal 
a szociálpolitikát, a szemmel láthatóan 
nemzeti jövedelem ellenségesen vi-
és társadalmi terhek szonyul a dolgozói 
elosztását. Befolyá- érdekvédelemhez. 
solják a foglalkoztatás- Polgárbarátnak hirdeti 
politikát, a dolgozók állam- magát, de ezalatt főleg a 
polgári jogai gyakorlásának le- saját klientúráját érti. Engedé
hetőségét, magyarán a demok- kenynek bizonyul a gyakran 
ratikus közéletet. A szakszerve- legmagasabb szintig felcsapódó 
zet nem eleve holmi kormány- korrupciós mocsok iránt, de 
ellenes szervezet, hanem a de- készséggel csinál koholt ügye
mokratikus társadalom alkotó- kel politikai ellenfelei lejáratá
eleme, mely alkotmányban rög- sára. Ez a kormány és gamitú
zített jogait gyakorolja. Ahol rája nemcsak érzéketlen, de el
ebben a szervezett és nem szer- lenségesen viszonyul a dolgo
vezett dolgozó állampolgárokat zók érdekvédelmi reflexeire, 
akadályozzák, ott nem beszél- azok nem találkoznak érdekei
hetünk demokráciáról, ott egy vel. 
szavazattöbbségre támaszkodó A kormány négyéves uralma 
parlamenti diktatúra alatt igyekezett utat kö-
van. Jogfosztó mó- vezni egy tartós euró-
don korlátozni pró- pai szinten aluli tekin-
bálják a sztrájkjogot, télyuralmi rendszerhez. 
széleskörű társadat- A 2002 áprilisi válasz-
mi tiltakozást sem- tás történelmi lehető-

ség, hogy ennek útját 
álljuk. Szavazatainkkal le kell 
váltanunk ezt a kormányt, mely 
négy éven át pazarolta az �dófi
zetők bizalmát, pénzét, ásott 
árkokat magyar állampolgárok 
között. Kocsmai hangnemet ho
nosított meg az ország házában, 
rontotta hazánk megbecsültsé
gét külföldön. 
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Hogy ennek véget vessünk, 
szavazzunk az őket leváltani 
képes pártokra, melyek eszmei 
közösséget vállaltak velünk. 
Ezt az alkalmat elmulasztani 
önmagunk és családunk ellen 
vétek, társadalmunk ellen törté
nelmi mulasztás lenne. 

C] 

Kardos István 



,, ... a tavasz 
Nem telik el úgy nap, hogy a 

választási „ki mond na
gyobbat" kampányban 

ne kapnánk fel a fejünket újabb 
ígéretek és meghökkentő beje
lentések kapcsán. 

Azt gondolná a magamfajta 
választópolgár, hogy összeha
sonlítva az ígéreteket pontosan 
fogom tudni, hogy ki mit ígér, és 
mi az, ami között választhatok. 

Látszólag nincs nagy különbség a 
felkínált jövőben. Egymást túllicitálva kí
nálnak adókedvezményt, olcsó hitelt, bővü
lő munkapiacot, széleskörű tanulási lehető
séget, de jobbszélról még a női mivoltomat 
meghatározó, kellő határozottsággal kije
lentett sok gyereket és fakanalat is. Az 
utóbbinak remélem soha nem lesz módja 
bebizonyítani, hogy mit is kíván azért tenni, 
hogy szüljenek a nők. Ezzel egyidóben a 
„ vissza a fakanálhoz" jelszó kiadása is 
eléggé visszatetsző. 

Nem gondolom, hogy mi nők kevésbé 
szeretnénk a családunkat, mint anyáink. Azt 
viszont tudom, hogy attól, hogy az unalo-

mig ismételgetett polgári létforma 
nehezen tud meghonosodni ab

ban a családban, ahol a fiatal nő 
vagy azért nem kap állást, mert 
gyereke van, vagy azért, mert 
még nem szült. A munkaadók 
ma egyiket sem tekintik meg
bízható munkaerőnek. 

A választási ígéretekben 
kifogyhatatlan kampányfogás a 

fiatalok megnyerése. A jelenlegi 
kormány a hatalmát részben a tandíj 

eltörlésének ígéretével szerezte. Azóta 
nincs tandíj, de van tandíjas továbbtanulási 
lehetőség. És ami a legfőbb dicsőség: a di
ákhitel. 

Hogy is van ez, kérem? Ez is a kam
pány része, hogy hetente jelennek 
meg számok a felvett összegekről. 

Pedig ez a „ vívmány" sem igazságosabb a 
többinél, mert aki kénytelen felvenni eladó
sodik, és tovább szegényedik, akinek pedig 
nincs rá szüksége, de felveszi, bankban 
kamatoztatva tovább gazdagszik. 

Megalázó és rémítő számomra az a világ, 
ahol a kevésbé sikeres emberek családjai 

A Fidesznek 
Az elmúlt négy évben a Fidesz-kor-

an mány mindent megtett a közszol
gálatok és a közszolgáltatások 
tönkretételéért. S ráadásként 

Vo l ya n  
program, 

az MSZP közszolgálati 
reform-programja, amely 
állampolgár-barát, szak-

ális munkások. S voltak közal
kalmazotti szakmák, ame

lyek semmilyen bérfejlesz
tésben nem részesültek. 

- az oktatás, a kultúra, az 
egészségügy, a szociális el
látások mellett - válságba 
sodorta a közüzemek jelentős 
részét is. Az állampolgárok, a 
növekvő gazdasági teljesítmé

A Fidesznek mennie 
kell, mert dilettáns köz
szolgálati politikájukat 
még ezek után is képesek 

voltak tetézni az 50.000 szerű és megvalósít
ható! Ft-os minimálbér szaksze

rűtlen bevezetésével! Egy 
bérszintre - nettó 37.700 Ft-ra -

nyek az évről-évre több költség
vetési bevétel ellenére, egyre keve-
sebb közszolgálatban részesültek. Nőtt a 
gyerekek - szülők által finanszírozott -
oktatási költsége, a kultúra áru lett, a meg
bízható színvonalú egészségügyi ellátást 
pedig sokszor már pénzért se kapta meg a 
rászoruló. Mindez nem tűrhető tovább: a 
Fidesznek mennie kell! 

A Fidesznek mennie kell, mivel a köz
szolgálatok mellett súlyos károkat okozott 
azoknak is, akik az állami és önkormányza
ti feladatok ellátásáért felelnek - ez munká
juk, hivatásuk. Mi történt? Éket vert mind 
bérben, mind jogban a kormány a köztiszt
viselők és a közalkalmazottak közé, ez 
utóbbiak hátrányára. Sót, a közalkalmazot
takat is megkülönböztette egymástól! Azaz: 
más mértékű béremelést kaptak a pedagó
gusok, mást az egészségügyi dolgozók, 
ll!ást a könyvtárosok, s megint mást a szoci-

hozva a 16 éves takarító kislány bérét a 
25 éve ott dolgozó, kvalifikált gazdasági 
szakember és a három éve ugyanott dolgo
zó diplomás oktató, orvos, kutató, mérnök 
bérével. Amiből - mint tudjuk - nem lehet 
megélni! 

Végül, de nem utolsósorban a Fidesznek 
mennie kell, mert van olyan program, az 
MSZP közszolgálati reform-programja, 
amely állampolgár-barát, szakszerű és meg
valósítható! 

Az MSZP szociális fordulatot hozó poli
tikája tizenkét év után végre helyreállítja a 
közszolgálatban is az állami és önkormány
zati kötelezettségek teljeskörű érvényesülé
sét. Újra állampolgári jogon, ingyenesen jár 
majd a közoktatási, a kulturális közszolgá
lat, a jó színvonalú egészségügyi és szociá
lis ellátás mindannyiunknak. Az állam az 
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ládban a gyermeknek úgy kell felnőnie, 
hogy a lehetőségei öröklődtek a szülei be
csületes ámbátor sikertelen élete miatt. 0 lyan társadalomban akarok élni, 

ahol nem számít, honnan jössz, csak 
az számít, hogy mit akarsz elérni. 

Nem fogadható el számomra semmifajta 
kirekesztés, megbélyegzés. Esélyt teremtő 
társadalmat szeretnék magam körül látni, 
ahol nem számít, ha nő vagy és elmúltál 
már ötven éves. És nem hátrány az, ha fiata
lon gyerekeket vállalva vissza szeretnél tér
ni a munkádhoz. 

Azokra fogok szavazni, akik a csé¼lád 
emlegetésénél nemcsak egy követendő csa
ládmodellben tudnak gondolkodni. Akik 
változtatnak azon, hogy fiatalon azért nem 
lesz lakásod, mivel nincs elég gyereked a 
kedvezmények felvételéhez, ha viszont már 
van családod és van gyereked is, a megfele
lő lakáshoz nincs elég jövedelmed. Nem könnyű a döntés. A felvázolt 

jövőkép, amelyből néhány már el
kezdődött, oly rózsás, mint a tavasz. 

Kicsit szeretnék már a tavaszban élni, ennyi 
sok borongós ősz után. De tudom, és meg
szívlelem az anyai tanácsot: vigyázz fiam, a 
tavasz ravasz. Ezért is pontosan tudom, 
hogy elmegyek szavazni. 

adóbevételeket ,  
ahogy kell - szak
szerűen és ellenő
rizhető módon -
elsősorban ezekre 
fordítja, a fejlesztésre 
a bevételi többletből több

Hercegh Mária 

száz milliárd forintot különítve el. 
Egységes közszolgálati törvénnyel védi 

és becsüli meg azokat az embereket -
közöttük a vasutasokat is -, akik a társada
lom közössége érdekében dolgoznak. Meg
szüntetve az indokolatlan és ostoba különb
ségtételt a köztisztviselők és a közalkalma
zottak, a szakmai munkát végzők és az őket 
segítők között. Megteremtve a foglalkozta
tás biztonságát, a kiszolgáltatottság, a féle
lem nélküli munkavégzés feltételeit. Az új -
a köztisztviselőkre is érvényes - közszolgá
lati bérrendszer mindenkori kiindulópontja 
az adómentes minimálbér. A közszolgálat
ban dolgozóknak a reform 14. havi bért, 
egészségügyi és üdülési többletjuttatást, 35 
év közszolgálat után 100%-os nyugdíjat ad, 
sok egyéb szociális juttatás mellett. 2002-
2006 között többletként 450 milliárd Ft-ot 
akar az MSZP a közszolgálati dolgozóknak 
nyújtani. 

Ahhoz azonban, hogy mindezt érvény
re juttathassuk - a Fidesznek mennie 
kell! Vadász János 
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Eredményhirdetés 

A 
önmagamról való gondoskodás elsődleges színterei általában a választások, 
itt dönthetem el, hogy a képviseleti és érdekérvényesítő jogaimat kire ruhá
zom át. A választások sorába beletartozik az országgyűlési, a helyhatósági, 

Zaz üzemi tanácsi, de a szakszervezeti választás is. Beleszólási, véleményezé
si és döntési jogomnak az idén sok területén kell eldöntenem azt, hogy hogyan tovább. 
Hogyan tovább az országban, hogyan tovább a lakóhelyemen, hogyan tovább a munkálta
tómnál, hogyan tovább a szakszervezetemben? Arról is kell döntenünk, hogy mely szerve
zetekkel és mely személyekkel kívánjuk tovább képviseltetni magunkat a különböző szinte
ken. Az időrendben első szervezetekről és személyekről már döntöttünk. 

A 2001. évi üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képviselő vá
lasztások eredményesen lezaj
lottak. 

A MÁV Rt. berkeiben 388 
szolgálati helyen választottak 
üzemi tanácsot vagy üzemi 
megbízottat, valamint 303 he
lyen munkavédelmi képviselő
ket. A munkavállalók részvéte
li aránya bizonyítja, hogy az 
embereket érdekli saját sorsuk 
alakulása és alakítása. A jogo
sult munkavállalók 79%-a élt 
szavazati jogával. A szavazók 
90,5%-a szakszervezeti jelöltre 
adta le szavazatát az ÜT vá
lasztásokon. A munkáltató hat-
hatós segítsége és támogatása 

em min-Nenki meg
győződés

bői hagyta el a 
szakszervezeteket, 
mert van, aki fél
reértelmez.ett spó
rolásból, és van, 
aki a retorzió
tól való féle• 
lemból nem 
szakszerveze-
ti tag már 

sok Szakszervezete: 44,0%; 
Vasúti Dolgozók Szabad Szak
szervezete: 25,0%; Nem szak
szervezeti jelöltek: 18,0%; 
Mozdonyvezetők Szakszerveze
te: 8,0 % ; Pályavasúti Dolgozók 
Szakszervezete; 4,0%. 

A választásnak vége, de tor
nyosulnak előttünk a további 
megoldandó feladatok. Követke
zik a KÜT delegálás, kezelni kell 
az ÁFU átszervezését, fel kell 
készülni a SZESZA elkülöníté
sére, de az érdekvédelem terén is 
nagy feladatok várnak az üzemi 
tanácsokra és a szakszervezetek
re. Következik az új . Kollektív 
Szerződés, a bértarifa, az EU 

K
övetkezik a KÜT 
delegál�s, kezelni 
kell az AFU átszer-

vezését,fel kell készülni a SZESZA 
elkülönítésére, . de az érdekvéde
lem terén is nagy feladatok várnak 
az üzemi tanácsokra és a szakszer-

vezetekre 

csatlakozásból is következő bértárgyalások, 
az egyéb juttatási rendszerek tárgyalásai. A 
munkásvédelem és balesetmegelőzésben is 
sok feladat következik az EU csatlakozás
ból. A védőruházat- és berendezések, vala
mint egyéb juttatási rendszerek mennyiségi 
és minőségi újraszabályozása elengedhetet
len feladat lesz. Ezek a kihívások tagsággal 
és szakértelemmel megerősített szakszerve
zeteket kívánnak. Legelsősorban a szakmai 
és emberi szolidaritáson alapuló együttmű
ködést - a szakszervezeten kívüliek bevoná
sával - kell megerősíteni a szakszervezetek 
egymás közötti munkájában. Ezekhez kívá
nok sok toleranciát, türelmet, öntudatot és 
erőt, egészséget mindenkinek akit megvá
lasztottak és tenni akar társaiért, önmagáért 
és mindannyiunkért. 

Pszota Árpád 

(mely a független jelöltek némelyikét ösztö
nözte) sem érte el azt az eredményt, mellyel 
a függetlenek 10% fölé emelkedhettek vol
na. 

A munkavállalók többsége még mindig 
számít a szakszervezetek érdekképviseleti és 
érdekérvényesítő tevékenységére. Ez is 
mutatja, hogy nem mindenki meggyőződés
ből hagyta el a szakszervezeteket, mert van, 
aki félreértelmezett spórolásból, és van, aki 
a retorziótól való félelemből nem szakszer
vezeti tag már. 

a Norvég Vasutas 
Szakszervezet 

alelnöke és sajtófőnöke 

A
szakszer
vezetei nk 
k ö z t i 

együttműködés a 
fentieken túl két 
kiemelt területre 
konc entrá ló dik: 

A szakszervezetek közötti „ verseny" is 
érdekes képet mutat. Az erőszakolt függet
len jelölések mellett a munkáltató egy 
„szakszervezetet" is szárnyai alá vett. E 
szervezet több eszközbéli, anyagi és szerve
zési támogatást kapott egy szakágnál, mint a 
függetlenek az egész országban. A támoga
tás ellenére sem tudott reprezentatív lenni. A 
vezetői nyomás és félelemkeltés csodákra 
képes, sajnos még ma is. 

Álljon itt a szakszervezetek közötti 
eredménysor a puszta számokkal: 

Vasutasok Szakszervezete: 39,8 % ; Vasúti 
Dolgozók Szabad Szakszervezete: 23,3%; 

Mozdonyvezetők Szakszervezete: 16,3 % ; 
Nem szakszervezeti jelöltek: 9,5%; Pálya
vasúti Dolgozók Szakszervezete: 5,5%; 
Vasutasok Független Szakszervezeti Szövet
sége: 2,5%; Mérnökök és Technikusok Sza
bad Szakszervezete: 2,1 % ; Egyéb Szakszer
vezetek összesen: 0,6%; Forgalmi és Keres
kedelmi Dolgozók Szakszervezete: 0,4%; 

A munkavédelmi képviselő-választás 
eredményei pedig a következó'k: Vasuta-

B 
udapesten tett rövid látogatást a Nor
vég Vasutas Szakszervezet alelnöke, 
Kjell A/te Brunborg és sajtófőnöke, 

Arne L. Drablos. A norvég delegációval a 
szakszervezeteink közti kapcsolat korábban 
elhatározott bővítésének lehetőségeiről foly
tattunk megbeszéléseket. 

E látogatást megelőzően, 20Ul. nyarán a 
Norvég Vasutas Szakszervezet elnöke, Ove 
Dalsheim és szakszervezetünk elnöke, Dr. 
Márkus Imre megállapodtak abban, hogy a 
két szakszervezet kapcsolatát tovább kell fej
leszteni és a kétoldalú kapcsolatokat ki kell 
szélesíteni. 

A norvég delegáció tagjai találkoztak a 
VSZ elnökével, alelnökeivel és az oktatási 
munkacsoport vezetőjével. A Budapesten 
folytatott megbeszélések során egyértelművé 
vált, hogy számos területen lehetőség van az 
együttműködésre, mely a kölcsönösség alap
ján mindkét fél számára előnyös lehet. 

A tárgyaló felek megállapították, hogy a 
szakszervezeteink. közötti szorosabb együtt
működés időszerűvé vált. Szakszervezeteink 
működési környezete folyamatosan változik 
a vasút átalakításá1 a globalizáció miatt is, és 
a megfelelő munkamódszerek kialakításához 

a folyamatos infor
mációcsere· kölcsö
nös előnyöket jelent. 

A vasúttársaságok 
átalakításával kap-

szakszervezeti 
képzés, oktatás, -
szakszervezeti, 
gazdasá gi infor
mációáramlás 

csolatos problémák- _______ _. 
ró!, az ezzel kapcso-
latos eredményes és eredménytelen szakszer
vezeti fellépésekről kölcsönösen tájékoztat
juk egymást. A norvég fél vállalta, hogy a 
skandináv vasutas szakszervezetek által a 
vasút átalakításával kapcsolatosan kötött 
megállapodást megküldi részünkre. 

A szakszervezeteink közti együttműködés 
a fentieken túl két kiemelt területre koncent
rálódik: szakszervezeti képzés, oktatás, -
szakszervezeti, gazdasági információáramlás. 

A norvég delegációval abban is megálla
podtunk, hogy találkozásaink alkalmával és 
internetes kapcsolatunk segítségével az aktu
ális kérdésekről is tájékoztatjuk egymást. 

A megbeszélésekről emlékeztető készült, 
melyet a norvég delegáció tagjai, Dr. Márkus 
Imre elnök és Simon Dezső alelnök írt alá. 

A Norvég Vasutas Szakszervezet 
honlapjának címe: www.njf.no 

Simon Dezső 
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Láss, ne csak nézz! 
hogy a nyilas terrorral azért fogla
lkozik kevesebbet az új múzeum, 
mert az rövidebb ideig tartott. Na 

Durvul a kampány?! durva kül
p o l i t i k a i  
kuda r c  

most a Word T rade Cen-
tert romba döntő, s azó
ta a világpolitikát meg
határozó terrortámadás 
lezajlott egy óra alatt. S 
csak az Orbánékhoz 
most lelkesen csatlako
zó Csurka, meg néhány 
iszlám fundamentalista 
vezér tartotta kevéssé 
gonosznak a támadást, s 
hárította a felelősséget 
az amerikaiakra. Bi
zony durva erkölcsi hi
ba a terrort nem elítélni 
vagy a cselekmény idő
tartamával minősíteni. 
Durva, de ettől nem 
független külpolitikai 

Eldurvult a kampány, panaszkod
nak a talán nem is olyan független 
politikai megfigyelők, élükön a per
sze „pártatlan" köztársasági elnök
kel, mintha a kampány valami min
denkitől független dolog volna, 
aminek megvan az a rossz tulajdon
sága, hogy időnként, főleg a 'finis
ben, csak úgy magától eldurvul. A 
jobboldal azonban nem ilyen 
finnyás, ők meg is nevezik a bűnö
söket. Az ellenzék miatt durvul el a 
kampány, kesereg kórusban a -ma
gyar politikai élet három született 
szendéje: Kövér, Csurka és Orbán. 
Ebből annyi mindenképpen igaz, • 
hogy bő négy éve csak egyre durvul 
a honi közélet. 

D
urva volt a robbantás-sorozat, 
ami a kilencvennyolcas válasz

tásokat kísérte. Durva volt, hogy a 
Torgyán, majd Szájer ajtaja előtt 
eldurrant petárdákért az akkor még 
ellenzéki jobboldal rögtön a balol
dalt tette felelőssé. Győzelmük után 
valahogy felrobbant még a Fidesz 
székház egyik ajtaja, de aztán na
gyon durva volt a néma csend, s 
hogy négy év után, sehol a tettesek. 

D
urva volt az egész pályás letá
madás szakértelem helyett párt

hűségre építő kádercseréje. A Fi
deszhez közeli cégek köztartozásai
nak eltüntetése, az elképesztő ha
zugságokból kreált megfigyelési 
botrány árnyékában. Durva volt, 
hogy a hetente szó a fiúk szerint · 
jelenthet háromhetentét is, hogy az 
így jegelt Parlament munkáját a 
kormánypárti interpellációkkal, az 
ellenzéki vezetésű vizsgálóbizottsá
gok létrejöttének megakadályozás�
val végképp eljelentéktelenítették. 

D
urva volt, hogy a médiatörvény 
megszegését, a közszolgálati 

tévé és a rádió elfoglalását, a szá
mukra megbízhatatlan személyisé
gek eltávolítását- még a vidéki stú
diókból is - az „ellenzéki" MIÉP és 
a baloldal egységének hiányával 
mentegették. Durva volt, hogy a 
mezőgazdaság tönkretételét Tor

gyánra, a környezetvédelemét Pe
póra bízták, s míg szükségük volt 
rájuk, nem győzték dicsérni e „ki
váló" férfiakat. 

D
urva volt, hogy négy év alatt 
minden szociálpolitikai kedvez

mény a gazdagoknak jutott. Hogy 
nem egyeztettek a munkavállalók
kal, semmibevették a szakszerveze
teket. Hogy a gazdasági növekedés 
oly régen várt esztendeiben a sze
génység, s azon belül is a gyerek
szegénység csak tovább növekedett, 
s nőtt a legszegényebbek és leggaz
dagabbak közötti különbség is. Dur
va volt, hogy az alultervezett inflá-

cióból származó költségvetési több
letet a választás előtti osztogatásra 
lenyúlták. Hogy a Magyar Fejlesz-· 
tési Bankon keresztül számolatlanul 
és ellenőrizhetetlenül áramoltathat
ták a pénzt a mohó párthíveiknek. 
Ez volna a polgári növekedés mo
dellje?! 

D
urva volt, hogy az Antall és 
Horn kormány által a szomszéd 

országokkal • kötött alapszerződé
sekkel kialakított lassan javuló vi
szonyt, a nagyhangon és egyeztetés 
nélkül hatályba léptetett státustör
vénnyel, meg az akár jogos nemzeti 
sérelmek (például a Benes dekrétu
mok) gőgös és egyoldalú fel
emlegetésével aláásták. 

D
urva volt, hogy az el
lenzék elleni erősza

kos kampányt nem most 
kezdték el, hanem kor
mányzásuk első napjától 
kezdve folytatták. Hogy az 
ellenzéket ellenségnek nevezték, 
ezzel két részre osztották az orszá
got, a nemzetet. Hogy az idegenszí
vűségtól eljutottak a hazaárulózá
sig, miközben zavartalanul lehetett 
követelni a Fradi meccseken, hogy 
újra induljon a vonat Auschwitzba. 

Mindez Kövér, Csurka és Orbán 
szerint azonban nem volt durva. Az 
eldurvulás csalhatatlan jele az, hogy 
szerintük „politikai indíttatásból", 
megvertek egy MIÉP-es képviselő
jelöltet. Az esetet maga a minisz
terelnök sem tartotta véletlennek. S 
ezért persze az MSZP a felelős. 
Igaz, ezt a feltételezést még a ma
gyar rendőrség sem · volt hajlandó 
megerősíteni. De közben majdnem 
új áldozata született az MSZP-s 
„terrornak", egy Fidesz-MDF-es 
képviselőjelölt autójának szélvédő
je, amelyen a törés - a jelölt állítása 

szerint - ,,golyósze
rűen ütött nyomra 
emlékeztet" . Persze 
semmilyen lófegy
verból származó go
lyót nem találtak a 
helyszínen. Ezért az 
„áldozat" a csúzli 
használatát sem tar
totta kizártnak. Ez 
megint csak 
nem lehet 
V é) e t

volt, hogy Bush 
elnök nem állt 
szóba a MIÉP
pel nyíltan össze
fogó miniszterel
nökünkkel, hiába 
költött közpén
zen harminckét
milliót az. ameri-

len, s kai utazására 

l e h e t  
politikai indíttatás nélkü

li cselekmény, folytatta a 
megalapozatlan vádaskodást a jobb
oldal. Tette ezt egy olyan országban, 
ahol autók és vasúti kocsik ablakait' 
rendszeresen kővel dobálják a nem
létező szociális gondoskodás miatt 
hátrányos helyzetű, agresszív köly
kök. A rendőrség végül kiderítette, 
hogy valóban kamaszok dobálóz
tak, és nem történt politikai provo, 
káció. .., 

A MIÉP-esek mégis a Köztársa
ság-téren tüntettek a kampány el
durvulása miatt. Aztán átvonultak 
az Andrássy útra, a Terror Házát 
megnyitó Fideszes ünnepségre. 
Összeforrt, ami eddig is összetarto
zott. Ott angyali szelídséggel meg
állapították, hogy egyaránt. gonosz 
volt a nyilas és a kommunista 
terror. Ami mélységesen 
igaz. A furcsa csak az, 

kudarc volt, hogy Bush 
elnök nem állt szóba a 

MIÉP-pel nyíltan összefogó minisz
terelnökünkkel, hiába költött köz
pénzen harminckétmilliót az ameri
kai utazására. Mert az amerikai job
boldal azért kicsit más ám! A kon
zervatív elnök családi barátjának 
számító nagykövetasszony bizony 
tájékoztatja Bush-t a honi uralko
dókörök antiszemitizmusáról, az 
egyre mélyülő gyűlöletről, s az 
egyre hangosabb és szégyentele
nebb gyúlöletbeszédról, még ha 
Kondor Katalin „bölcs szavai" sze
rint a nagykövetasszony véleménye 
csak kártékony brekegés is. A már
már durva elnöki elutasítás így 
végül is érthető. 

D
urva volt, hogy a Terror Házá
nak megnyitóján csak két meg

kerülhetetlen történelmi tényről 
nem esett egy árya szó sem. Arról, 
hogy a nyilasok történetesen zsidó 
honfitársaink legyilkolásában jeles
kedtek, s hogy az ÁVO áldozatai 
közt pedig szép számmal találha
tunk kommunista mártírokat is. 

Mindezt a sok durvaságot én sem 
tartom véletlennek. A vörös 

baseballütő bunkócskával 
kormánypárti jelölteket ve

rő, gépkocsijukra csúzlizó, s 
megint szegény, üldözött 

Deutsch Tamás oly közismerten 
,,példás" családját fenyegető kom
munista rohamosztagosokról szóló 
agyrém a kilencvennyolcas robban
tás-sorozat és a megfigyelési bot
rány képtelen hazugságait idézi. De 
a vádaskodások hitelét még a hívók 
számára is némiképp kikezdheti, 
hogy éppen négy éve nem a ,;rette
netes, a diktatórikus" bal-, hanem 
az állítólag szelíd, keresztény, nem
zeti és polgári jobboldal kormányoz 
Magyarországon. Csurka hatékony 
támogatásával Kövér és Orbán úr. 

D
urvul a kampány? Ugyan már! 
Négy év alatt semmit sem vál

tozott a �urvaság. S csak mi tudjuk 
ezt a durva nyomulást megállítani, 
ha elmegyünk szavazni. 

Izsák Jen6 grafik 1a Mező Ferenc 
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,,Vasas ne hagyd magad!" Az erőt mi tartjuk kézben 

125 éves a Vasasszakszervezet 
A megemlékezés kezdetekor az ötszáz ven

dég közösen elénekelte a Himnuszt, majd 
Papp .János színművész elszavalta József Atti
la „Dunánál" című versét. Baranyi Ferenc, 
József Attila díjas költő köszöntőjét követően 
Szo"ke Károly, a Vasas Szakszervezeti Szövet
ség elnöke mondta el ünnepi megemlékezését, 
amelyet a szakszervezet életét felelevenítő 
képek kivetítésével színesítettek a rendezvény 

S
zinte napra pontosan 2002. márci- 1 • 
us másodikán ünnepelte meg- . , r : 
alakulásának százhuszonötö- �/R, 1

; /, 

dik évfordulóját a Vasasszak- \\t •�•· 
szervezet. A diszünnepségre az ország ij�, 
minden részéből összesereglett tiszt- · , '·\·· 

lünk a munkavállalóknak, jogokat a 
szakszervezeteknek. Ezt tettük a 
2000. november 11-i és 200 l. már
cius 24-i türitetéseinken." 

A Vasasszakszervezet elnöke a 
több generációt egybefogó szervezet 

szervezői. 
Szo"ke Károly először az alapítóikra, az elő

dökre emlékezett és felidézte az ünnepségnek 
helyet adó székház 74 évvel ezelőtti avatását, 
am�lye'} a költő az épületet a MUNKA és a 
SZEPSEG templomának nevezte. 

ségviselők és tagok mellett meghívást ,, 
kaptak a társszakszervezetek vezetői, a 
hazai politikai és társadalmi közélet jeles 
képviselői is. 

Budapest vas- és ércsmankásal 
hosl 

Vasárnap, 1877. tdreiius 4•én d6luthi 
a órakor a JJelezo11y-kert helyiségeiben n y i l• 
'f, no s A szónok megemlékezett a két nap híján 125 

évvel korábban (1877. március 4-én), az Asto- vas• és érozmunkú•gyOlés 
riával szemben lévő Beleznay-kertben az első urt&tik a iOvetkeió napirenddel: 

1. Egy vas- é• ércz111un1tAs,si:aiegylet ala, magyarországi fémip,ari szakmai szakszerve- kitú&. 
zet, ,.A Vas- és Ercmunkások Szakegyle- - .b alapnabályok e16terjentése. 

l!. A na• é, 6reimuntúok helyzoto Ma, te" megalakulásáról, majd köszöntötte a szö- gyarormgon. 
· 

vetség legidősebb tagjait, köztük a 98. évében Szaktirt1ak ! Minden egyetnek érdekében 
járó Bíró Ferencet, aki 1921 óta tagja a szak- Ali e gytlléaen megjelenni. Mntass{tok meg, hogy 

szervezetnek. nanak na, é, émmuaktsok, tik felfog.a on, 

N Wyérdtitliet, megjelennek a kijelölt helyre. Az elso szakegylet megalakulását követően Sr.aktának ! 'l'orelcedjen minden egyet oda, 
egymás után jöttek létre a vasipari szakmák hogy o gyülés szimoaau látogatott legyen, hogy 
helyi, városi, majd országos szervezetei. minél előbb elérheuni óhajtott e1.élu11ka1. úm6' 
Teszársz Károly vasöntő vezetésével a sok - ,teljnktehát:Felagyüléare! . 

kis szervezet rádöbbent: Egységben az 

• 

A b e h 1 v 6 k
:_ . 

erő! Ezért 1903 áprilisában létrehozták a \ 
Magyarországi Vas- és Fémmunkások 
Központi Szövetségét. Az elnök néhány .. 
ki�melkedő es�mé�-y�e is, emlékeztetett, ?

,9 
.,__ �'?;, resebb sportegyesületét, · a Vasas 

mmt az 1905-os Voros pentekre, a buda- 2 (1) -��,, SC-t. Ma is büszkék vagyunk a Vasas 
pesti munkásság választójogi tömegtünte- --

énekkarokra, amatőr néptánc együttese-
tésére, az 1918-as sztrájkra. Az 1928-as inkre, a színj4/§zókra, zwlrfJ: a To1ük is-
esztendő a székház átadásának éve volt, a har- származik a még mindig le ·e1szó: 
mincas éveket. pedig a tagság gyarapodása jel- ,. Vasas ne ha yd magad!". 
lemezte. A fasiszta uralom elleni harcban a Szőke Károly a hagyom 
székházat sikerült megmenteni, de Kabók m9ndta: a hazai szaksze 
Lajost és Karácson Sándort, a szövetség egy- dütiként fesztiválrends ket 
kori vezetőit a nyilasok 1944 decemberében a· az � megs�lálha 
jeges Dunába lőtték. Velük együtt, szintén a , e_g ·· · a �rtra rend 
Vasas eszmékért áldozta életét Koltói Anna, sok,jelentós csöMbn,ése el 
Kreutz Róbert és Pataki István. fiatálnalc, murikásóálc, élsp 

A felszabadulástól az 1990-ig tartó rendszer- zési lelíet6séget; a Vasas M t 

változásig három történelmi pillanatot emelt ki ságát - művész ba,átok do atvá 
Szo"ke Károly. Az első a „Rajk per", amelynek �öszö\'ihetoen - a Vasas ed 

legfontosabb céljaként a béke megőr-
zését, a kultúrájában és nemzetiségében 

sokszínű Európa egyesítését, népei jólétének 
emelését, az ifjúság, a jövő iránti elkötelezett
séget emelte ki. Kihangsúlyozta, mindezen cé
lok a szakszervezetek nélkül elérhetetlenek. E 
gondolatok mentén Szo"ke Károly a Vasasok 
nevében megköszönte a velük együttműködő 
Európai és Nemzetközi Fémipari Szövetség 
német, osztrák és skandináv vasasok segítsé
gét, a szakszervezetek társadalmi szerepét vis
szaadni akaró politikai erők, civil szervezetek 
közreműködését, a munkabékét fenntartani kí
vánó munkaadók és szövetségeik együttműkö
dését. 

Napjaink Vasas Szakszervezeti Szövetsége 
Magyarország meghatározó szakszervezete an
nak ellenére, hogy a rendszerváltozás óta eltelt 
tizenkét esztendő során hatalmas veszteségek 
érték. A helytállás köszönhető az elődök által 
szervezett oktatás, bizalmi képzés, hűvösvöl
gyi találkozás, a Vasas Nyári Egyetem, Római
parti továbbképzés, szakszervezeti ifjúsági 
akadémia megrendezésének. 

Az idén nyolcvan éves Vasas Nőmozgalom 
következetesen kiáll a nők esélyegyenlőségé
ért, a családok szociális biztonságáért, kiszá
mítható jövőjéért. A nyugdijas szervezetek 
fontos szereplői a helyi közéletnek, összefogá
suk ·és közös támogatásuk eredményeként je
lentős karitatív. szerepet is betöltenek. A szö
vetség által alapított Szövetségért Érdemérem 
és a Teszársz Károly emlékplakett az aktív és 
idősebb tagtársak munkájának elismerését 
szolgálja. Az elnök a következő nemzedékek
ről szólva a fiatalok körében végzett munka 
történelmi gyökereit hangsúlyozta. A fiatalok 
munkavállalási lehetősége sajnos még korláto
zott, de ennek ellenére javul mozgalmi és poli
tikai aktivitásuk, és egyre növekszik a számuk. 
Az ünnepi megemlékezés a Vasas Művész
együttes Vass Lajos Kórusának műsorával 
folytatódott, majd Wittich Tamás, az MSZOSZ a Vasas-székház volt színhelye. A második az yek biztosítják. 

1971. évi XXVI. Kongresszus, amely elindítot- ,,Mi, vasasok is a ren 
ta a hazai szakszervezetek jogkörének jelentős vaztunk!" - hangsúlyozta 

.. .alelnöke közvetítette a társszakszervezetek üd
vözletét. Kassai Franciska gitárral kísért ver
sei után a külföldi szakszervezetek nevében 
Rudolf Nürnberger, az osztrák Fém, és Textil

bővítését, majd 1976-ban törvénybe iktatását. így folytatta - ,.de nem kíván nemzet 
A harmadik - amelynek nem kis részben a kirekesztettjei lenni. Lehet, hogy mások úgy 
szakszervezetek jelenlegi atomizált állapota is gondolják, az erő velük van. Egyet viszont 
köszönhető -, hogy a korábbi szakszervezeti elfelejtenek: az erőt mi tartjuk kézben. 
vezetés nem tudta elérni a magyarországi füg- Ez pedig nem más, mint tagjaink 
getlen szakszervezeti mozgalom politikai dek- kétkezi és szellemi tudásának ere
larálását. je. Napjaink szakszervezeti veze-

A felidézett érdekvédelmi, politikai és szer- tőinek kötelezettsége ezt az erői 
vezeti képek után az elnök azokról szólt, akik integrálni, egyesíteni úgy: ahogy 
az ifjúság nevelését, a sportot, a kultúrát, a mű- elődeink pl. /903-ban Teszársz 
vészeteket a bérharcokhoz hasonlóan a vasas Károly vezetésével .megtették. Mit 
szakszervezeti mozgalom szerves részének te- is követeltek az Országház előtt 

ipari Szakszervezet (GMTE) elnöke 
köszöntötte a Vasasszakszerveze

tet. 
h ,/;,,,/ 

. C\,JJ,. Jo� i. V· <>tt . - .\ k· ,/JJ --:,,, •1k· '111• At · · <1/Jo; 
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A díszünnepség a Vasas 
Művészegyüttes Tánckarának 
fergeteges gálaműsorával és 
Kordás László, a Szakszer
vezetek Ifjúsági Szövetsége 
elnökének beszédével folyta

kintették. ,.Szakszervezetünk volt egyik bölcső- 1905. szeptember 15-én? ,.Haza 
je a gyermekbarátok mozgalmának. /9 I J-ben csak ott van, ahol Jog is van." Mi nem 

tódott, majd elismeréseket ad
tak át a kiemelkedő munkát 

végzett munkahelyi tisztségvise-
lőknek. alapítottuk meg Magyarország egyik legsike- hazát akarunk váltani. Jogokat követe-
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11 • ,zes sz1ne es VISSZaJa 
De a rendelkezés azon része, mely szerint a nagyszülő (ha erre vállalkozna), szüneteltetni kényszerülne nyugdíját, komolytalan és elfogadhatatlan ötlet. Egyrészt megfosztja a nagyszülőt létalapjától, másrészt kiszolgáltatottá is teszi, ugyanis a segély öss·zege nem elég arra, hogy fedezze a nyugdíjas lakhatási -és egyéb költségeit, a fiatal szülők pedig általában képtelenek azt kiegészíteni a nyug-díj összegére. A szándék tehát jó, de az ördög itt is a részletekben rejlik. A rendelkezés ebben a formájában nem igazi segítség a családoknak. Azért is támadható, mert ellentétes a nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokkal. A nyugdíj munkaviszonnyal szerzett jogosultság, amit nem lehet megvonni, ha valaki emellett még munkát vállal. Márpedig egy bölcsődéskorú 

gyermek gondozása, kvázi munkaviszonynak tekinthető foglalkoztatás. A Nyugdíjasok Országos Képviselete annak érdekében, hogy a jószándék ne „ ha.lva 
született gondo
latok" tárházát szaporítsa, a közvéleményre t á m a s z k o d v a  azt javasolja: -vehessék igénybe a nagymamák a GYES-t nyugdíjuk szüneteltetése nél

V
alószínűleg sokan tudo
mást szereztek a kormány 
tavaly életbeléptetett ren
delkezéséről, amelyet állí

tólag a családok helyzetének javí
tása érdekében hoztak. Nevezete
sen, hogy a nagymamák is lehet
nek „kismamák". Ez az intézkedés 
arról szól, hogy az édesanya vagy 
édesapa helyett a nagymama is 
igénybe vehetné a GYES-t, a 
gyermek egyéves kora után. 
Esszerű jogszabálynak 

rokkant, vagy csak méltán y o s s á g i  n y u g d í j a t  kap. (Ebben az esetben a 

azok az 50 év feletti nagymamák is, akik még nem nyugdíjasok és jelenleg munkanélküliek. Ebben az esetben a GYES-en töltött idő számítson munkaviszonynak. A választások évében talán nem hiábavaló javasolni ennek az íróasztal mellett született, élettől elszakadt, .,nesze semmi. fogd 
meg jól" típusú rendelkezés megváltoztatását. Annál 

. · \e- is inkább, mert a nyil. ; t\\\··\S e�f · vánosságra hozott for-látszik, mert így az éde
sanyák kevesebb időt 
maradnak távol a mun
kahelyüktől, kevésbé 
szakadnak el hivatá
suk rohanó világától. 
(A gyermekgondozási 
szabadságon lévő apák 
csekély számától elte
kinthetünk.) 

� �\W. �� ösS'IJ e� májában homlok-
O ..t �s1,0 � seie � \eoe1,1J ,� egyenest ellentmond 

téS,.." - ��S � \\O�. , $ e�e a kormány gyakran 
:,..\ \\i1

0 
�tt�,"�\�S\ e � hangoztatou „csa-

S � e\e:� S \�'f.\� ládpolitikájának". 
\\e o\)� -

\\�\\� , ie\\ 'f.Ó\\,Se __ 

kül, legalább a minimálbér határáig terjedő nyugdíjak mellett; -abban az esetben is legyen erre lehetőség, ha a nagymama szociális járadékos, mivel 50%-os 

1 1 :e Ft) mellett kapja a GYES összegét is, ami 20.100 Ft); - vehessék igénybe ezt a kedvezményt 

még januárban kés z ü I t , összhang-ban Med-

A nyugdíjat nem lehet megvonni 
gyessy Péter egyik kijelenté-sével, miszerint 

., szeretnénk, ha azok a nagyma-
-------------------------------------� mák, akik vállalják unokáik neve-

1 1 
0 urát sose láttam, ezért·nem is ismerhet-

A R A N Y S Z Á J tem. A pályamesterem meg éppen nem .__ _____________ __, volt otthon, mert alig órája átment egy -
percre a „Kispipa" vendéglőbe néhány 

A Pe e ka, s 
nagyfröccsre, így rövidesen aligha volt 

■ ■ 

· 

_ 

várható visszatérése. Éppen jóízűen szalonnáztam az íróasztalon, amikor belépett az idegen. Köszö-nésképpen megkérdeztem: - mit óhajt? - mire a· pályamester felől érdeklődött, mondván őt keresi. - Na, azt nem· kell nagyon keresnie - mondtam, hiszen ott van ni, a Kispipában. - Tessék oda átfáradni! Ehelyett az öregúr engem kezdett faggatni. - Hát te fiam ki vagy? Mit csinálsz itt, ha éppen 

0 reg barátom - a másik - korábbi vasu
tas történeteinkre hivatkozván állította -
az övé is megérdemelne egy misét. 
Mindjárt el is kezdte a vele kezdő, fiatal 

vasutas korában történt eset meséjét, amire ma 
is élénken emlékezik. 

nem eszel? Illedelmesen bemutatkoztam és közölAmint tudod, akkoriban a vasutas családok tem vele, itt én vagyok az írnok, igaz ugyan, hogy többsége fiú gyermeküket""'.' mikor azok „kimarad- csak amolyan „bújtatott", és megmagyaráztam tak" az iskolából - rendszerint a vasúthoz helyez- neki, hogy ez mit jelent. Mert hátha nem tudta vol-te, leginkább pályamunkásnak. An- ----------- na, hogy a fejesek elől el kell bújni! nak idején ez számított a ranglétra alsó fokának. Így történt velem is, - No fene, így a vendég. - Hogy mik vannak? - mondta, mintha csodál-de merthogy én kijártam a négy kozna. Aztán megmondta, hogy kit polgárit, bújtatott írnok lettem, tisztelhetek személyében. vagyis „peckás" a pályamesteri iro- - Na egyik lábad itt, a másik a „Kispipában" -dában. A rangom persze ettől függetlenül pálya- kaptam az ukászt és azonnal hazáugrasztod a mesmunkás maradt, ,,teljesítményemet" az előmunkás számolta el, mintha a csapatban krampácsoltam tered, mert meg akarom neki mon

lését, ne csak úgy kaphassák meg 
a nekik járó GyES-t, ha lemonda
nak a nyugdíjukról - ma csak így 
lehet!" Időközben a V igadóban elhangzott a miniszterelnöki országértékelő beszéd. Ebből is idézek: .,A jövoöen a nagyszülo7' 
nyugdíjuk korlátozása nélkül ve- · 
hetik igénybe a GyES-t." Az egy éve tartó folyamatos észrevételünk - a hibás döntést bírálva, - ezek szerint termékeny talajra hullottak. Némi bizonytalanságot csak a „jövoöen" kifejezés kelthet. Jobban hangzik a miniszterelnöki tájékoztatásnak egy másik mondata, ami szórólszóra megegyezik az MSZP fél éve nyilvánosságra hozott választási ígéretével, miszerint 
„50%-kal fel fogjuk emelni az 
özvegyi nyugdíjat." (Vagyis 20%-ról harminc százalékra.) 

dani, hogy mától nem vagy bújtavolna. A bújtatás ugye azt jelentette, hogy ha „fe- tott, mert jobb, ha mindig van itt jest" vártunk ,,fentről", mars ki a csapathoz, ne- valaki, aki meg tudja mondani, hogy ott találjanak az irodában, mert hát írnok hogy van a pályamester. Így szűnt nem volt engedélyezve. meg végül is „illegalitásom" az T örtént, hogy egy alkalommal az osztálymérnök irodán _ fejezte be történetét öreg úr bejelentés nélkül érkezett az állomásra, és hoz- barátom. 

ÉPPEN JÓÍZŰEN 
SZALONNÁZTAM 

AZ ÍRÓASZTALON, 
AMIKOR BELÉPETT 

AZ IDEGEN ... 

A közelgő választások megszépítik a 
„jövőt". _ Az, hogy milyen lesz a „jele
nünk", nagymérték
ben függ a nyugdíja·sok szavazataitól. 

zánk is bejött a pályamesteri irodába. Én az öreg- Hegedüs Károly Dr. Kun Dezsó 



BÚCSÚZUNK 

A 
emberek különféleképpen 

Z 
gyászolják halottaikat. A 
négerek pirosban, a japá
nok fehérben, a kínaiak 

kékben, a törökök violaszínben. Mi meg 
feketében. Fekete ruhába öltözünk, feke
te zászlót tűzünk ki, gyászkeretes hirde
téseket teszünk közzé és fekete szegél
lyel ellátott borítékokat küldünk· szét. A 
gyász jelképe, színe, külső megjelenése 
eltérő, de az igazi gyász a világ minden 
táján, minden emberben azonos: az belül 
van. A legbensőnkből fakadó megdöbbe
nés és fájdalom, a néma, szorongató két
ségbeesés, a fullasztó, halotti csönd 
megjelenik az arcunkon, a tekintetünk
ben, benne van mozdulatainkban, kézfo
gásainkban, kifejeződik egész magatar- · 
tásunkban. 

Ezt éreztem akkor, amikor Schalkhammer 
Antal halálhírét követő napokban bementem 
a bányászszakszervezet székházába, ahol las
sabban lépkedtek és halkabban beszéltek a 
szomorú arcú munkatársak. Ezt tapasztaltam 
akkor, amikor a temetés napján gyülekez
tünk, felszálltunk és elhelyezkedtünk a város
ligeti fasorban ránk várakozó emeletes busz
ban. Nyoma sem volt a tülekedésnek, a han
goskodásnak, a. jó helyekért könyöklő nyo-

mulásnak, nem úgy, mint a kirándulások
ra, külföldi utakra induló turistabuszoknál 
ezt már megszoktuk. 

A méltóságteljes, emlékezetes gyász 
példáját a legérzékletesebben a tatabányai 
temető látványa és légköre nyújtotta. Ott 
álltunk valamennyien a szürkén gomolygó 
felhők alatt a szemerkélő esőben, a többez
res tömeg egyikeként, a fejfáktól és sírkövek
tői körülvett téren, hogy tisztelegjünk az előtt 
a jelentős ember előtt, aki örökre eltávozott 
közülünk. Néztük a virágokkal és koszorúk
kal körülvett fekete koporsót, hallgattuk a 
szívbemarkoló gyászzenét, figyeltük Koszto
lányi Dezső értőn tolmácsolt, veretes monda-

SENKI SEM MOZDULT A KÉTÓRÁS SZERTARTÁS ALATT. .. 

Schalkhammer Antal 

emlékezete 

Befogadó nagy életednek 
a halál kiáltott megálljt! 
Súlyos kincseid szétperegnek, 
halandó szép szíved megállt. 

tait a halott emberről. Együtt elevenítettük fel 
emlékeinket és gondoltuk tovább magunkban 
a politikus, a szakszervezeti vezető, a polgár
mester, az apparátus tagjának és a család 
barátjának beszédeit, de a több mint kétórás 
gyászszertartás alatt senki sem mozdult. A 
könnyes szemű nők és gyermekek, az elérzé
kenyült és megrendült férfiak, az ország 
különböző bányásztelepüléseiről ideérkezők, 

Búcsúzunk 

a halál kiáltott megálljt! A
Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók · Szakszervezete 
mély megrendütéssel tu
datja, hogy Schalkham

Nem vigyázott reád az élet, 
télbe fagyott meg hány nyarad? 
Száz muskétásod széjjelszéled, 
csak adósod, a sors marad. 

Gyertyád faggyúja folyt el értünk, 
elfogadtuk, és sose féltünk, 
aggódó jel nem fékezett. 

mer Antal országgyűlési képviselő, a 
bányászszakszervezet elnöke, életének 56. 
évében, súlyos betegség következtében 
2002. február 22-én elhunyt. 

A magyar és a nemzetközi 
bányásztársadalom kiemelkedő 

alakját gyászolja. 

Schalkhammer Antal 1946-ban bá
nyászcsaládban született Tatabánya
Felsőgallán, s, ugyanitt kezdett el fizikai 
munkásként dolgozni a VI-os aknán. Ké
sőbb különböző gazdasági és társadal
mi vezető · beosztásokban, majd 
1985-89-ig a BDSZ titkáraként, 1990-
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az elhunyt munkásvezér barátai, ismerősei, 
tisztelői magukbamerengve élték át a halál 
élkerülhetetlenségével, az elmúlással együtt 
járó érzéseket. A néma gyülekezet akkor szó
lalt csak meg, amikor felhangzott a bányász
himnusz, hogy ezrek együtt énekeljék: Sze
rencse fel... Ilyen a bányász élete... Az 
érzelmi vihar kitörésének ezen a pontján 

nekem is elő kellett 
vennem a zsebkendő
met, hogy letöröljem 
könnyeimet. 

Felzaklatott, hullám
zó hangulatomban 
azon tűnődtem, hogy 
mi járhat ilyenkor az 
emberek fejében. Úgy 
nagyjából tudni vél
tem. Mármint azt, mire 
gondolnak az őszintén, 
mélyen gyászolók. 
Mert álltak körülöttem 
olyanok is, akiket sze

mélyesen jól ismerek és tudom róluk, hogy -
enyhén szólva - nem voltak az elhunyt elnök 
hívei, barátai, jóakarói. Ily módon a törpe 
kisebbséget alkotó ellenlábasok, keresztbete
vők, áskálódók, a hátulról támadó színlelt 
gyászolóknak is tudomásul kellett venniük e 
felejthetetlen temetés hangulatát, a magyar 
bányásztársadalom kiemelkedő alakjáról, 
Tatabánya hű fiáról szóló értékítéletet. 

A temetési beszédekben általában és ter
mészetesen az elhunytak érdemeire teszik a 
hangsúlyt, s nem a hibáikra, gyengeségeikre, 
mulasztásaikra. Így történt ezúttal is. 

Schalkhammer Antal életútjának gazdag
sága és sokszínűsége azonban így is példaér
tékű lehet az iijú nemzedékek számára. 
Ellenfeleit pedig önvizsgálatra késztetheti ez 
az értékes életmű, amely a múló időben, a 
társadalmi változásokkal együtt csak felérté
kelődhet. Kárpáti 

ben főtitkáraként és 1992- tői haláláig el
nökeként tevékenykedett. 

Közismert volt elkötelezettsége a bá
nyászat és a bányászok ügye iránt, s az 
iparág fennmaradásáért folytatott küz
delemben, a bányászegység megte
remtésében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. A bányászok karizmatikus ve

zetőjükként tisztelték, s elismerve az ér
dekeik érvényesítésében tanúsított kös 
vetkezetes kiállását, képviselőik útján -
a BDSZ 2001. decemberi kongresszu
sán - egyhangúlag választatták újra 
elnökké. 

Egyenes jellemű, kemény, de meleg 
szívű, az emberi problémákra mindig 
nyitott, segítőkész vezetőtől kell kény
szerű búcsút vennünk. 

Schalkhammer Antalt, akit a BDSZ sa
ját halottjának tekint, 2002. március 2-án 
kísérték utolsó útjára. 

A Bánya- és Energiai·pari Dolgozók 
Szakszervezetének országos elnöksége 
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Hírességek Csarnoka 

A
Közlekedési Múzeum Városligetben található, számos 
kiállító helyiséget is befogadó székháza két különbö
ző idó'ben létesített épületbó1 áll. Az egyikbó1 a másik
ba való áthaladás körülményes volt, sok lépcső hasz
nálatára kényszerített. Ennek megszüntetésére igény 
merült fel, .különösen az évenkénti 300 ezer látogató 

részéról. Egy nagyobb beruházás keretében biztosították a ven
dégek számára a kényelmes közlekedést, és figyelembe vették a 
mozgássérültek szempontjait is. 

Akivitelezés - miként érdeklő
désünkre dr. Katona András 

főigazgató elmondta - százmillió 
forintba került. Az átjárót tavaly 
december 21-én dr. Fónagy 
János, közlekedési- és vízügyi 
miniszter adta át rendeltetésének. 
Egyúttal megnyitotta a most kiala
kított Hírességek Csarnokában 

rendezett kiállítást. Nézzük meg, 
milyen érdekességeket nyújt a 
bemutatott anyag. 

Előre kell bocsátanunk, hogy 
három magyar ember rendkí

vüli, világszerte elismert teljesít
ményének kíván emléket állítani 
ez az állandó kiállítás. Először egy 
magyar páros sikeres utazásának 
tiszteletére elhelyezett tárgyhoz 
mentünk, a Szent Jupátnál szemlé
lődtünk. Ez B-31 „/J<..' osztályú 
vitorlás kishajó. A fedélzetén Fa 
Nándor és Gál József embernagy
ságú fényképe látható (a felvételt 
a Közlekedési Múzeum fotólabo
ratóriuma készítette). A két ma
gyar sportember ezzel a hajóval 
717 nap alatt - 1985 és 1987 
között - körülhajózta a Földet. A 
számokon ne csodálkozzunk, 
hiszen a kényszerű hajójavításra 
nem csekély időt kellett fordítani. 

ASzent Jupát főbb jellemző 
adatai: Balatonfüreden, 1984-

ben építették, anyaga műanyag., 
legnagyobb hossza: 9,45 méter, 

legnagyobb szélessége 2,96 mé
ter, vízkiszorítása 7 ,03 tonna, ha
józószemélyzete minimum két fő, 
befogadható utasszám nyolc fő, 
névleges vitorlafelülete 36 m2, 
1974-es, svéd, beépített dízelmo
torral felszerelt, teljesítménye 
11,8 kW A kiállított tárgy a Szent 
Jupát Kft. adománya. 

FaNándorék 11,atalmas 
sikerére gondolva 

megnéztünk egy másik 
közlekedési eszközt, az 
űrhajót. Még két személy 
várta látogatásunkat: az 
eddig egyetlen magyar 
űrhajós, Farkas Bertalan 
és egykori parancsnoka, a 
szovjet Valerij Kubaszov. 
A speciális alakú Szojuz 35 
űrhajóval lőtték ki az 
egységet 1980. május 26-
án. Ebben tartózkodtak a 
pályára állítás, az űrállo
mással való összekapcsolás 
és a leszállás idején. A ka
bin műszerezettsége: irá
nyító rendszerek, az életfel
tételeket biztosító berende
zések, híradástechnikai rá
diórendszerek. A három ab
lak közül a középsőre opti
kai célzókészüléket szerel

tek. A leszálláskor keletkező óriá
si hő elnyelésére hőszigeteléssel 
és hővédő-pajzzsal látták el. A kü
lönleges tartályokban ejtőernyő
rendszert láthattunk (volna), a le
szállás ugyanis ejtőernyő segítsé
gével történt. Az ernyő a Föld fel
színe felett 9,5 km magasságban 
nyílt ki. Az űrhajó-
sok kilenc nap 
e l t e l t é v e l  
egészsége
sen tértek 
vissza, tel
jesítve az 
előírt tudo
mányos fel
adatokat. 

Etanulságos 
k i á l l í t á s  

megtekintését is 
ajánljuk a közle
k e d é s  t ö r t é n e t  
iránt érdeklődők 
figyelmébe. 

Családos csere
üdülés Francia
országban 

2002. augusztus 30. és 
szeptember 15-e kö

zött 11 éjszaka a spanyol 
határ közelé-

ben lévő 

A
vas utasok 
Szakszer
v e z  e t e  
2002. év

ben is megszervezi 
hagyományos fran
ciaországi, ciprusi 
családos és francia
országi gyermek 
csereüdüléseit, va
lamint görögországi 
apartmanos üdülé-
sét. 

zelében (100 m) fek
szik. Turnusok: július 1-
8-ig, illetve július 8-15-
ig ( + utazás) 

Az üdülések részlete-
iről (programterve

zet, részvételi díj, uta
zás, befizetési határidő) 
a VSZ központban (Bu
dapest, VI., Benczúr u. 
41.) Döme Lászlóné 

kolleganő a 19-77 /157, 
16-86 üzemi és a 3221-

_--f,;,------.. 895/157, 351-7743 vá

Port Vend
res-ben, 3 éjszaka 
Párizsban. 

Elhelyezés kétágyas, fürdőszobás 
szobákban. Ellátás: napi három

szori étkezés, itallal. 

Gyermek csereüdülés 
Franciaországban 

Program: balatonkenesei üdülés 
közösen a fr-ancia csoport tagjai

val augusztus 07-13. között; buda
pesti programok augusztus l 3° 16-
ig, elutazás Párizsba augusztus 16-
án; Saint Mandrier-i program 
augusztus 17-23 között; párizsi 
program augusztus 24-27. között; 
hazaérkezés augusztus 28-án. Az 
üdültetésben 14-15 éves korú gyer
mekek vehetnek részt! 

Csereüdülés Cipruson 

2002. június 21. és július 1. között 
Larnacában, a Beau Rivage há

romcsillagos, (négycsillagos szintű) 
légkondicionált, közvetlen tenger
parti szállodában, kétágyas (pót
ágyazható) fürdőszobás szobákban. 
Ellátás: félpanziós, svédasztalos 
ellátás, étkezés utáni italválaszték
kal, a két egész napos kirándulás 
alkalmával teljes ellátás. 

Apartmanos üdülés 
Görögországban 

·Nei Pori Tesszalonikitől 
120 km-re található 

üdülőhely. Hosszan el
nyúló, homokos ten
gerpartja és számta
lan étterem, taverna, 
szórakozóhely, bár, 
üzlet várja a nyara
lókat. Kiránduláso
kat lehet tenni 

Athénba, a Me- ----..... 
teora kolostorokhoz, a 

környező szigetekre. Az 
apartmanház a tengerpart kö-

rosi telefonszámokon ad tájékozta
tást. 

J
elentkezni a szakszervezeti bi
zottságoknál és a területi képvi

seleteken ·lehet. 

Regionális szervezésű 
nyaralások 
Szeged. A VSZ Szeged Területi 
Képviselet görögországi üdülést 
szervez a Vasutasok Szakszervezete 
tagjainak, Görögország egyik leg
szebb fiirdó'hely�n Nei-Poriba, 7 
és 10 éjszakás turnusokban június 
14. és június 21.,június 21. és július 
1., augusztus 21. és augusztus 31., 
valamint augusztus 31. és szeptem
ber 7. között. , 

Azüdülés részleteiről (utazás, 
árak és programok) a 06/15-

23-as vasúti, vagy a 06/62-426-698-
as postai telefonszá1T1on lehet érdek
lődni. Helybiztosítás a jelentkezés 
sorrendjében történik. 

Debrecen. A VSZ Debreceni Táv
közlési és Biztosítóberendezési 
Főnökségen működő szakszervezeti 
bizottsága 2002. augusztus 9-22-e 
közötti időben csoportos üdülést 
szervez Görögországba. 

Az üdülés részleteiről és feltéte
leiről a vasutas dolgozók a 

03/25-77-es telefonszámon, vagy 
személyesen Debrecenben a T BF 
Anyag- és Eszközgazdálkodási 
Csoportjában Jászai Lászlónénál, 

vagy a szervező Vass Zoltánnénál, 

az 52/481-766 telefonszámon na
ponta 7.00-8.00 óra 
között, valamint 18.00-
22.00 óra között kaphat

nak tájékozta
tást. 

-�---
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egészségügyi Közhasznú Társaság mozgásszervi (Harkány, Hévíz), va
VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 

lamint szív és érrendszeri (Balatonfüred) rehabilitációs intézeteiben teljeskörű kezelést tudunk nyújtani a gyógyulásra szoruló betegeknek, de a cél természetesen a munkaképesség visszaszerzése � ta ·-,� megtartása. 

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 
Te!: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es me.1'1 (� 

A
teladat nem volt új a Társaság munkatársai számára, hiszen a foglalkozás-egészség�gyi szolgálatuk országosan a MAY Rt. Területi Igazgatóságainak megfelelően végez preventív (megelőző) tevékenységet. A prevenció három lépésben valósul meg: Elsődleges prevenció: a betegség megelőzése (ennek a lényege a kóroki tényezők forrásnál történő blokkolása) műszaki, szervezéses és egyéni védőeszköz használatával. 

Másodlagos prevenció: a betegség korai felismerése (gyakorlatilag kizárólag a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata, orvosi képzettség, orvosi gyakorlat nélkül nem végezhető). Legfontosabb módszere az orvosi szűrővizsgálat, amelyeket az alkalmassági vizsgálatokhoz kötötten végzünk. 
Harmadlagos prevenció: a betegség súlyosbodásának megakadályozása (a gondozás és a rehabilitáció tartozik ebbe a körbe, mely a foglalkozás-egészségügyi orvos feladata). A feladat sokrétű. Az érvényben lévő rendeletek betartásával és a szakmai kollégiumok módszertani útmutatóinak segítségével látja el a foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladatát. A teljesség igénye nélkül csak néhányat említünk: e munkaköri orvosi alkalmassági 

vizsgálatok, e munkakörhöz kötött kötelező szűrővizsgálatok végzése, megszer
vezése, • a munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, e javaslat készítése a munkaköri ártalmak munkahelyi vizsgálatára, azok felszámolására és megelőzésé
re, • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, valamint 
egyéb egészségnevelő, felvilágosító tevékenység, • idült betegségben szenvedők gondozása, • közreműködés a foglalkoztatási rehabilitációban, • egyéni védőeszközökl<el kapcsolatos tanácsadás e elsősegélynyújtás, sürgős orvosi ellátás megszervezése, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítése. Az „Ennyit tégy meg az egészsé
gedért" akció keretében elsősorban a hölgyek egészségvédelme állt a középpontban. Különösen fontos ez azért is, mert a MÁV Rt-nél a nődolgozók létszáma kb. negyede az összlétszámnak, és bár arányuk 

A Vasútegészségügyi Közhasznú Társaság foglalkozás-egészségügyi orvosai az alkalmassági vizsgálatokon kiszűrt dolgozókat, az egészségügyi állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésével a munkaképességük megőrzése érdekében rend-

A 
„Ennyit tégy meg az egészségedért" program kereté- szeresen gondozzák: . . . 

Z 
ben a Vasútegészségügyi Közhasznú Társaság Az aktiv. gondozottak 
minden divíziójában szervezett szűrésen vo- .. csoportJa:, _a card10-
hettek részt a vasutas munkatársak. A szűré- ��� e1-e- 0„ vascula;1�, gaSlro-

seken (belgyógyászati állapotfelmérés,. életviteli tanácsa- �otU W a c;\'i e- enterahs, moz-
dás, rákszűrés, osteoporis szűrés) a MAV Rt. másfélszáz \eS Ő\\\lr,.'V-u\Ó �e'\! é- gás!zervi, lé�-
munkatársa vett részt. ,as\ 'r'o'i s1-ot , � \et� é- z O s z e r v 1 , �ásta ""e a ce 'í\'V,.aW anyagcsere-,,csak" ekkora, mégis 14.470 hölgy- tásában a foglalkozás- �\l e'V-, v a �\l �s1-et„ és a funkcio-ről van szó. egészségügyi szolgá- e'V-� 1',.ese'r'o ',J\sS-,;; ec;\.. nális idegbe-

A nó'k által betöltött munkakö
rök: - forgalommal közvetlen össze
függésben lévő tevékenységek: rendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő, sorompókezeIő, vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló, vonatfelvevő-átvevő, - a forgalommal közvetlenül nem 
összefüggésben lévő tevékenységek: személypénztáros, árupénztáros, utazas1 felvilágosító, helyközponti diszpécser, stb. 

A munkaköröknél előforduló 
kóroki tényezők: 

lat aktív közremúkö- s1-e essé'f, eS � tegség. A dése szükséges. � 1,ese ,fláSa 
regisz tráltan A foglalkozás- \� gondozottak a egészségügyi or- tbc, daganatos be-vosok által vég- tegségek, terhesek, 

zett munkaköri al- fiatalkorúak, egész-kalmassági vizsgálatok ségre ártalmas mun-' (előzetes, időszakos, soron kívü- kakörben dolgozók, li) elsősorban arra kellenek, hogy halláskárosultak, bal-választ adjanak arra, a munkaválla- eseti sérültek csoportja. ló az adott munkakör végzésére A kóroki tényezőknek megfelelő-alkalmas-e. De a vizsgálat során ta- en a mozgásszervi, a cardiovasculá-lált bármilyen eltérés esetén :- a ris és a neuro-pszichiátriai megbete-Közhasznú Társaság szervezeti fel- gedések a leggyakrabban előfordu-építéséből adódóan -, a foglalko- Jók. zás-egészségügyi A Vasútegészségügyi Közhasznú · • fizikai: változó munkab e o s z t á s ,  
----- szakorvos a Társaság foglalkozás-egészségügyi /) A dolgozót az orvosai, akik csaknem valamennyi-

(/"? Vasútegész- Egészség- en háziorvosok is, szorosan együtt-ü I ő -munka, egyoldalú igénybe vétel 

� U , .. • K"zh , T' ügyi Köz- működnek a MÁV Rt. munkabizton-segugyi , 0 , asz?u ,arsa• p o n t j a i  - sági szakembereivel, a szolgálati ság vezetese;es nunden m�- ban, a já- főnökségek vezetőivel és az Egész-�katársa szeretettel és tisz- r ó  b e t e g  ségügyi Központok, kórházak, re-
• pszichés: 

\J\ � ettel köszönti a 
höl- , szakrende- -habilitációs intézetek szakorvosai-. lesen dolgo- val. A jó együttműködésnek és a képernyő előtti eket a Nemzet- zó szakorvos- folyamatos szakmai továbbképzés-

közi Nőna- hoz tudja irányítani nek köszönhető, hogy hatékonyan, munkavégzés, inforrnációterhelés, monotónia • pszichoszociális: az egyén kapcsolata a mikro- és makrotársadalmi intézményekhez a munkában és a magánéletben nem konfliktusmentes. A pszichoszociális traumák, a kialakuló munkahelyi és családi konfliktusok (különösen, ha a családtagok közül többen vagy mindenki vasutas, azaz összemosódik a hivatás és magánélet) eltérők lehetnek és pszichoszomatikus panaszok (pl. fáradékonyság, alvási panaszok, szorongás, heves szívdobogás, gyomorfájdalom), betegség kialakulásához vezethetnek. A munkavállalók aktív életükrlek jelentős részét a munkahelyen töl
tik, így az ott jelenlévő ártalmak 11)inimálisra (elfogadható szintűre) csökkentése, optimális esetben a megszüntetése a cél. Ez a munkáftató feladata, de énn�k a megvalósí-

pon - a további szakvizsgá- magas szakmai színvonalon vég-• latok elvégzésére saját inté- zik munkájukat az egészségi 
zeteinkben van lehetőség. A kockázatot nem jelentő szakorvosi vizsgálatot köve- munkafeltételek és tóen, amennyiben kórházi kivizs- munkakörülmé-gálás és  ke�elés szükséges, a bu- nyek biztosítá-da_pesti . MAY Kórház, s,zolnoki sa érdeké- 11 -

nyit tégy 
meg az egész

ségedért" akció 

MAY Kórház és a budai MAY Kór- ben. ház osztályai és az ott dolgozó szakorvosok készséggel állnak rendelke
zésünkre. Az alapellátást végző foglalkozás-egészségügyi orvos fontos feladata a rehabilitáció. Ebben a munkájában jelentős segítséget nyújtanak a rehabilitációs intézeteink. A Vasút-



Sors. Bögyös János Budapest-Déli 
Csomóponti Főnökség kocsimester munkakörben dolgozó mun
kavállalója. Sáregresen, egy félig lepusztult két szoba komfort 
nélküli házban, hat gyermekével és feleségével él. A házból egy 
szobát laknak, a másik szoba földes, fürdőszoba nincs. A lakás 
felújításához 2,5 millió forintra volna szükség, amiben még nincs 
benne a kb. 200 ezer forint gázbekötési összeg. H at kiskorú gyermeke közül a hatodik gyermeket két és fél éves 

korában, 2001. május 15-én rohammentő vitte a kórházba, 
ahol megállapították, hogy leukémiás. Hat hónapon keresztül che
moterápiás kezelést kapott, majd 2001 decemberében csontvelő átül
tetést hajtottak rajta végre, a donor az egyik testvére volt. A zóta a beteg gyermek és az anya a kórházban steril körülmé

nyek között lakik. Az öt gyermeket az apa neveli, amibe ese
tenként besegít az apai nagyanya is. A beteg gyermeket a kórházból 
csak akkor engedik haza, ha otthon steril körülményeket (külön szo
bát és fürdőszobát) tudnak részére biztosítani. B ögyös János sem a Vasutasok Szakszervezetének, sem más 

szakszervezetnek nem tagja, de gyermekének élete nem függ
het szakszervezeti, politikai hovatartozástól. 

K érjük vasutas kollégáinkat, adományai
kat a ·11709002-20098427 Magyaror

szág Szülői Alapítvány CLIC Bögyös János 
számlaszámra küldjék. A segítséget a nehéz
sorsú család nevében is köszönjük! 

Király Károlyné 
TK titkár 

Gyermekének élete nem 
függhet' szakszervezeti, 
politikai hovatartozástól 

Mint a MÁV Rt. 
kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 

örömmel tudatja, hogy megkezdte 
a minden igényt kielégítő 

fém és műanyag jelképes 

és biztonsági zár,ak 
gyártását és forgalm�zását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 
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E
heti feladványunk: 200 éve született ... (függ. 1. és ... 
(függ. 5.) halt meg... (vízsz: 1.) történelmünk 
kiemelkedö személyisége. Kezdeményezésére 1849. 
április 14-én került kimondásra a ... (függőleges 1.) 

"" 

Vízszintes: 1) Megfejtendő; 2) Függó1eges: 1) Katalin, - Meg
Mezőgazdasági szövetséget, - fejtendő; 2) Olga, - mez, - sze
úszó alkalmatosság; 3) ... et urbi, rencsejáték,- - Európai Unió; 3) 
- birtokló; 4) nikkel, - V iktor, - néma esős, - bór, - íme oroszul, 
ürügy -, kén; 5) eszesen, - - újság címe, - ráró egyneműi; 
könyvszerző; 6) Nyíregyháza 4) köszönés, - gyakori spanyol 
közeli községbe, - jód, kálium; név, - negligál részben; 5) urán, 
7) oxigén, - léken páratlanjai, - - - jellemvonás, - óra (lat. röv); 6) 
köszönet (ném.), - Irén; 8) nem megfejtendő, - lukasztaná; 7) 
románul, - közlekedő területen, ·· hat betűi, - csekk féle, - bizmut, 
- víznyerőhely; 9) hidrogén, - - mutatószó; 8) énekhang, -
Megfejtendő; 10) Mariska elbeszélő, - kacsa (orosz); 9) 
része!, - fogkrémtok (vissza); tanít 
11) tudná, - női név; 12) hadi 
alakulatnak, - Sára; 13) Azonos 
magánhangzók 

.A rejtvényt készítette: 
Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

ldósügyi Karta, ldósügyi Tanács Társadalmi jogbiztonsága Nyertes: 
Pál Zoltán Imre kiskunhalasi olvasónk, aki két személyre szóló hétvégi 
pihenést nyert a VKHT balatonfüredi rehabilitációs intézetében. A 
lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann Csaba gazdasági igaz
gatót a 30 I -0670-es számon. 

,,. . 

Lakáscs·ere Elcserélném Sz6keafeh6rvatir, 
Zichy u. 1. sz. alatti másfél 
szobás MÁV szolgálati la

kást, budapesti MÁV bérlakásra. Telefon: 06/1/280-9164. 
Jakab Árpád 
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 
Tisztelt Választópolgár! 

öszönöm Önnek az eddigi segítségét, a bizalmát, és 
hogy az első fordulóban eljött szavazni a kormány 
leváltása érdekében! 

Fejet hajtok az Önök bölcsessége, hűsége és tisztánlátá
sa előtt. Ígérem, hogy Magyarország új miniszterelnö
keként nem fognak csalódni bennem és a nemzeti közép 
kormányában! Két dolgot megígérhetek: először is azt, 
hogy egyetlen, kormányváltó szavazat sem vész kárba. 
A másik, hogy nem kétszer öt, hanem egyszer tízmillió 
magyar miniszterelnöke leszek. 

1. Egyszeri juttatásként visszaadjuk a 
nyugdíjasoknak azt a fejenkénti 19 ezer 
forintot, amit a Fidesz kormány 1999-
ben elvett tőlük. 

2. Szeptember 1-jével 50 százalékkal meg
emeljük a pedagógusok fizetését. 

3. Az egészségügyben dolgozók és más 
közalkalmazottak bérét október 1-jével 
50 százalékkal megnöveljük. 

9. 2002 augusztusától, az iskolakezdést !iJ 
megelőzően minden évben kéthavi csa- !iJ 
ládi pótlékot fizetünk. !iJ 1 O. A szőlő- és bortermelők érdekében � 
még a szüret előtt módosítjuk a jöve- !iJ 
déki törvényt. !iJ 

11. Szeptember 1-jétől 30 százalékkal � 
emeljük meg a főiskolai és egyetemi !iJ 
ösztöndíjakat. !iJ 12. Július 1-jétől eltöröljük a tévé-előfize- fül 4. Módosítjuk a Munka Törvénykönyvét, 

ezen belül visszaállítjuk a heti két pihe
nőnapot, amelyből az egyiknek vasár
napra kell esnie. 

tési díjakat. 
� 

13. Kezdeményezzük az Orbán-Nastase !iJ paktum újratárgyalását. � 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 

S. Augusztus 1-jével a termőföldről szóló 
törvény módosításával helyreállítjuk a 
földtulajdonosok jogait és társadalmi el
lenőrzés alá vonjuk a nemzeti földalap 
működését. 

6. A magyar mezőgazdasági termelők ér
dekében haladéktalanul tárgyalásokat 
kezdünk az Európai Unióval a csatlako
zás pénzügyi feltételeinek javítására. 

7. Azonnali hatállyal megszüntetjük az 
Országimázs Központot, és a megtaka
rított pénzt átcsoportosítjuk az in
gyenes gyermekétkeztetés cél
jaira. 

8. Október 1-jétől adómentessé 
tesszük a minimálbért. 

+ 1 Helyreállítjuk a demokratikus köz
életet: 

• azonnali párbeszédet kezdeménye
zünk a civil szervezetekkel, a szak
szervezetekkel, a munkaadókkal; 

• helyreállítjuk a parlament hetenkén
ti ülésezését; 

• helyreállítjuk a közszolgálati tv és 
rádió függetlenségét, a tájékoztatás 
pártatlanságát; 

• Beindítjuk az üvegzseb progra
mot, amellyel átláthatóvá és elle
nőrizhetővé tesszük az állam 
gazdálkodását. 

TISZTÁBAN VAGYUNK AZZAL, HOGY A VÁLASZTÁSI GYŐZELMET 

ÁPRILIS 21-ÉN ÜNNEPELHETJÜK MEG. 

ADDIG MÉG TÖBB KEMÉNY ÉS DOLGOS NAP VÁR RÁNK. 

1 

EZÉRT TARTOM FONTOSNAK, HOGY A VALÓDI VÁLTÁS ÉRDEKÉBEN 
JÖJJENEK EL SZAVAZNI A MÁSODIK FORDULÓBAN! 

KÍVÁNOK ÖNNEK SIIffiRT, BÉKÉT ÉS NYUGALMAT AZ ÉLETÉBEN. 
TISZTELETTEL, 

MEDGYESSY PÉTER -
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

DW-EN729--lll--'----.-n-.....,rn n,crrn-...--.-o-rr--.rTJ...._..,,......,. ....... - es szere es ::----:::: 



MUNKÁBÓL ÉLŐK! 
, ) , 

NYUGDIJASOK! DIAKOK! 

2002. ÁPRILIS 7-ÉN KIDERÜLT, HOGY 
MAGYARORSZ ÁGON 
A VÁLASZTÓK TÖBBSÉGE 
KORMÁNYVÁLTÁST AKAR! 

AHHOZ, HOGY EZ AZ AKARAT 
A VÁLASZTÁSOK VÉGÉN IS 
ÉRVÉNYESÜLJÖN, AZ ÁPRILIS 21-1 
FORDULÓBAN 

MINDEN SZAVAZATRA 
SZÜKSÉG VAN! 

ITT A LEHETŐSÉG, 
HOGY A MUNKÁBÓL ÉLŐK, 

A NYUGDÍJASOK ÉS A DIÁKOK IS 
ÉLVEZHESSÉK A GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS EREDMÉNYEIT 

AKAROD? 
, , 

TEGY ERTE! 
SZAVAZZ AZ 

-RE! 



ALAPÍTVA: 
1904-BEN 

A TARTALOMBÓL: 

• Mit adott a miniszter, és mit 

kaptak a vasutasok? (2. oldal) 

• Választási felhívás (3. oldal) 

• Fiatalodik a VSZ (5. oldal) 

• Példátlan munkáltatói támadás 

(7. oldal) 

• Láss, ne csak nézz! (10. oldal) 

ÁRA: 50,- FT XLVl/4. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 2002. ÁPRILIS 

Megvan az esély a változásra! Az országgyűlési választások első fordulója a saját munkájukból élők, a munkavállalók és nyugdíjasok képviseletét zászlajára tűző erők minimális előnyével zárult. Még semmi sem dőlt el. A részvétel azonban önmagáért beszél: 71 %! A kettészakított és a megosztást mélyíteni, a szembenállást akaró erők is jól dolgoztak. Az adófizetők pénzéből finanszírozott médiaháború „a mondom neked, hogy nekik milyen jó!", 
„a minden napra egy avatás" vitte nekik is a szavazatokat. 
Hál' Istennek nagyon sok magyar ember saját-pártiként nem dőlt be. Nem azt nézte, hogy másnak mit mondtak, hanem a saját tapasztalata alapján szavazott. A „nagyszlogen" alapján a tetteket és nem a szavakat, az újabb meg nem valósuló ígéreteket részesítette 

A Berekfürdőn tartott 
tisztségviselő képzés 
résztvevői 

(Írásunk az 5. oldalon 
található.) 

nyomták. Most ők az elnyomók! Mert mindegy ám a népnek, hogy melyik oldalról jön az állampárt! Nemrég, tizenkét éve keveredtünk ki egy diktatúrából, ilyen gyorsan felejtünk? Ismét döntenünk kell, hogy április 21-én mire, kikre szavazunk?! 
. 

A 
alattvaló mentalitás erősítésére, a lát-Zszatparlamentarizmusra, a klientúrás maffiagazdaságra, a civil szféra pártosítására, az önkormányzatok elsorvasztására, a torz, szélsőséges egyenlőtlenségekre, az új jobbol-dali állampárti függőségre, az „ állami 

ti í? lr1I erejét megosztani akaró erőkre. � 
Ű 

polgárrá" válásra, a munkavállalók 
LI LI LI vagy az Ors�ággyűlés normális, jogszerű állami működésére, a előnyben. De még nem dőlt el semmi. Emlé- közhatalmat ellenőrző szerepére, a közélet kezzünk! '98-ban az első forduló előtti „Tor- tisztaságára, a közvagyonok társadalmilag 

gyánnai soha!" jelszóból „Józsi bátyámék" ellenőrzött kezelésére, a jogbiztonság helyreállettek. Fizettük is az árát négy éven át. A · lítására, a szociális szakadás megállítására és FIDESZ-Kisgazda koalíció a mezőgazd�ság, megfordítására, a kirekesztő, megosztó, a az egészségügy, a családok szociálpolitikája a munkavállalók, a nyugdíjasok akaratát figyesaját munkájukból és nyugdíjból élők ellen ki- lembevevő, megegyezést akaró erőkre. ütéssel győzött. Igen ám, de mi lesz a néppel, 
D

önts! Homályos, ködös álmok kellenek-e, akinek ígértek, de nem adtak. Orbán miniszter- vagy a kézzel fogható, a saját magad és a elnök úr megmondta, hogy az eltelt négy év családod számára érzékelhetően biztosabb és politikáját kell folytatni. A jövőkép világos! A jobb élet?! szegény család gyermeke tovább fog éhezni, Kollégák! Hogy milyen életünk, milyen az elszegényedés tovább fog folytatódni. Vajon országunk lesz a közeljövőben, mindany-ez kell nekünk? Nem hiszem! nyiunkon múlik! A változtatás lehetősége a keA · állampárti rendszert nem szerettük. Ki Ztöbbet, ki kevesebbet szenvedett alatta. A furcsa (dehogy furcsa!) az, hogy a haszonélvezői most siránkoznak, mert őket akkor el-

zünkben van. A 71 %-os 
részvétel nagyon fontos 
volt, de még fontosabb 
lesz március 21-én! 

ONORM M 7812, . -' 
DIN6700 

MAV 
• vasúti járműjavítás 

,, ,,, 

VASJARMU 
és gyártás 

• fémmegmunkálás 
• acélszerkezet gyártás o..-.Jl,,rt1 

DIN.EN 729-2 Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés 
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AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS AKTUÁLfS KÉRDÉSEI tényekhez visszatér-
ave, valóban nem tud

Juk, hogy az 1,25%
nak mi a forrása. Lehet, 
hogy ki kell gazdálkodni, 
létszámcsökkentéssel ,  
vagy munka(vezénylés) 
szervezéssel. Nem tudni 
azt sem, hogy az adható 
részbó1 hányan része
sülnek. Honnan ke• 
rülnek ki? A 7%-osok 
közül? Hányan lesz• 
nek olyanok, akik 
egy fillért sem kap
nak - tízezren? 

Mit adott a miniszter, és 
mit kaptak a vasutasok? 

M
árcius hónapban a 
Vasúti ÉrdekegJeztető 
Tanácsban (VET) két 
téma uralta a terepet: 
Egyrészt a közlekedé
si miniszter által feb-
ruár 28-án bejelen
tett pót-bérfejlesztés, 
másrészt arról folyt a 
vita, hogy mitó1. rep
rezentatív egy szak
szervezet? 

Fenti két meghatáro
zó. témán túl a MÁV 
Rt. bejelentette, 
hogy két év után is
mét felül akarja 
vizsgálni a vállalati 
jóléti és szociális 
rendszert. Március 29-
én a munkáltató megküldte 
a 2002. �vi létszámtervet (minősé
gi létszámpótlás, és a „diszfunkci
onális tevékenységek társaságba 
vételének" keresése a főbb jellem
zők), amelyről márciusban már 
tárgyalni kellett volna, illetve át
adott egy bértarifa tervezetet, 
amelynek tárgyalására szintén · 
nem került sor. 
A pótlólagos 
bérfejlesztésről 

A
miniszteri bejelentésben 
3,6% és 10,5% egyaránt 
szerepelt. Hite és reménye 

szerint a vasutasok közül ki ezt, ki 

azt a mértéket gondolta, hogy még 
megkapja. Az érdeklődés nagy 
volt, így a csalódás is. 

A március 19-i VÉT ülésen a 
munkáltató - a P YDSZ reprezen
tativitásáról folyó kétórás vita 
után - átadta tervezetét, az 1,25% 
pótlólagos bérfejlesztésről. A ja
nuárban végrehajtott vállalati 
9,25%-os átlagos bérfejlesztés lett 
10,5%-ra emelve. 

Az 1,25%-ot személyi alapbér
ben az utazók és az árufuvarozási 
végrehajtó személyzet kapta csak 
meg. (Ez 11 ezer fő.) Azok, akik 

januárban csak 7%-ot kaptak, még 
kapnak 1 %-ot. Nem 1,25%-ot! 
(Ez kb. 34 ezer fő.) A továbbiak
ban nem kötelező, tehát adható 
alapon a minimálbér miatti torló-

dás enyhítésére 1000 Ft-ot szánt a 
munkáltató - tartalmazta a terve
zet. 

A Vasutasok Szakszervezete ál
tal feltett azon kérdésekre, hogy a 
pótlólagos bérfejlesztés mitől lett 
ilyen kevés, vagy hogy az adható 
kategóriából a munkáltató hány 
ezer főnek gondol juttatni, illetve 
az 1,25%-nak mi a forrása? -
válasz nem érkezett. A munkálta

tó a tárgyalásra szánt idő 
leteltére hivatkozva kö

zölte: 40 óra múlva 
(21-én reggel 8.00 
óra) kiadják végre
hajtásra a bérfejlesz
tést. 

Ugye emlékezünk: 
február 28-a a minisz

teri bejelentés 
Március 7:. meghiúsult 

VÉT tárgyalás (lásd előző 
lapszám); 

Március 19.: munkáltatói 
tervezet átadása a szakszer
vezeteknek , tárgyalás a témá
ról 60 percben; 

Március 21.: pótlólagos 
bérfejlesztés munkáltatói egy
oldalú kiadása végrehajtásra. 

A VSZ kezdeményezte, hogy 
21-én reggel ismét kerüljön sor 
tárgyalásra, ezt a munkáltató meg
tagadta, tartotta l]lagát saját dönté
séhez, az „ajándékról" további 
tárgyalásra nem került sor. 

Az „ajándék": 1,25% MÁV 
átlagbéren számolva bruttó 1.212 
Ft/fő/hó. 1 % személyi alapbér 
átlagon 7%-ról 8%-ra, bruttó 780 
Ft/fő/hó, nettó 390 Ft/fő/hó. 

Véleményem: arcpirító; hogy 
ilyen megeshet. Januárban kimerí
tő vita folyt az alanyi jogú bérfej
lesztés minden tized százalékáért. 
7%-ra sikerült felküzdeni. Még 
meg sem nyugodtak a kedélyek, 
jött február 28-a, a maga 3,6 és 
10,5 százalékával. Voltak, akik el
hitték, hogy azok megbecsülésé
nek ideje jött el, akik a rendszer
váltás terheit cipelték. Ezek között 
még olyan is akadt, aki tíz és fél 
százalékra gondolt. A többség - a 
34 ezer (7%-os) - örvendezett a 
3,6%-nak. ,,A kétszer kettő józan
sága" pedig nettó 390 Ft!/fő/hó. 

Arcpirító azért, mert ez egyenes 

folytatása az éves munka köszö
netéül kapott karácsonyi 1.500 Ft
nak! Igaz, az 1.500 Ft egy évre az 
annyi, mint 125 Ft/hó .és akkor 
ehhez képest a 390 Ft még gáláns 
is. Nekem mégis a költő által 
megénekelt cincogó krajcár jutott 
eszembe. 

A tényekhez visszatérve, való
ban nem tudjuk, hogy az 1,25%-

. nak mi a forrása. Lehet, hogy ki nak nevező szakszervezettől arról, 
kell gazdálkodni, létszámcsök- hogy mire alapozza reprezentati
kentéssel, vagy munka(vezénylés) vitását, de ezt a PVDSZ megta
szervezéssel. Nem tudni azt sem, gadta. A PVDSZ-nek logikailag 
hogy az adható részből hányan alapvető érdeke lenne ennek a do
részesülnek. Honnan kerülnek ki? kumentumnak megküldése vagy 
A 7%-osok közül? Hányan lesz- átadása a VÉT valamennyi tagja 
nek olyanok, akik egy fillért sem részére. (Persze csak ha van 
kapnak - tízezren? ilyen.) A szóban forgó szervezet 

A pótlólagos bérfejlesztés költ- egyetlen hivatkozása a MÁV veze
ségvonzata egyébként azonos az tésének állítása, miszerint ők - a 
év elején bejelentett 2% TB járu- PVDSZ - reprezentatívak. A 
lék-csökkentés nyomán - a mini- MOSZ, a VSZ és a VDSZSZ kér-
málbérre való ráállás után - ték a MÁV vezetőit egy máso�at 
megmaradó eddig fel eljuttatására. Ezt a MAY 
nem használt összeg- niun- tb tagadta meg. Egy hó-
gel. Azzal mi lett, '\{.b,\tll nent nap után itt tart az 
vagy ez az? D e  ; � 0(1.di?, J11.,Í'6 0 ügy. 
akkor hol a ·'-"' 0,\1'1,\,, o; Megjegyzem, 
m�niszt�ri bér- ,' .Ab tM'61vsi és (1,. relY. az Mt 29. §. 
feJlesztes? f ·li,O,j\Oflol"OS'l,, (1, iSWe:\. ent" olyan szakaszt 

A Vasutasok • rA, el f\,tW 55,z,t 1,1.'Z, nem tartalmaz, 
Szakszervezete · pS1;,:1,, t1,0l<- a,,Z, b,so\<.Of\ mely kimonda-
március 12-én ' 'V ettt<:ltiv vb-\ClS,z,tl \ért ná, hogy az a 
levélben tette fel rei t<:lttÓ-cS

ll!.0�\ e 
t r e p r e z e n t a t í v  

kérdéseit a szakmi- ' !,,� o'/V5'l,- · s z a k s z e r v e z e t, 
nisztemek, válasz még J amelyet a munkáltató 
nem érkezett. azzá fogad. Az a vélemé-
A reprezentativitásról 

A
Magyar Á llamvasutak ve� 
zetése 2002. március 7-e 
óta mindent elkövet (ha 

kell ellehetetleníti 54 ezer munka
vállaló érdekegyeztetési, képvise
leti fórumát), hogy a Pályavasúti 
Dolgozók Szakszervezetét repre
zentatívnak elfogadtassa. A VÉT 
ülések sorra elmaradnak azért, 
mert a munkáltató addig nem haj
landó tárgyalni, amíg á MOSZ, a 
VSZ és a VDSZSZ el nem ismeri 
reprezentatívnak az őszi üzemi 
tanács választásokon 5,5%-ot el
ért PVDSZ-t. (A reprezentativitás 
törvényi küszöbe 10%.) A tény · 
az, hogy a három reprezentatív 
szakszervezet mindössze tájékoz
tatást kér a magát reprezentatív-

nyem, hogy pár száz pályavasúti 
dolgozó bizalmával és az érdek
képviselet (szakszervezet) intéz
ményével valakik - talán fel sem 
mérik ennek súlyosságát - vissza
élnek. 

Akik felkínálkoztak a munkál
tatónak, nem gondoltak arra, hogy 
az 1,25% meg nem tárgyalása 
után milyen további érdeksérel
meket okoznak a vasutasoknak. 
Hol a felelősségérzet? 

A munkáltató egyelőre hálás az 
.,ürügy" szerepét vállalóknak, jö
het az új típusú érdekegyeztetés, a 
munkáltatói diktátumok. 

Kérdés, hogy a választói jogát 
gyakorló munkavállaló mit szól 
ehhez! 

Varga Gyuláné 
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Választási Felhívás 
VASAS elnöke hívta fel a figyelmet arra, hogy 
azért támogatják a baloldali pártokat, mert az 
emberek nem akarnak hazát 

A
Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ) 2002. április 
4-én sajtótájékoztató keretében 
bejelentett . választási felhívással 

fordult a munkavállalókhoz és a nyugdíja-
sokhoz. 

A
sajtótájékoztatón Sándor László, az 
MSZOSZ elnöke két akció indításáról 

számolt be. Az egyik egy szórólap akció, 
amelynek keretében az MSZOSZ és tagszerve
zeteinek területi munkatársai kétszázezer röp
lapon buzdítják a választókat baloldali pártok 
melletti szavazásra. 

idő-csökkentés, európai bérekhez való felzár
kóztatás, egyszeri kárpótlás a nyugdíjasok
nak, az átlag alatt élők számára előnyös 
adómódosítás, rászorultság-elvű szoci
álpolitika szerepelt. Emellett a szak
szervezetek ígéretet kaptak a szociális 
párbeszéd helyreállítására, a munka
ügyi és munkavédelmi ellenőrzések
ben, a munkavállalók jogvédelmének 
erősítésében és a szakképzésben való 
aktívabb részvételre. 

Szakszervezete 
elnöke garanciá
kat firtató kér

désre kifejtette, 
hogy a Medgyessy 

Péterrel aláírt nyilat
kozat nem tartalmaz 

sztrájkmoratóriumot. Be-

A
másik maga a választási felhivás, 
amelyben a munkavállalókat és nyugdí

jasokat részvételre és azon pártok támogatásá
ra kérik, amelyek a kampány során tett nyilat
kozataikban a munkából élők körülményeinek 
javítását tűzték célul. 

S
ándor László elmondta, hogy a Med
gyessy Péter, a Magyar Szocialista Párt 

miniszterelnök-jelöltje és az MSZOSZ-hez tar
tozó szakszervezetek többsége által aláírt vá
lasztási nyilatkozat nagy szimpátiát váltott ki a 
szakszervezeti tagok körében. Ebben három
négyszázezer új munkahely teremtése, munka-

S
ándor László szerint a nyilatkozat
nak is köszönhetően elérhető közelség

be került az Orbán-kormány leváltása, sót 
megfelelő arányÚc.részvétel esetén a szélsősé
gek visszaszorítása is. Az MSZOSZ elnöke a 
részvétel maximalizálásában és a szakszerve
zetek céljait elfogadni képes pártok, azaz a 
baloldal támogatjsában érdekeltek. Ezen belül 
is az MSZP miniszterelnök-jelöltje által aláírt 
nyilatkozat és az első száz napra kimunkált 
intézkedések soha nem látott garanciát jelente
nek a munkavállalók és nyugdíjasok számára. 

reczky András, a MEDOSZ főtitkára szerint az 
egymásra osztott jelzők bántóak, és egy orszá
got nem lehet kioktatni olyan hangnemben, 
mint azt Orbán Viktor tette, amikor kijelentet
te: ,,aki nem a családi gazdaságokban dolgo
zik, annak a mellékutcában a helye". 

A
sajtótájékoztatón résztvevő ágazati 
szakszervezeti vezetők közül a kérdé

sekre válaszolva elsőként Sz&e Károly, a 

S
áling József. a Kereskedelmi Alkalma
zottak Szakszervezetének elnöke érvként 

felhozta a Munka-törvénykönyve legutóbbi 
módosítását, amely közel ötszázezer kereske
delemben foglalkoztatottól vette el a vasárnapi 
pihenőnapot. k. 

Orbán 
megmondta! 
0 rbán miniszterelnök úr megmondta, hogy a „pol

gárok építkezését" folytatni kell a következő négy 
évben is. Világos beszéd; Aki az előző négy 
évben nem vált polgárrá - és mondjuk meg, ez 

keveseknek sikerült!-, azok ezután nem vétetnek.fel a ked
vencek közé. 

Bennünket vasutasokat eddig sem szerettek, tehát világos a 
jövőkép, ha ők maradnak. 

Rólam köztudott, hogy nem voltam, vagyok egy szoci-imá
dó, de most mégis melléjük álltam. Ezt azért tettem, mert a 
Medgyessy Péter-Kovács László vonal teljesen más, mint az 
előző volt. Sok „érdekes figura" háttérbe került. Az új arcok, 
a miniszternek megnevezettek tiszta emberek. A lényeg pedig, 
hogy a program tetszik nekünk. Nekünk a családban, a haveri 
------- körben, a famíliában. És mi ennek alap

lényeg 
ahogy a 

program 
tetszik 
nekünk. 
Nekünk 
a családban, 
a haveri 
körben, a 
famíliában ... 

ján szavazunk, nem a reklámdumák és 
avatások alapján. Az MSZP többet ad, 
mint a Fideszesek, Medgyessy nekünk 
ígér, apámnak, aki a mezőgazdaságból 
él, feleségemnek, aki az egészségügyben 
dolgozik, és nekem is egy jobb vasutat, 
biztosabb munkahelyet. A Fidesz csak 
önmaguknak ígér. Az eddigi szúk baráti 
körnek. Mi. ezt nem akarjuk, hogy így 
legyen, ezért 7-én sem szavaztunk, de 
21-én sem szavazunk rájuk! 

Gondolkozzatok! A narancsos játék 
ezután is ellenünk megy! 

La-Ja 

Költségnövelés 
felsőfokon 

A
Vasutasok Szakszerveze
te az elmúlt időszakban 
több alkalommal és több 
helyen (MÁV Rt. Felügyelő 

Bizottsága, Központi Üzemi Ta
nács, Vasúti Érdekegyeztető Ta
nács) felvetette az AKH és azon 
belül a sátoraljaújhelyi bontótelep 
helyzetét, különös tekintettel az 
átszervezésre, privatizációra vo
natkozó információkra. 

Ismereteink szerint, annak ellenére, 
hogy az eltelt időben az AKH vezetői 
értekezlete egyhangúlag a kft-sítés 
helyett további létszám-racionalizálás 
mellett foglalt állást- melyet a szolgá
lati vezetés is támogatott -, olyan új 
információ jutott el hozzánk, miszerint 
a MÁV Rt. felsőbb vezetői továbbra is 
a sátoraljaújhelyi bontótelep kft-be 
vitelét szorgalmazzák, 2002. július 
elsejei határidővel. 

Már csak az a kérdés, hogy kinek áll 
ez 'érdekében? 

l{inek áll érdekében a gazdaságos -
több százmilliós költségmegtakarítást 
eredményező - alkatrészek újbóli fel
has�nálását lehetővé tév.ó tevékenység 
felszámolása? Miért és kik törekednek 

JÁK, UTÁNA PIACI ÁRON 
VISSZAVÁSÁROLJÁK 
AZ ALKATRÉSZEKET. 

A MŰVELET ÉVl TÖBB 
SZÁZMILLIÓ FORINTOS 
�v���ÉGET JELENT 

a MÁV Rt. költségeinek növelésére, 
ezzel a veszteségek fokozására, az ál
lami támogatás növelésére? 

Mit jelent ez? 
Jelenleg a bontott alkatrészeket a 

felhasználó - ,gépészeti szakszolgálat 
- nyilvántartási áron kapja meg. A kft
sítés után pedig csak piaci alkat
részáron tudja visszavásárolni. Tehát 
ócskavas áron eladják, utána piaci 
áron visszavásárolják az alkatrészeket. 
A művelet évi több százmillió forintos 
veszteséget jelent a MÁV Rt.-nek. 

Mindezekre felhívtuk a MÁV Rt. 
vezetésének figyelmét. Érthetetlen 
számunkra, hogy a MÁV vezetői miért 
-erőltetik a veszteségek növelését? 

K.T. 
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,4.J 
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Azalábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munkacso-
port szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar vasút 
térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

geknek az árakba történő beépítése érdekében az Európai Unióban a személygépkocsiknak lakott területen kívül kilométerenként 0,063 ECU (vagyis most már 
ennyi euro, ami kb. 15 Ft-ot tesz ki 
a 2002. március 29-i hivatalos ár, folyamon számolva), városokban 0,098 ECU (24 Ft) többletdíjat kellene fizetniük. A tehergépkocsik esetében ez az összeg átlagosan 0,122 ECU (30 Ft), illetve 0,256 ECU (62 Ft). 

A
közúti közlekedés résztvevői nem fizetik meg számottevő részét mindazoknak a költségeknek, amelyeket okoznak. Ilyenek a környezeti és egészségügyi károk, a balesetek, a torlódások, a területfoglalás költségei, de számos esetben még a közlekedéshez szüksé-

A
jelenle

gi adók 

és díjak 

jelentősen 
torzítják az 

egyes közleke

dési alágazatok 

versenyfeltéte

leit· 

zetniÜk nemcsak az általuk használt infrastruktúra, hanem a környezeti és egyéb károk miatt keletkező költségeket is. 

A
k ö z l e k e d é s  környezeti kárai Magyarországon a közlekedési tárca adatai szerint -amint azt a táblázat is mutatja - háromszor

zás következtében fellépő károk, vagy azok a veszteségek, amelyek a területfoglalás miatt keletkeznek, és amelyeket szintén nem a közlekedés résztvevői fizetnek meg. Továbbá ide kell számolni azokat a károkat is, amelyek közvetetten kapcsolódnak a közlekedéshez, ugyanis olyan tevékenységek következtében jönnek létre, amelyek nélkül a gépjármű-közlekedés nem létezhetne 

R
ntos megjegyezni, hogy zek az összegek csak a Jelenleg okozott külső költségekre vonatkoznak. Ha az elmúlt években felhalmozódott ilyen jellegű költségeket is megfizettetnék a közúti közlekedés résztvevőivel, akkor az említett összegek a többszörösükre emelkednének. 

Lukács András - Pavics Lázár 

ges infrastruktúra megépítésének és fenntartásának költségeit sem fedezik a közlekedésből szánnazó adók és díjak. Az Európai Unió 1995-ben megjelent „Igazságos és 
hatékony árak felé a közlekedés
ben" című zöld könyve és az 1998-ban közzétett „Az infra
struktúra igazságos megfizettetése" című fehér könyve nem hagynak kétséget afelől, hogy az EU minden tagországában jelentősek a közúti személy- és teherszállítás azon költségei, amelyeket nem a használók fizetnek meg, és hogy ezeket a költségeket érvényesíteni kell a közlekedés áraiban. Az Európai Unió 2001 júniusában tartott göteborgi csúcsta lálkozóján ennek megfelelően kinyi I v ánította,  hogy „az Európai 
Bizottság kidol
gozza azokat a ke
reteket, amelyek.le
hetővé teszik, hogy 
2004-ben a különböző 
közlekedési módok hasz
nálatának ára jobban tükrözze a 
társadalomnak okozott költsége
ket." 2001 szeptemberében került elfogadásra az Európai Unió Kö
zös Közlekedéspolitikája, amelyben szintén megállapításra került, hogy a jelenlegi adók és díjak jelentősen torzítják az egyes közlekedési alágazatok versenyfeltételeit, mégpedig a környezeti szempontból ártalmasabb módok javára. Az anyag szerint a közlekedés résztvevőinek meg kell fi-

négyszer akkora összeget tesznek (útépítés, autógyártás, A gépjánnú-használókra kivetendő többletdíj kőolaj-kitermelés stb.). az Európai Közlekedési Miniszterek Tanácsa szerint ki, mint azok az állami bevételek, amelyek kizárólag a gépjárműveket terhelő adókból és díjakból származnak. (Ez utóbbiak közé tartozik az üzemanyagok jövedéki adója, a gépjárműadó, a gépjárművek fogyasztási adója, a cégautók adója stb. Ebben a vonatkozásban nem szabad tekintetbe venni a minden terméket és szolgáltatást egyformán terhelő adókat, mint például az általános forgalmi adót vagy a személyi jövedelemadót, amelyek az általános társadalmi ,. rezsiköltségeket"· hivatottak fedezni.) Ráadásul ezek az értékek 

Az osztrák környezet- euró/jármü-kilométer Ft/jármü-kilométer' védelmi minisztérium 0,3 �---------� 72 adatai szerint ezek a tevékenységek 0,7-szer 

korántsem tartalmazzák a közlekedés által okozott összes kár költségeit. 

annyi energiát használ- 0,25 nak fel, mint maga a közlekedés. Ha feltéte
l!ll: L6gszonnyez6s 

1m �ajatválto.zá& 

jlB Balesetek 

lezzük; hogy a környezeti károk arányosak az energiafelhasználással, 
0,2 �f'JForgalmito<tódások 

1■ lnffastnddUra 

akkor a közlekedés kör- 0, 15 +----------f:#-.f--� nyezeti káraira kapott értéket meg kell szorozni 1,7-tel. Az Európai Közleke
dési Miniszterek Taná
csának (ECMT) 1998- 0,05 ban megjelent, Haté
kony közlekedést Euró
pának - A külső költsé
gek érvényesítésének 
módjai című dokumen

0 
Vidéken Városban Vidéken Városban 
Személygépkocsi KamlonAehergápkocsl 

(Benzin) (Dlzel) 

60 
48 
36 
24 
12 
0 Nem szerepelnek benne többek között az üvegház-hatású gázok kibocsátása miatti éghajlatválto- tuma szerint (Id. az "Az MNB 2002. 03. 29-• r.fev,zaárfolyama alapján ábrát!) a külső költsé- Forrfls: Ec1.1r. tP!ls 

�---------------' 

A közlekedés által okozott környezeti károk költségei 

Költség a GDP Költség folyó áron 2000-ben 
%-ában Osszesen Közút Vasút Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Balesetek 1,5 2,0 Levegőszennyeződés - helyi 1,0 1,3 - egyéb (külterületi) 0,3 0,5· Zaj, rezgés 0,8 1,0 Időveszteség 2,0 3,0 összesen 5,6 7,8 Forrás: A KHVM és KSH adatai alapján saját számítások 

196 
131 39 105 262 732 

262 174 232 22 30 
170 125 162 6 8 65 34 57 5 8 131 85 106 20 25 392 226 339 36 54 1020 643 895 89 125 
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Fiatalodik Jó · ötlet volt ... 
a Vasutasok Szakszervezete 

K
iskunfélegyházán áprilisban háromnapos szakszervezeti 
képzésen vett részt huszonegy fiatal szakszervezeti ta
gunk. A résztvevők képzettségüket, munkakörüket te
kintve különbözőek voltak és az ország különböző ré
szeiből érkeztek. Ami biztosan közös volt bennük, az a 
fiatalság és a Vasutasok Szakszervezetéhez való tartozás. 

A képzést különösen indokolttá tette az a tény, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete tagságának több, mint negyven százaléka fiatal. 
Az együtt töltött idő alkalmat adott arra, hogy a fiatalok megismer-

jék egymást és azt a munkát, amely a szakszervezetben 
folyik. A foglalkozásokat dr. Márkus 

Imre, a VSZ elnöke vezette. A második 
napon a VSZ területi képviselet ve
zetői is bekapcsolódtak a képzésbe és 
így lehetőség nyílt arra, hogy a fiatal 

Jó ötlet volt a Vasu
tasok Szakszerveze
te tisztségviselői ok
tatását Berekfürdőre 
szervezni. Ez a kis 
termálvíz kihaszná
lására épülő üdülő
falucska Karcag és 
Hortobágy között 

éppen megfelelt legtöb
bünk elvárásának. A 
közösen üzemeltetett 
üdülő csendes környe
zetével, családias lég
körével, visszafogott 
áraival jó lehetőséget 
adott az elmélyült gon
dolatcseréhez, parázs 
vitához és a -lazító pihe

kollektív szerződésről, 
az új Munka Törvény
könyvéről - kinek ne 
lenne véleménye? 

Csütörtökön Kiss 

' néshez hétfőtől pénte
kig. 

A
közö
s e n 
ü z e 

meltetett üdü
lő csendes 
kör nyezeté
ve/, családias 
légkörév e l, 
vi s szafogott 
áraival jó le
h e t ő  s ég e t  
adott az elmé
lyült gondo
l a t cseréhez, 
parázs vitá
hoz és a lazító 
pihenéshez 

Tibor Debrecenből 
életszagú előadásával a 
székekhez szegezte a 
társaságot. Utána pa
rázs vita alakult ki a 
női egyenjogúság té
makörében Hercegh 
Mária sajátos ritmu
ságban. Karácsony Szi
lárd kommunikációs 
előadása és gyakorlatai 
sikyresen mozgatták 
meg az amúgy is rend
kívül aktív társaságot 
és megcsillantották en
nek a témának roppant 
fontosságát minden
napjainkban. 

szakszervezeti tagok és szakszervezetünk yezető tisztségviselői köz
vetlenül is megismerjék egymást. 

A képzésen résztvevő fiatalok aktivitása és a szakszervezetről 
alkotott véleménye alapján bátran bízhatunk szakszervezetünk jö
vőjében. Simon Dezsó 

Fogarasi László, a 
Vasas Szakszervezeti 
Szövetség sajtóreferen
se és Papp Zoltán már az első nap 
este 9-ig gondoskodott arról, hogy 
senki se unatkozzon, és hogy más
naptól dr. Márkus Imre, a VSZ 
elnöke, dr. Bíró Tibor és Simon 
Dezső alelnökök ne csak hallgató
ságot, de partnereket is találjanak 
az általuk felvezetett témákhoz. 
Persze kinek nincsenek kérdései, 
kételyei az aktuális szakszerveze
ti, politikai kérdésekkel kapcsolat
ban? Szervezeti életünkről, az in
formáció-áramoltatásról, esetleg a 

Tonzor Péter, a ki
egészítő (nyugdíj, egészség, se
gély) pénztárakkal kapcsolatban 
felmerült kérdésekre válaszolt 
közvetlenül a tanfolyam értékelé
se előtt. 

Az értékelésről röviden annyit, 
hogy akik itt együtt dolgoztunk, 
mind sokat épültünk tudásban. Ez
úton köszönöm a szervezésben, 
lebonyolításban tevékenykedők
nek, hogy lehetővé tették ezt a. 
gazdagodást. 

P.Z. 

VALAMENNYI CSAPAT OKLEVÉLLEL, KÖNYVJUTALOMMAL ÉS SZELLEMILEG GYARAPODVA TÉRHETETT HAZA 
A TÖBBFORDULÓS, IZGALMAS VETÉLKEDŐ UTÁN 

. ! •• f 

Á • • • • • • • 

Mind a tizenöt csapat nagy becsvágy
gyal és izgalommal küzdött a· minél 
jobb eredmény eléréséért. Az újabb 
rejtvények, villámkérdések, anag
rammák, térképismereti és zenei kér
dések már jobban széthúzták a me
zőnyt. 

t;'-i' 
•• V ;,-,. -

. . ..., � ·�.,... _,.,..• . 

� = --�
--- - ·• ..,...,.u,rJir-JJ:- . 

=--��>ii:.Áái<ili, a:mli$öélik-. 
La nyíregyházi csomó

pont Cukorbors6 nevű csapata, míg a 
harmadik a QJO, a területi igazgató
ság csapata lett. Az első három csapat· 
vásárlási utalványt, könyvet és okle
velet kapott. 

A
hannadik helyérf hármas 
holtverseny alakult ki, amit 
villámkérdésekkel döntött 

el.a zsűri. Végül a4. és 5. helyezett 
is nyert vásárlási utalványt. 

Valamennyi csapat oklevél
lel, könyvjutalommal és 
szellemileg gyarapodva 
térhetett haza a többfor
dulós, izgalmas· vetélkedő 

Seress István 
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„ Lehet más 8 világ!" 1 �,:!
é

:�lük, hogy nem 
szükségszerű nélkülözésük, 
hogy nem ez a létező világok 
legjobbika,. Hogy az ATTAC 
immár nemzetközivé váltjel
szavával együtt merjék gon

Az ATTAC-Magyarország bemutatkozik 

A 
AITAC mozgalom 1998 júni-zusában Franciaországban, a 
.,le Monde Diplomatique" 

teljesebb nyomást gyakorol a liberalizmus, a 
tőkének kedvező sz.abad piac fellegváraira: · 
demonstrációkkal (Nizza, Göteborg, Genova, dolni és ki merjék mondani: ,,Lehet más a 

világ!" című baloldali folyóirat főszer
kesztőjének felhívására indult el 
azzal az első pillantásra talán sem
mitmondó céllal, hogy kikénysze
rítse a pénzpiacok demokratikus 
kontrollját. ( Az ATTAC az Associ
ation for the Taxation of Financial 
Transactions for the Aid of Citi
zens angol kifejezés rövidítése. 
Jelentése: szövetség a pénzügyi 
tranzakciók megadóztatására, a 
polgárok megsegítése érdekében.) 
Ez a cél azonban olyan további 
kérdéseket vetett fel, és olyan óri
ási tömegek szívében vert vissz
hangot, hogy a szervezethez máig 
negyven európai, amerikai, afrikai 
ország, ezek számos neves közéle
ti személyisége, szakszervezeti és 
civil szervezeteinek sora csatlako
zott. 

Az ATTAC kiterjedt hálózattal 
bíró mozgalommá fejlődve, a köz
vélemény felrázásával egyre erő-

A 
SZERVEZETHEZ 

MÁIG 
NEGYVEN 
EURÓPAI, 
AMERIKAI, 
AFRIKAI 

ORSZÁG,EZEK 
, / 

SZAMOS 
KÖZÉLETI 

SZEMÉLYISÉGE, 
SZAKSZER-

VEZETI ÉS CIVIL 
SZERVEZE-

TEINEK SORA 
CSATLAKOZOTT 

Barcelona) és az olyan kérdé
sek középpontba állításával, 
mint a spekulációs tőkemoz
gások megállítása (pl. a valu
taátváltásokra kivetett adóval: 
Tobin-adó); a fejlődő országok 
adósságainak eltörlése; a csak 
a tőkének jövedelmező adópa
radicsomok felszámo-
lása; a jövedelemel-
osztás legfőbb igaz
s á g t a l a n  s á g a i n a k  
megszüntetése, stb. 
Az ATTAC informáci
ók terjesztésével, elő
adásokkal, ·vitákkal és 
akciókkal aktív „ nép
művelést" végez, 
melynek kimondott 
célja, hogy felrázza a 
létbizonytalanságba, 
nélkülözésbe és nyo
morba taszított embe
reket apátiájukból. 

Az ATTAC által felvetett kérdések nem 
újak - lényegüket tekintve évtizedek óta ezek 
a társadalmak fő problémái. Új azonban az a 
mód, ahogyan kezelik őket: a széleskörű he
lyi és nemzetközi összefogás. Eredményeket 
a nemzetközivé vált (pénz)tőkével szemben 
csak ilyen összefogással érhetünk el! 

Legyen a partnerünk! 

. ., ., .,., 

MAV VASJARMU 
rTüV� 

ISO 9001 ( �@��V�> 
Járműjavító és Gyártó•Kft. 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken 'Sé i körünk: 

•vontatójárművek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
· • vontatott járművek fővizsgája, 
főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

InterPici motorkocsi 
és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 

, , 

• szemcseszoras 

/ 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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Értékelés 
, 

A MAV Rt. ·munkavédelmi 

képviselő-választásokról 

A
MÁV Rt.-nél 2001. november 27-28-29-én az üzemi tanács
választásokkal egy időben került sor a munkavédelmi kép
viselő választásokra, immár harmadik alkalommal. A vá
lasztások minden vonatkozásban sikeresek voltak. Ezt iga

zoljá� a választások számszerű adatai is. 

Háromszázhá rom 
munkaszervezetben 
(szervezeti egység
ben) került sor vá
lasztásokra. A válasz
tásra jogosultak 80%
a járult az urnák elé 
es adta le szavazatát a 
jelöltekre. Az 1995 és 
1998-ban tartott mun
kavédelmi képviselő 
választásokhoz ha
sonlóan többségében 
a szakszervezetek je

� rdekük és csa-
e ládjuk érdekei is 

azt kívánják, 
hogy munkavégzés 
közben szerzett ta
pasztalataikat, a sej
tett veszélyek felis
merését közvetít• 
sék a munkáltatók 
felé, s működje
nek közre azok 

tak maguk közül 
képviselőt vagy kép
viselo"ket választani, 
timennyiben a mun
káltatónál foglal
koztatottak száma a 
10 főt, illetoíeg 
vagy döntően nem 
fizikai jellegű tevé
kenységet folytató 
munkáltatónál a 20 
főt meghaladja. Ez 
azt jelenti, hogy a 
munkavállalók ala-

löltjeit. választották megszüntetésében meg munkavédelmi 
. nyí joga, hogy kép

viselo"ket válassza
nak, de nem kötele

ző, mint az üzemi tanácsi válasz-
képviselőnek, jelen 
esetben a megválasztott képviselők 
82%-át. A képviselők 18%-a füg
getlen jelöltként került megválasz
tásra. Hétszázharminc képviselőt 
választottak, többet, mint az 1998-
ban tartott választásokon. Örven
detesen nőtt a női képviselők szá
ma: arányuk 16% (férfi 84%). 

Száz nagyobb szervezeti egy
ségben (szolgálati főnökségeken) 
három vagy több képviselőt vá
lasztottak. Ezeken a helyeken a 
hatályos munkavédelmi törvény 
(Mvt) (3) bek. előírása szerint 
„amennyiben a munkavédelmi 
képviselo"k száma eléri a hármat, 
úgy munkahelyi munkavédelmi bi
zottság ( a továbbiakban: bizott
ság) hozható létre. Bizottság létre
hozása esetén a munkavédelmi 
képviselőt megillető jogokat - ha 
azok a munkavállalók összességét 
érintik - a bizottság gyakorolja." 

tás. 
A munkáltatók többsége is felis

merte a munkavédelmi képvisele
tek közreműködésének fontossá
gát és szerepét a munkahet'yi bale
setek, foglalkozási megbetegedé
sek megelőzésében, mérséklésé
ben. 

Tapasztalataim szerint a MÁV 
Rt. munkáltatói szervezeteiben 
.,polgárjogot" nyert annak felis
merése, hogy a munkavállalókat 
be kell vonni a munkáltató azon 
döntéseinek előkészítésébe, ame-

lyek hatással le
hetnek a munka
vállalók egész
ségére és bizton
ságára. A munka
vállalók bevonása 
értékes segítséget 
nyújthat a munkavédel
mi prevencióhoz, mert ők 
ismerik és nap, mint nap tapasztal
ják munkavégzés során azokat a 
veszélyeket és ártalmakat, ame
lyek egészségüket és biztonságu
kat veszélyeztetik. 

Érdekük és családjuk érdekei is 
azt kívánják, hogy munkavégzés 
közben szerzett tapasztalataikat, a 
sejtett veszélyek felismerését köz
vetítsék a munkáltatók felé, s mű
ködjenek közre azok megszünteté
sében. 

A MÁV Rt. 2001. évi munkavé
delmi helyzete is igazolja, hogy a 
munkavédelmi képviselet sajátos 
eszközeivel és lehetőségeivel 
eredményesen járult hozzá a mun
kavédelmi helyzet javulásához. 

A változások ellenére a „ vasút, 
mint veszélyes üzem" baleseti és 
egészségkárosító veszélyei egyik 

napról a másikra nem tűnnek el. 
Újabb hatékonyabb megelőzési 
eszközökre, módszerek alkalmazá
sára van szükség. Ezek közé tarto
zónak ajánlom az információáram
lást úgy a munkaadók, mint a 
munkavállalók részéról. 

A kölcsönös tájékoztatás előse
gítheti a munkavállalókat és mun
kakörnyezetben tartózkodókat, 

hogy minden jelenlévő veszély
ről, amely a munkavállalókat és 
környezetüket veszélyeztethetik, 

időben nyerjenek tájé
koztatást. lermésze

tesen ez a munkál
tatóra vonatkozik. 

A munkáltató 
a lehető legrövi
debb időn belül 
tájékoztasson 
minden olyan 

munkavállalót, 
aki súlyos vagy 

közvetlen veszély
nek van vagy lehet 

kitéve, a kockázatról és a 
védelmükre meghozott vagy meg
hozandó intézkedésekről. 

Időbeni intézkedésre van szük
ség a munkavállalók felkészítésé
re súlyos vagy közvetlen veszé
lyekről, és a védelmükre megho
zott vagy meghozandó intézkedé
sekről. Ez lehet a napi informáci
ós folyamat része, de lehet a szak
mai oktatás is, mint közvetítő 
elem. Amennyiben az új, hatályba 
lépő 01 sz. oktatási utasítás tartal
mi és didaletikai követelményei 
megvalósulnak, úgy az is a koráb
bi utasításoktól minőségileg elté
rőleg a munkabiztonsági előírá
sok betartását kedvezően befolyá
solhatja . 

Pásku Jenó 
MvB munkabiztonsági szakértóje 

Felmerül a kérdés, miért értékel
hető eredményesnek a választás? 
Ez köszönhető a munkavállalók
nak és a munkáltató szervezetek
nek egyaránt, mert az elmúlt évek
ben kialakult egy érdekazonosság 
a munkavállalók és a munkáltatók 
között a munkavédelemben. En
nek összefüggési közreható ténye
zői a következőkben foglalhatók 
össze: Az Mvt. 70. §. ( I) bek. előír
ja: A munkavállalók az egészséget 
nem yeszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefüggő jogaik 
és érdekeik képviseletére jogosul-

Az elköszönő Központi Munkavédelmi Bizottság 
(KMB) testülete a vállalati Országos Koordinációs 
Bizottság felkérésének eleget téve - március 21-i 
ülésén - egyhangú szavazással döntött az új KMB 
alakítás módjáról, és az előző, eddig bevált gyakor
lata mellett foglalt állást. 

A Va$úti Érdekegyeztető Tanács munkáfának el
lehetetlenítése után a MÁV Rt. vezetése a KMB 

munkavállalói részvételi intézmény létrejöttének és 
működésének akadályozását is célul tűzte, 

Ennek megfelelően 2002.' április 2-án a három 
reprezentatív szakszervezet által delegált yálasz
tott munkavédelmi képviselők létrehozták a MÁV 
Rt. Központi Munkavédelmi Bizottságot, majd tag
jaik közül megválasztották elnökét. 

A Központi Munkavédelmi Bizottság megala
kulását a munkáltató megtámadta, a munkavál
lalói képviselet alakításába ismét be akar avat
kozni. 

A példátlan munkáltatói magatartásra a három 
reprezentatív szakszervezet jogi úton ad választ. 

Vasutasok Szakszervezete 
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fórum avatott elő
adója Dr. Füzér 
István, a MÁV Kór
ház Krónikus Osztá
lyának osztályvezető 
főorvosa volt. A ren
dezvényen részt vett 
Dr. Fehér József, a 
NYOK Egészségügyi 
Bizottságának titkára 
és az ONYSZ teljes
körű vezető testülete. 

NŐVÉDELEM 

nek a környezeti, az urbanizációval járó káros hatások, a zaj, a por, a járművek égéstermékei és más ártalmaknak súlyos következményei. Fontosnak tartotta a rendszeres szűrővizsgálatok lehetőségeinek kihasználását, hogy kiderülhessenek általunk ismeretlen bajaink is, ha netán lennének ilyenek. Az előadást élénk érdeklődés kí-
,,Az élet meghosszabbítható" -kezdte előadását a főorvos, majd részletes tájékoztatást adott a lakosság egészségügyi állapotáról, összevetve azt 

,,Fenntartani a test töretlen egészségét, 
a test, a szellem állandó élénkségét és 

nyugalmát és megőrizni ezeket a 
késő öregkorig ... " 

a világ más országai van Boerhaave XIII. sz. 

nak helyzetével. Az egészséges élet megóvható, az élet meghosszabbítható a 
sérte egyéni és közérdekű gondok sorolásával, megállapítva a fórum 

tudatosan vállalt és alkalmazott magatartással, mértékletességgel. Nyomatékkal hívta fel a hallgatóság figyelmét a test és a szellem gondozásának, tréningjének fontosságára, ha'!;znosságára. Nélkülözhetetlen követelmény, hogy idős korban rendszeresen végezzünk testedzést, könnyű testmozgást, hosszú sétákat a ter-

növelésével. viszont óva intett, hogy bármit is túlzásba vigyünk. Az orvos figyelmeztetett az el� hízás vérnyomást, szívet, m�at, veséket károsító hatására. Igy, csakis így és ezek figyelembevételével van mód az élet megjavítá-

sára, meghosszabbítására. Felhívta a figyelmet egészseg1 állapotunk rendszeres ellen'Órzésére, ellenőriztetésére, ugyanis olyan hatások is érik szervezetünket, melyek kivédése tőlünk függet_. lenül is kialakulhat. Ilye-

1 1 
0 

A
történetnek azonban itt még nincs 

A R A N Y S Z Á J vége, mert azt csak nyugdíjas bú- · ._ __________ __, csúztatásom alkalmával ismerhet-tem meg. Az idő múlásával megint Halász 
R 

úrék voltak éjszakai szolgálatban, amikor 
eva n S 

úgX �ajnali_ három óra_ tájékán kegyetlen csorgessel nasztott a fah telefon. 
(Sörpuccs) 

- Főnök úr! Valaki a forró dróton jelezte, hogy útban van hozzánk Tintás Felügyelő úr, aki éppen éjjeli ellenőrzést tart. 

Fontosnak 
tartotta a 
rendszeres 
szűrővizs
gálatok 
lehetősé
geinek 
kihasználá
sát, hogy 
kiderülhes
senek 
általunk 
ismeretlen 
bajaink is, 
ha netán 
lennének 
ilyenek 

hasznosságát. Hasonló fórumok megrendezésére kerül sor országszerte a VSZ ONYSZ és az MSZOSZ, valamint a NYOK szervezésében. Az egészségügyi fórumot követően elnöki értekezlet megtartására került sor a jelenlévő budapesti területi szervezethez tartozó alapszervezetek vezetői számára. Az elnöki értekezlet napirendje elsősorban az országgyűlési képviselő választásra, a VSZ és az ONYSZ soros kongresszusaira, az alapszervezetek tisztújító taggyűléseinek előkészületeire irányította a figyelmet. 

H
osszú pályafutásom egyik emlékezetes történetét mesélem el és ha érdemesnek tartod, foglalkozz vele - kezdte mondókáját volt állomásfőnök barátom. Akkoriban, mikor főnök lettem, szinte minden főnöki lakás a forgalmi iroda fölött volt, valószínűleg nem véletlenül. Magam is egy ilyen állomásra kerültem, ahol még a telefon is fel vol! vezetve a forgalmiból, egyenesen a hálószobába. lgy még éjjel is szolgálatban voltam, hiszen gyakorta a legalkalmatlanabb pillanatban csörgött folytonosan az „ induktoros" mindaddig, amíg bele nem szóltam. Tudod, ez az egész jól ki volt találva, hiszen az emeletről mindent látott, hallott az ember, miközben ő láthatatlan maradt a függöny mögött. Történt egyszer úgy éjfél tájt, amikor. még egy utolsó pillantást vetettem ágybabújás előtt az állomásra, hogy látom, a Kispipa felől jön János, a málházó egy nagy kancsó sörrel, körültekintően közelítve a forgalmi irodát. Nyúlok a házi 

Mint akit a darázs csípett, ugrottam öltözni, borotválkozni, hogy a „Vadkan" -nak tisztelt fejes rendben találjon mindent, hiszen ő még az élő fába is képes belekötni. Alig telt bele tíz perc, teljes díszben serénykedtem a főnöki irodában, Halászékat ugráltatva. Fel sem tűnt, hogy ők cseppet sem idegeskedtek, hiszen t,udták, hogy Tintás csak a főnököket egrecírozza. Olomlábakon múlt az éjszaka, de az ellenőr csak nem akart megérkezni. Úgy hajnali fél hat tájékán holtfáradtan felmentem a lakásba, és teljes díszben lestem a házi telefont. De az süket maradt reggelig. Nyugdíjas búcsúztatásomat utódom, Halász úr tartotta. Erdemeirn dicsérése után felemlegette a „sör 
rekvirálást'', és Tintás Felügyelő elmaradt éjszakai ellenőrzését. A búcsúbeszédből tudtam meg, hogy a Főfelügyelő azon az éjszakán az ország másik sarkában éppen egy lakodalomban húzatta, hogy „megy a 
gőzös Kanizsára". Halász úr bevallotta, hogy a riasz

telefonhoz. Köszönöm Halász úr a figyelmességet, a sört küldje fel, egyébként nyugodt éjszakát kívánok maguknak. A hebegő forgalmista igyekezett kivágni magát, miszerint a sört nekem szánták meglepetésül. Valaki tényleg meglepődött akkor. 

tást ők találták ki, kárpótlásul az elkobzott sör miatt. 
A HEBEGŐ FORGALMISTA Búcsúzóul figyelmeztettem utó-

IGYEKEZETT KIVÁGNI 
MAGÁT, MISZERINT A 

SÖRT NEKEM SZÁNTÁK 

domat, ,,nem kell az állomást éjsza
ka is fentro1 bámulnia, arra ott van 
az egész nap!" 

H. K. 

Pallos György, az ONYSZ ügyvezető elnöke részletesen ismertette a VSZ, az MSZOSZ és a NYOK nyugdíjasok helyzetének elemzésére épített állásfoglalásait. Felhívta a figyelmet a választások fontosságára, a nyugdíjas érdekek szem előtt tartására. Emlékeztetett az elmúlt évek nyugdíjasokat érintő eseményeire, utalva a pártok programjaiban rögzített vállalásaira. Sze_ melvényeket ismertetett azokból az MSZP által tervezett intézkedésekből, melyek az elmúlt ciklus alatt a nyugdíjasokat hátrányosan érintő döntéseket korrigálják. Részletes útmutatást adott az alapszervezetek tisztújító taggyúléseinek megtartásához. Az elnöki értekezlet e témák iránt is nagyfokú érdeklődést mutatott. A jelenlévők számos napi gond megoldásához kértek központi támogatást, segítséget. 
Hegedűs Károly 
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Szűrés a nők egészségéért 
Belgyógyászati vizsgálat a miskolci TEK-ben h időben 

A
Vasutasok Szakszervezete ·N6i Választmánya kezdeményezésére a nők- világnapja 
alkalmából a Vasútegészségügy; KHT ai ország különböző pontján lévő Területi 
Egészségügyi Központjaiban különféle szűrővizsgálatokat végzett a jelentkező nők 
körében. A nőgyógyászati, fogászati, belgyógyászati stb. rendelésre a Területi 18-k 

felhívására mentek el a hölgyek. Így történt ez Miskolcon is március 1-jén, ahol belgyógyá
szati vizsgálaton vehettek részt a vállalkozó kedvűek. 
Dr. Ács Judit belgyógyásszal a rendelés megkezdése előtt beszélgettünk az időszakos szű
rővizsgálatok, a megelőzés fontosságáról: 

- Sajnos a betegek nagy 
része már csak akkor jön el a 
rendelésre, 9a már komo- , • 
lyabb baj van, amikor már 
sokkal nehezebb a gyógyu
lást elősegíteni, pedig ha 
időben elkezdjük a terápiát, 
nagyobb az esély a gyógyu
lásra, elkerülhetők a kompli-

. kációk. Ennek több oka van: 
nincs ideje orvoshoz menni, 
esetfeg távol lakik, mások 
féltik az állásukat, nem mernek táppénzre 
menni, stb. Mindenesetre az lenne az ideális, 
ha évente legalább egyszer megjelennének 
egy általános vizsgálaton, mert olyan dolgok 
is kiderülhetnek ilyenkor, amiről a páciens 
nem is tud, hiszen nem érzi betegnek magát. 
Egy egyszerű EKG vizsgálatból például sok 
mindenre lehet következtetni: magas vér
nyomás, dohányosoknál szívnagyobbodás, 
lábon kihordott enyhe lefolyású szívinfark
tus stb. 

• Vannak- e tipikus nöi betegségek? 

---• szakrendelésre is elküldjük. A 
háziorvosokkal már nem ilyen 
egyértelmű a helyzet, ha nincs 
baja a páciensnek, nehezebben 
adnak beutalót egy vizsgálatra. 
Örömmel mondhatom, hogy a 
rendelőintézet nagyon jól fel
szerelt, a gastroenterológiai 
vizsgálat kivételével mindent 
egy épületen belül el tudunk 
végezni, nem kell több helyre 
elmenni. Úgy tapasztalom, a 

betegek bizalommal jönnek ide, sokszor az 
emberi hozzáállás még a technikai hiányos
ságokat is pótolhatja. 

• Mi a véleménye a szakszervezet mai kezdemé
nyezéséröl? 

- Nagyon örülök neki, hasznosnak, jó öt
letnek tartom. Nem győzöm eléggé hangsú
lyozni a megelőzés fontosságát. Sajnos ma
napság újból kezdenek olyan betegségek is 
terjedni, amit már csak elvétve lehetett felfe-

. dezni - gondolok itt a rühességre, a hajtetű
re, a tüdőbetegségre - amelyeket egyszerű 
hétköznapi érintkezéssel el lehet kapni. A 
társadalom egészének romlott az egészségi 
állapota, melynek egyik oka az életkörülmé
nyek romlása. Nőtt a hajléktalanok, az elsze
gényedettek száma, mely kihatással van a 
többi ember életére is. Ezért is fontos, hogy 
többet törődjünk az egészségünkkel. 

A beszélgetés után 
megkérdeztem a vizs
gálatra váró hölgye
ket, ·mi késztette öket 
arra, hogy eljöjjenek? 

Buku Istvánné, -
akivel a rendelőben 
is találkoztam 

ae_,:kezd-
'.]Uk a te

rápiát, nagyobb az 
esély a gyógyulás
ra, elkerülheto"k a 
komplikációk. 

mondja, hogy ő rendszeresen jár ide, mert a 
vérnyomása ellenőrzésre szorul, és más 
okok miatt is kontrollálnia kell magát. 

Túróczi Lászlóné, aki egyik szervezője 
volt a mai szűrésnek bevallja, hogy neki már 
régebben vissza kellett volna jönnie, de csak 
halogatta. - Most biztos ki fogok kapni a 
doktornőtől - mondja. 

Mentségül felhozza, hogy a beutalóért a 
háziorvosnál bizony ki kell várni a sort, a 
távolság, az idő sokszor gátló tényező, és 
elodázódik a dolog. Mindig van, ami pilla
natnyilag fontosabb, az egészség várhat, -
amíg meg nem unja. 

• És az egészséges életmóddal, táplálkozással 
hogy állnak? - kérdem, bár sejtem a választ. 

- Könnyű annak papolni, akinek van 
miből, és még ideje is van rá - replikázik 
egy nyugdíjaskorú néni, a többiek pedig 
helyeselnek. - Mi is szeretnénk egészsége
sen élni, táplálkozni, de örülünk, ha a nyug
díjból, a fizetésből ki tudjuk gazdálkodni a 
napi szükségletet. Talán később az unokáink 
elérik ezt, de nekik sem csak hamburgert 
kéne enni meg hot dogot és pizzát. 

Én mindenesetre azzal búcsúztam, a lá
nyoknak, hölgyeknek, nagymamáknak kívá
nok jó egészséget és egészségesebb életmó
dot, ehhez pedig megfelelő anyagi hátteret. 

Orosz Tamás 

- Az elhízás, a depresszió, a neurózis, a 
magas vérnyomás, a cukor, a meszesedés, a 
mozgásszervi betegségek. Ezekben közre
játszik a helytelen, rendszertelen életmód és 
táplálkozás. A vasutasok nagy részénél a 
változó munkakör, az utazás miatt nem meg
oldott a melegétkeztetés, az üzemi konyhák 
is elsorvadnak. Az éjszakai műszakban 
ugyanúgy kellene táplálkozni, mint nappal, 
de ez többnyire elmarad. A kettes típusú 
cukorbetegség és a csontritkulás - elsősor
ban ülő munkát folytatóknál - pedig általá
ban 40 év felett jeleotkezik. Mindkettő kez
deti stádiumában felfedezhető lenne egy 
rutinvizsgálattal. Ma már szerencsére a jó 
propagandának köszönhetően eiyre több nő 
megy el mellrákszűrésre is. Igy idejében 
lehet segíteni, megelőzve a nagyobb bajt, a 
lelki traumát is. 

Annyit tégy meg 
az egészsé.gedért ... 

• A háziorvosok, az üzemorvosok mennyire part
nerei a szakorvosnak, küldik-e a betegeket, hi
szen ide csak beutalóval lehet jönni... 

- Az üzemorvosi hálózat saját tapasztala
tom szerint jól működik, a felülvizsgálatok 
alkalmával kiszűrik azokat, akiknek további 
vizsgálatra, kezelésre van szükségük. Mi to
vább foglalkozunk a beteggel, ha szükséges 
további speciális vizsgálatokra, vagy más 

A 
MSZOSZ Női Választmánya 

Z
által meghirdetett „Annyit tégy 
meg az egészségedért'' elneve
zésű ingyenes nőgyógyásza

ti szűrővizsgálatot tartottak Záhony MÁV 
Rendelőintézetében 2002. március 6-án. 

A szűrővizsgálatot megelőzte a városban, a 
munkahelyeken a plakátok kifüggesztése, s 
a helyi városi „hirdetoöen" felhívás a nők
höz, melyben kérték, hogy saját egészségük 
érdekében minél többen jelenjenek meg a 
vizsgálaton. 

A MÁV Rendelőintézet megbízott vezető
je, Dr. Nagy Anna személyesen kereste meg 
a nyugdíjas klubban lévő asszonyokat és 

biztatta őket, hogy ve
gyenek részt ezen a szűré
sen. Segített abban is, hogy a vizsgálatokhoz 
a többlet műszereket, anyagokat előterem
tette a Vasútegészségügyi KHT Debrecen 
MÁV Rendelőintézetétől. A szűrést dr. Koz
ma László szülész-nőgyógyász végezte 
Nagy Jánosné és Balogh Sándorné asszisz
tensek segítségével. 

El lehet mondani, h_ogy Záhonyban a szű
rési vizsgálatok nagyon eredményesek vol
tak. A vizsgálatokra a közeli településekről 
is érkeztek. Kérik, hogy a jövő évben is 
legyen lehetőség újabb vizsgálatra Záhony
ban. Révész Bertalanné 
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Láss, ne csak nézz! 
dig ugyancsak soványan része
sültünk. Mi akadályoztuk meg, 

hogy míg a Defend 

„Mindnyáju_nknak 
el kell menni!" 

T
e t s z i k , 
nem tetszik 

az uraknak, a 
ren dszer vá ltás 
vesztese, a ma
gyar mun kás új
ra ö ntudatra éb
redt. És elment 

őrzq-védői - és a 
MIÉP-esek fegyel
mezetten masíroznak 
a körutakon, egy 
ugyancsak méltatlan 
fiatalember a saját 
fejére tegye a koronát 
a Parlamentben. Mi 
nem hittünk a nyájas
kodó papi sugalma
zásnak, amikor egy

,,Kossuth Lajos azt üzente, 
elfogyott a regimentje, ha 
még egyszer azt üzeni, 
mindnyájunknak el -kell 
menni, Éfie;1 a Magyar 
Szabadság, E/jen a Haza!" 

Valahogy így szól a híres 
Kossuth nóta, aminek most 

· különös aktualitást ad a sza� 
badság szellemének immár 
karnyújtásra lévő győzelmi 
lehetősége a választásokon. 

Sokan kérdeztek már rá, hogy 
egy kifejezetten lelkesítő, to

borzó nótában vajon miért kel
.lett „Kossuth Apánknak" még. 
egyszer üzennie, Ha elfogyott a 
regiment, menni kell, és kész. 
Mire jó ez az alkudozás? De hát 
ilyet csak az kérdez, aki nem is
meri Magyarországot, a magyar 
nép mindenkori és minden pro
pagandával szembeni alapvető 
gyanakvását. Mert nem az álla
miságunk, s pláne nem az 
újabban politikai bálványként 
agyongyalázott Szent Koroná
nak, nem Szent István nagyon is 
erőszakosan megvalósított térítő 
bölcsességének, vagy hogy egy 
nagyot ugorjunk a történelem
ben, mint Pósalaky úr a Légy jó 
mindhalálig című Móricz re
gényben újságolvasás közben, 
nem f\ádár János terror utáni 
kom prom i sszumkészségé
nek, hanem ennek az alap
vető, hitetlenkedő, s ebben 
cseppet sem zsákutcás, 
hanem nagyon is bölcs ma
gyar 'alkatnak köszönhető a 
túlélésünk, amelyik kétszer is 
megvizsgál mindent, mielőtt 
hinne benne. Az „És mégis!" 
mellett a magyar történelem 
másik kulcsmondata a „Ha még 
egyszer ... ". A minden józan 
érvvel ellenszegülő kitartás és a 
kételkedés furcsa együttese tar
tott meg bennünket a Kárpát 
medencében ezer évig keresz
ténynek és magyarnak . 

E S 
biwn_y ezt tévesztették 
szem elől a tapasztalat

lan és félművelt Fideszes fiúk, 
amikor azt hitték, hogy ennek az 

országnak, ennek a népnek né
hányszor csak jó nagyot kell 
hazudni (a hatásosság ha
talmas költségeit maguk
kal az adózókkal megfi
zettetve ), s akkor majd 
csak úgy dőlnek nekik a 
szavazatok maguktól. Dehiába volt a koro-

nahurcolászás, a 
millenniumra elherdált milliár-

. dok, amiknek jelentős hányada 
aztán Fidesz-közeli zsebekben 
landolt, hiába a tűzijátékok bó
dulata, a megrendelt közvéle
mény-kutatások. A választások 
első fordulójának éjszakája be
bizonyította, hogy mégsem lehe
tett megtéveszteni a magyar né
pet, a magyar munkást.· És ne 
szégyelljük ezt a szót, hogy 
munkás. Tetszik, nem tetszik az 
uraknak, a rendszerváltás vesz
tese, a magyar munkás újra ön
tudatra ébredt. És elment sza
vazni. És a baloldalra szavazott. 
S ennek azért nem kevéssé fon
tos előzménye, hogy a szakszer
vezetek ·az MSZP-vel most nem 
az országgyűlésbe bejuttatandó 
funkcionáriusok számáról ·mu
tyiztak, hanem elvi megállapo
dást kötöttek a munkásérdekek 
képviseletéről. Ehhez a megálla
podáshoz csatlakozott a Vasuta
sok Szakszervezete is. 

szavazni. És a · házaink olyan ügyek
balo ldalra sza- be avatkoztak, ami 

vazott. S en nek 
bizony nem tartozik 
rájuk. Mi emlékez-

S
zak-
t á r  s a k ! 

Mondhat , bármit 
elegáns kalapkájá
ban Dávid Ibolya, 
duzzadhat a meg
alapozatlan önbi
zalomtól Orbán 
Viktor a szónoki 
emelvényen, és 
mézes-mázoskod-

azért nem kevés
sé fontos előz
ménye, hogy a 
szakszer veze
tek az MSZP-

vel most nem 
az o rszággyű

lésbe bejutta
tandó fun kcio
náriuso k szá má 
.ról mutyiztak , 
hanem elvi meg 
á l l a p o d á  s t 

· kötöttek a mun
kásérdekek kép
v ise let é ről. 

hat a szakszervezeti múltját el
áruló Pokorni Zoltán, mi, ma
gyar, baloldali, öntudatos mun
kások nyertük meg a választá
sok első fordulóját. Mi mlntet
tük meg a magyar demokráciát, 
mi őriztük meg a rendszerváltás 
vívmányait, aminek javaiból pe-

tünk rá, hogy Jézus 
sohasem politizált, s 
mi őriztük a legfőbb 
parancsolatot, hogy 
szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat, mi
közben mások a fél 
országot lehazaáru
lózták, öngyilkosság
ra bíztatták, hogy a 
maradékon diktatóri
kusan uralkodhassa
nak. Mi őriztük ke
resztény hitünket, 
vagy voltunk becsüle
tes ateisták, de gyű
lölködni nem voltunk 
hajlandók soha. M•t u d j u k ,  

1 hogy.a ma

ORSZÁGIMÁZS 

gyar választási rend
szer a Kossuth nótával össze
cseng, hogy ahol lesz második 
forduló, ott mindnyájunknak el 
kell menni, újra szavazni. De azt 
is tudjuk ám, hogy ez csak a 
kezdet. Hogy az új kormánytól, 
mert velük megtehetjük, mert mi 
juttatjuk hatalomra őket, igenis 
számon fogjuk kémi az elvi 
megállapodás gyakorlati részle
teit. Mert kárpótlást kérünk a 
tizenkét évnyi szenvedésért és 
mellőztetésért. Mert rendet, át
látható viszonyokat akarunk a 
munka világában. Kollektív 
szerződést, igazságos és arányos 
bértáblát. Biztonságot és tisztes 
megélhetést. 

TI 

Akik most a mi szavazata-
inkkal alakíthatnak új 

kormányt, számolhatnak a szi
gorú elszámoltatással. Csönde
sen, eredményesen, szorgalma
san fogunk dolgozni, ha lehet és 
érdemes. De sztrájkolni fogunk 
és tüntetni, ha kell. Most a má
sodik fordulóban pedig elme
gyünk szavazni. Megtesszük, 
ami rajtunk múlik. 

Izsák Jenő grafikája Mezó Ferenc 

1' 
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laiillen Lengyel Júlia 
- művésznevén 
Zsüllen- nem 
csak vasutas, 
hanem művész
családból is 
származik. 

• Mindezt 
munka mellett 
Hogyan győzi? 

NEM MÚLHAT 

EL ÚGY NAP, 

HOGY NE 

ALKOSSAK. 

MINDEN 

HÉTV ÉGÉN, 

A SZABAD

SÁGOM 

ALATT, DE 

SOKSZOR 

ÉJJEL IS 

FESTEK. 

a szépre, a jóra kívánom 
ráhangolni azokat, akik 
megtekintik a festmé
nyeimet. 

Bemutatjuk Lengyel Júlia, 
K.E. T. díjas festőművészt 

- Jelenleg a 
Nyugati-pálya
udvar- műszak
jánál vagyok 
járműfestő és 
mázoló. Tulaj
d o n k é p p e n  
minden szabad
időmet a festé
szetnek szente
lem. Nem múl
hat el úgy nap, 
hogy ne alkos
sak. Minden 
hétvégén, a sza
badságom alatt, 
de sokszor éjjel 
is festek. Ma, 
amikor az em
berek rendkívül 
el vannak kese
redve, úgy ér
zem, képeim
mel hitet tudok 
beléjük önteni. 
Tulajdonképpen 
arra törekszem, 
hogy a műve
immel szerete
tet és örömet 
tudjak adni 
mindenkinek. A 
színekkel pedig 

• Az emberszeretetét 
nem csak a múvészetével, 
hanem karitatív munkájá

val is kifejezi. 

- Egy olyan világban, 
ahol a politika nem 
törődik a kisemberek 
gondjaival, ott nagyon 
nagy szükség van az 
összefogásra. 

Sári Katalin mútészettörté 

Felmenői 
ükszülőkig 
visszamenőleg 
vasutasok, de 
dédapja híres 
mesemondó, 
nagyapja 
füttyművész 
volt, nagyanyja 
pedig ma is 
aktív tagja Bag 
község népi 
együttesének. 

MA, AMIKOR 

AZ EMBEREK 

RENDKÍVÜL 

EL VANNAK 

KESEREDVE, 

ÚGY ÉRZEM, 

KÉPEIMMEL 

Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy Barta 
Boglárka rendőr szülei
nek is a nyilvánosság
hoz kellett fordulniuk, 
hogy összegyűjtsék 
gyermekük műtétjére a 
pénzt. 

és Lengyel Júlia a kiállítás megnyítój 
A ma már 

- Szintén vasutas szüleimnek 
köszönhetem, hogy a festészettel 
már egész kis koromban kapcso
latba kerültem. Családunk rend
szeresen összejárt a Gödöllői 
Pft.-nél dolgozó Virág Gellért 
szobrász és festőművésszel, aki 
már kilencévesen elkezdett taní
tani. Később, amikor pályát kel
lett választanom, már minden
áro.n festő szerettem volna lenni. 
Végül címfestői képesítéssel a 
zsebemben a Keleti pályaudva
ron kaptam állást. Itt is szeren
csém volt, mert a Verseny utcai 
műhelyben dolgozó Vörös Bélá
tól portréfestészetet tanulhattam. 

• Ezek szerint mindvégig 
magántanítványként fejlődött? 

- T öbbnyire igen. Végül 
Vörös Béla tanácsára irat
koztam be a Vasutas Zene 
és Képzőművészeti Iskolá
ba, ahol Benedek György 
szobrász és Hegedűs István 
grafikus volt a mesterem. 
1990-től, amikor az iskola veze
tőségi tagja lettem, számos hazai 
és külföldi művésztábort szer
veztem, ahol magam is tovább 
csiszolhattam tudásomat. T öbbek 
közt így kerültem kapcsolatba 
Kerecsányi Miklóssal, akitől a 
ma is gyakorolt késtechnikát sa
játíthattam el. 

• Mikor kapta a festőmúvész 
minősítést? 

- 1992-ben Ungváron díjazott 
a Kárpátaljai Kassai Antal 
K.E.T. (Kerecsányi-Egressy-Teg
za) szövetség. Mivel nincs főis
kolai végzettségem, a művészvi
lág a teljesítményem alapján fo
gadott el. Azóta számos kiállítás
ra hívtak meg. Így például 1993-

ban Szlovákiában, •, műveivel elis
mertséget, ada
kozásaival és 
karitatív szerve
ző munkájával 
közismertséget 
szerzett 
művésznővel 

ben Hollandiában jár
hattam képeimmel. Ma
gyarországon is több 
nemzetközi kiállításon 
vehettem részt a Pataki 
Művelődési Házban 
éppúgy, mint a Vigadó
beli lntergalérián. 

Bagon, lakóhelyemen 
állandó kiállításom van, 
illetve ugyancsak állan
dó díszvendége lehetek 
az Aszódi Augusztusi 
Fesztiválnak. 

a Kispesti 
Kaszinóban 
február végétől 
március elejéig 
tartó kiállítása 
kapcsán beszél
gettünk. 

HITET 

TUDOK 

BELÉJÜK 

ÖNTENI. 

Ma már egyre köny
nyebben lehet az ilyen 
esetekben a művészvi
lágot adakozásra moz
gósítani. Legutóbb pél
dául több, mint száz 
festményt tudtam össze
gyűjteni egy másik kis
fiú bécsi műtétjéhez. 
Szerencsére az ilyen jel
legű munkát a média is 
megfelelően támogatja. 

K.Sz. 

Emlékkupa 
hirtelen elhunyt kol
légáról, aki közös
ség- és sportszerető 
emberként egész 
életében mozgatója 
volt a debreceni vas
utas szabadidős lab

, , , , 

SZABO SANDOR EMLEKERE 

S
zabó Sándor, a Deb
receni Gépészeti Fő
nökség két évvel ez
előtt elhunyt Vasuta-

sok Szakszervete Alapszerve
zeti titkára tiszteletére kollégái 

kezdeményezésére 2002. március 23-
án labdarúgó kupát szerveztek. A rendezvényt 
a VSZ Gépészeti Intéző Bizottsága (GIB) is 
támogatta. 

-

Az ország minden részéből összegyűlt aktív és volt 
gépész szb-titkárok reggel kilenc órakor egy-egy 
szál virág elhelyezé
sével rótták le tisz
teletüket Szabó 
Sándor sírjánál. A 

megemlékezésen -
amelyen az elhunyt 
családja és kollégái 
is megjelentek -
Pszota Arpád, a 
GIB titkára mondott 
beszédet. 

A szónok őszinte 
és együttérző sza
vakkal emlékezett 

. meg a fiatalon és 

darúgó életnek. Éppen ezért a tiszteletére és emlé
kére munkatársai által kezdeményezett „Szabó 
Sándor" Kispályás Labdarúgó Kupa évenkénti meg
rendezését a VSZ Gépészeti Intéző Bizottsága is 
támogatja. 

A megemlékezést követően a Debreceni konté
nerátrakó pályaudvar melletti sportpályán kilenc 
csapat részvételével megtartották az első „Szabó 
Sándor'' Kupa mérkőzéseit, amelyet a MÁV Rt. is 
támogatott. 

A labdarúgó tornán az első helyet a Püspökladá
nyi MOSZ csapata szerezte meg. Második lett a 
Debreceni MOSZ, harmadik pedig a Debreceni 

Reszortosok csa
pata. A Hetesrúgó 
versenyben a leg
jobb kapus címet 
Rácz Barna érde
melte ki. 
Valamennyi résztve
vő nevében köszö
netünket fejezzük ki 
Guba Sándor Gé
pészeti Főnökség 
vezetőjének, és 
Swarcz Zoltán 
szb-tagnak a kitűnő 
szervezésért . 
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�:1:: g a t o k e n t  
jartam elöször az Eszaki Jar
müjav,toban. Akkor még nem 
volt kft„ de mindenki a vasuti 
mozdonyjav1tas fellegvarakent 
emlegette. Az elmult evtized 
atszervezesei az „Eszakif'' sem 
kerültek el. A fo profil megma
radt. de mint kiderült. jelentö
sen megfogyott létszammal 
végzik a nagyteljesítményü vil
lamos és dízelmozdonyok javí
tását. A szakemberek önerős 
pótlására indított szakmunkás
képző tanfolyamról Soós End
re ügyvezetö igazgató, Sárvári 
György, humánpolitikai osz
tályvezető és Simányi Miklós, 
nyugalmazott föiskolai docens 
nyilatkozott a Magyar Vasutas
nak. 

• Mi tette szükségessé a 
tanfolyam elindítását? 

Soós Endre: Jóma
gam immár negyven 
éve foglalkozom vasúti 
jánnúvek javításával, 
ami rendkívül bonyo
lult feladat. Bizonyí
tásra nem szoruló tény, 
hogy a dízelmotorok, a 
nagyteljesítményú vil
·1amosmotorok, a for
góvázak és a kiegészí
tő berendezések javítá
sával foglalkozók 
mind komplikált feladatokat látnak 
el. Ugyanakkor az állami oktatás
ban visszaszorult azon szakmák 
képzése, amelyre a bonyolult vasú
ti járművek szereléséhez, üzembe
helyezéséhez és próbájához szük
ség van. Sajnos a nagy tapasztalat
tal rendelkező szakembereink 
egyre nagyobb számban érik el a 
nyugdíjkorhatárt, ezért gondos
kodnunk kell az utánpótlásról. 

• Ezek szerint az utcáról nem 
tudnak felvenni szakembereket 

S. E.: Így van. Ma már nem talál
ni olyan állami iskolát, ahonnan a 
kikerülők tisztában lennének a 
V 43-as mozdony szerkezeti ele
meivel, ezért kollégáimmal hamar 
rájöttünk, magunknak kell megol
danunk a kérdést. A szándék meg
születése után kezdtük el keresni 
azokat a profi szakembereket, 
akik a műszaki felnőttoktatásban 
segítségünkre lehetnek. Így jutot
tunk el Simányi Miklóshoz, aki · 
több évtizeden át dolgozott ná
lunk, majd nyugdíjazásáig a győri 
műszaki főiskola vasútgépész osz
tályát vezette. Legnagyobb örö
münkre elfogadta a felkérést és 
összeállította a tantervet. 

9nerős sz8kképzés a MÁV 
Eszaki Járműjavító Kft.-ben 

• Hogyan választották ki a 
tanfolyamon résztvevóket? 

Sárvári György: A 
tanfolyam terveinek 
összeállításával egyi
dejűleg közreadtunk 
egy felhívást, amely
ben megfogalmaztuk a 

· részvétel követelmé
nyeit is. Arra töreked
tünk, hogy a jelentke
zők a villamos jármű
szerelési isme"retek el
sajátításához szüksé
,ges rokonszakmával rendelkezze
nek, és vállalják a munka melletti 
tanulással járó többletterhelést is. 
Eredetileg huszonöt főre terveztük 

a létszámot, végül ti
zennyolcan kezdték el 
szeptemberben a tanfo
lyamot. A jelentkezők 
többsége tíz-húsz éve 
dolgozik nálunk. Az 
eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy akik el
kezdték, végigcsinál
ják. Mindannyian aktí

vak és 

• A szakképzések eseté
ben alapvetó kérdés, 
hogy államilag elismert 

végzettséget adnak-e. 
... 

S. Gy.: Amikor minden cégen 
belüli feltételt megteremtettünk, 
keresnünk kellett egy olyan intéz
ményt, amely biztosítja a szakmai 
felügyeletet és rendelkezik az ál
lami végzettség kiadásához szük
séges feltételekkel. A Baross Gá
bor Oktatási Központban mindkét 
tekintetben partnerre találtunk. 
Tény, hogy a jelenleg futó tanfo
lyam még nem nyújt úgynevezett 

OKJ-s képesítést, de azon va
gyunk, hogy a jövőben ennek a 

feltételnek is megfelel
jünk. Nagyon fontos, 
hogy ezt is a szakképzé
si alap terhére tudtuk 
megszervezni, akárcsak 
a többi házon belül szer
vezett tanfolyamot. 
Ezek többségét az ISO 
által is megkövetelt kép
zési terv keretében indít
juk, mint például a mi
nősített hegesztő, öntő, 
illetve CNC esztergá

lyos tanfolyamokat is. 

• Milyen szempontok szerint 
áll�ották össze a tantervet? 

Simányi Miklós: 
Egy évvel ezelőtt kör
vonalazódott, hogy 
milyen képzettségű 
szakemberekre van 
szüksége a jármújaví
tónak. Mint kiderült, 
elsősorban elméletileg 
kell továbbképeznünk 
a ma is itt dolgozó 
szakmunkásokat. Ép- . , . 
pen ezért a kétszáz ,..,.,;J 

, órás tanterv nagyobb részét ala-
pozó ismeretek teszik ki, úgy
mint villamos-ipari szakisme
retek, szakrajz, elektrotechni
ka, villamos mérések alapjai. 
Ezeket egészítik ki a konkrét 
járművek javításához kap

rülményeket biztosít mind az el
méleti, mind a gyakorlati képzés
hez. A tanterv fietven százaléka 
tantermi, harminc százaléka pedig 
gyakorlati jellegű. Ez utóbbi kere
tében az első félévben a mérőesz
közök használatát sajátították el a 
hallgatók, a második félévben pe
dig a munkaterületeken tartunk 
szakmai bemutatókat. 

• Kik vesznek részt a képzésben 
oktatóként? 

S. M.: Abban a szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy az oktató
gárda gerincét a járműjavító mér
nökei alkotják. A Baross Gábor 
Oktatási Központ részéról Besnyő 

József műszaki ta
nár segítsége meg
határozó. Az okta
tók mellett ki kell 
emelnünk Ábrahám 
Zoltán tevékenysé
gét, aki a járműjaví
tó · humánpolitikai 
osztályának oktatási 
ügyintézője, és a 

;
( 

tanfolyam tanulmá-
j nyi szervezője. Neki 
· f is nagyban köszön

hetjük, hogy tudjuk tartani a tan
tervet, és előreláthatólag június 
elején sor kerülhet a záróvizsgák
ra. 

• Mint a tanfolyam összefogója, 
hogyan értékeli az eltelt idószakot? 

csolódó ismeretek. Jelenleg a 
s. M.: Számomra úgy tűnik, hogy 

V 43-as mozdony fődarabjai- ezt a képzést mindenki egyaránt 
ra, azok szerelésére, akarja. Ennek köszönhetően való

méréseire, próbáira sulhatott meg az ötlet alig néhány 
helyezzük a hang- hónap alatt. Azért is örültem a fel
. súlyt, de a tan- kérésnek; mert véleményem sze-

terv „fiókos rint ez nem csak műszaki, techno-
r e n ds z e rű", lógiai képzés, hanem emberfor-
azaz igény ese- málás is. 
t é ,n -------- Az a tapasztalatom, 

m á""'S NEM CSAK hogy a hallgatók segí-
járműtí- tik egymást, és kiala-

pusokra is MŰSZAKI, 
átalakítható. 

kulóban . van egy 

• Hol tudják megtartani 
az órákat és a 
gyakorlatokat? 

S. M.: A járműjavító 
területén található az az 
oktatási épület, amelyet 
ma már a Baross Gábor 
Oktatási Központ üze-

TECHNQ- egészséges közösségi 
szellem is. A tudás 

LÓGIAI megszerzése mellett a 
mai rohanó világunk-

KÉPZÉS, ban a szakma igé-

HANEM 
nyességét, összefogá-
sát tartom az egyik 

EMBER• legfontosabb ered
ménynek. 

FORMÁLÁS 
meltet, és kulturált kö- _______ __, Karácsony Szilárd 
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Differenciált, sajátosságokra figyelő 
szakszervezeti munkát 

Az alábbi 
interjúrészletet ab
ból a nagyobb, 
átfogóbb témakörű 
anyagból emeltük 
ki, amely egy má
sik folyóiratban je
lenik meg. Az is
mert szociológus
nak ugyanis nem
rég jelent meg új 
könyve, a „Gazda
sági elit és a társa
dalom a magyar
orszagz újkapita
lizmusban" cím
mel. E jelentős és 
aktuális kérdés
körroí szóló be
szélgetésünkből 
azt a részt ragad
tuk ki, amely a 
szakszervezetekkel 
foglalkozik. 

• Beszéljünk a ket
tós gazdaság és 
kettós társadalom 
problémaköréról. - Magyarországon kettős gazdasági és kettős társadalmi struktúra alakult ki a rendszerváltás folyamatában. Szemben áll egymással egy alapvetően külföldi tulajdonban lévő, külföldi piacokhoz kötődő nyugati termelési és társadalomszervezési modellel leírható, nyugati életstílussal jellemezhető szektor és egy hazai. Ahol a hazai tulajdon domináns és az értékesítés iránya alapvetően hazai, ott jórészt rendies jegyekkel írhatóak le a gazdaságés termelésszervezé. si modellek. 
• Miben nyilvánul 
meg ez a rendies
ség? - Abban, hogy a munkavállalók a ha-

________ ,. zai szektorban jóval kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a külföldi tulajdonúban. Minél feljebb haladunk a vállalati nagyságban, annál nagyobb gyakorisággal jönnek létre szakszervezetek. A nagyvállalatok viszont Magyarországon jórészt külföldi tulajdonban vannak. A hazai közép- és kisvállalkozói szférában nincsen, vagy nagyon kevés a szakszervezet és magas a feketemunka aránya. Ennek pedig az a sajátossága, hogy nem védik jogi intézmények az így dolgozó munkavállalókat. Nem tudnak például betegállományba menni -nagyon kevés táppénzt kapnak - vagyis kikerülnek a szociális jogvédelem hálózatából. Az önkényesség a rendiségnek egyik fontos sajátossága, s ez a hazai szektorban erőteljesen jelen van. Ennek a kettős társadalomnak történelmi hagyományai vannak a magyar kapitalizmus törté_netében a kiegyezéstől kezdve, a két világháború közötti időkön át a jelenlegi helyzetig. A magyar társadalomnak geopolitikai és geogazdasági helyzetéből adódóan soha nem volt lehetősége, ideje arra, hogy az alapvető társadalom és termelésrendezési modelljét - alulról induló szerves fejlődés folyamán - önmaga szülje meg. A magyar társadalom önmegvalósítási és önérvényesítési kísérleteit mindig leverték. Ennek következtében az uralkodó termelési és társadalomszervezési modelleket mindig kívülről kaptuk. 
• Ez a magyarázata a kettós szerkezetnek? - Ma a kettős szerkezet azt is jelenti - többek között -, hogy a külföldi tulajdonban lévő szektor az állami redisztribúción keresztül folyamatosan 

jövedelmeket szivattyúz át a hazai szektorból. Az állami redisztribúció a külföldi szektor felé részrehajló. 
• Hogyan ítéli meg a mai magyar szakszerveze
tek helyét és szerepét? - Vannak biztató jelek: főként az, hogy a szakszervezetek között megindult egy erőteljesebb együttgondolkodás, cselekvés. 
• ... ami s'ajnos, az utóbbi idóben lelassult - Részben azért, mert hatalmi harcok folynak a szakszervezetek között. Döntően azért lassultak le ezek a közeledések, mert vannak olyan problémák, amelyeket a szőnyeg alá söpörtek. 
• Mire gondol? - A különböző szakszervezetek az eltérő helyzetű munkavállalókat képviselik, akiknek az érdekei között éles ellentétek húzódnak. Kutatásaim során - a multinacionális szektorban -háromfajta munkavállalói státuszt tudtam megkülönböztetni. Az ezekhez rendelhető csoportok tagjai között - rövid távon - semmiféle érdekazonosságot nem lehet felfedezni. Az egyik a fiatal, nagyon képzett munkaerő, akinek a multi részt vesz az oktatásában, jól megfizeti munkáját, többször külföldre utaztatja, s ezt az általa alkalmazott munkaerőt a világ munkavállalói élvonalába emeli. Ilyen például az elektronika, ahol a fiatal informatikai mérnökök világkarriert tudnak befutni. A másik típus az a fiatal, de abszolút szakképzetlen főleg női munkaerő, akit elsősorban szalagmunkára alkalmaznak. Nem nehéz belátni, hogy egy fiatal informatikus mérnök és egy fiatal, faluról autóbusszal beszállított munkavállaló között nehéz érdekközösséget találni. Egyiknek érdeke a globális tőke terjeszkedése, a másiknak meg nem. 
• A harmadik típus? - Az a munkaerő, amelyik magasan kvalifikált, de akit a tudásánál jóval alacsonyabb szintű feladattal bíznak meg. 
• Térjünk vissza a szakszervezetekhez. - A különböző érdekeltségű és státuszú munkavállalói csoportokban differenciált szakszervezeti tevékenységet kellene kifejteni. Megkeresni, hogy mi a közös bennük, de tudomásul kell venni a sajátosságaikat. Szerintem az egyes szakszervezetek ma még nem látják pontosan a saját bázisukat. 
• E fontos tényezók mellett ugyanakkor közre
játszanak más hazai és nemzetközi körülmé
nyek is. Mit gondol erról? - Szerte a világban hanyatlik a szakszervezeti mozgalom. Ennek az az oka, hogy a munkafolyamat individualizálódik. Különböző új munkaformák jelennek meg, mint a távmunka, az otthoni munka, a részmunkaidő, stb. Atomizálódik a munkafolyamat. A klasszikus munkásmozgalom otthona és bázisa íi hatalmas nagyvállalat volt. Ezek a nagyüzemek egyre inkább felbomlanak és laza konglomerátummá alakulnak. Ennek következtében nehéz szakszervezeti mozgalmat szervezni. Ez össz_efüggésben van a társadalom általános polarizációjáyal is. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy a jelenlegi kormány mindent megtesz azért, hogy gyengítse a szakszervezete-

ket. De ettől · • függetlenül is d9,�\�101....i1).'3-'i. ezek munka- J.� •� }: •�J vállalói bázisa \\'3-te,O erősen beszű- <J»W kült, így a szak- 9, S �e; szervezetek rá- S� kényszerülnek arra, hogy valamely párthoz csatlakozzanak. 
• Kifejtené ezt egy kicsit bóvebben? 

- Nem tartom szerencsésnek azt a szoros kapcsolatot, amely a szocialista párt és főként az MSZOSZ-hez tartozó szakszervezetek között létrejött. Ez csorbítja a szakszervezetek civil társadalmi vonásait. Azért alakult ki ez az erős kapcsolat, mert a szakszervezetek önmagukban gyengének érzik magukat - mint ahogy azok is -, és védelemért, támogatásért különböző pártokhoz fordulnak. 
• A magyar szakszervezeti mozgalom gyökerei 
- a kezdetektól - mindig a baloldali pártokhoz 
kötódtek. - Igen, csak ez a mostani baloldali párt, az 
MSZP 1995-ben végrehajtotta a Bokros-csomagot, amivel óriási károkat okozott a szakszervezeteknek és önmagának is, hiszen fontos szociális vívmányokat vetettek vissza. Az MSZP ezzel legalább annyira gyengítette saját szakszervezeti bázisát, mint amennyire a Fidesz most szét akar-ja verni a szakszervezeteket. 1" 

• Az MSZP ugyan nem volt szakszervezetbarát, 
de a Fidesz-kormány kifejezetten szakszerve
zet-ellenes. Ezért a két párt és kormány között 
van különbség a szakszervezetekhez való viszo
nyukban. - Ez talán igaz. El kell mondanom azt is, hogy vannak biztató kezdeményezések. Ilyen például a 
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete által nemrég szervezett kétórás figyelmeztető sztrájk. Itt a dolgozók részvétele kilencven százalékos volt, aminek nagy a jelentősége. 

, • Könyve olvasása közben meglepett e szó
használat kizsákmányolás. Tíz év óta ez a foga
lom ta�unak számít - Könyvemben megfogalmaztam azt a tételt, hogy 1997-ig zsugorodó, majd lassan növekedésnek induló nemzeti termék mellett és a gazdaságpolitikai vezetés által szabadon felhasználható források hiányában az elitek felhalmozása, meggazdagodása csakis úgy mehetett végbe, hogy más társadalmi csoportoktól jövedelmeket szivattyúztak át. Az -analitikus marxisták értelmezése szerint olyan helyzet alakult ki, amikor bizonyítható, hogy egyes csoportok felhalmozása, meggazdagodása mások elszegényedése árán valósult meg. Ez az egyik lehetséges megközelítés. A másiknál a baloldali liberális Kis János gondolatmenetéből indultam ki. Ennek a lényege: akkor van speciális kizsákmányolás, amikor bizonyítható, hogy a tőke és a munka viszonyában a tőke erőfölényben van a munkával szemben. 

Kárpáti Sándor - Ladányi András 
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� � Közgyűlési meghívó ; ; 

; ; 

1 
A

Vasutas Onkéoles és Magéooy"gdf)pén,tár küfdöttkö,- � 
gyűlése 2002. május 15-én (szerda) 10.30 órakor a MÁV Rt. ; 

� Bevételellenőrzési Igazgatóság konferencia termében ; 
� (Budapest, VI. Nyugati tér 1-2) kerül megrendezésre. � 
; 
� 

Napirendi javaslatok: 1) Tájékoztató a Vasutas Önkéntes és � 
� 

; 
Magánnyugdfjpénztár gazdálkodási és pénzügyi helyzetéről. 2) A 

� 
� 

Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2001. évi mérleg- és 

� 
beszámoló jelentése. 3) Alapszabály módosítása. 4) Egyebek. 

� 
A küldöttek részére névre szóló meghívót és a napirendhez elő-

terjesztést küldünk. A napirendhez kapcsolódó előterjesztés � 
� 
; 

2002. április 26-tól megtekinthető a Vasutas Nyugdfjpénztár szék- � 
; 

� 

helyén (Budapest, VI., Andrássy út 66. II. em. 209. szoba.) 

� 
Amennyiben a küldöttközgyűlés határozatképtelen, a megismé-

� 
telt küldöttközgyűlés időpontja 2002. május 30-a, 10.30 óra, válto-

� 
� 

zatlan helyszínen és napirenddel. 

; Vasutas Nyugdíjpénztár 

� Igazgatótanácsa � l§l 
lil.lil 

Jubileumi meghívó 

A
Törekvés Müvelődési Központ (1101 Budapest, Könyves K. 
krt. 25.) szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit az 5 
éves Pacsirta Da/körének jubileumi műsorára 2002. április 
27-én, szombaton 15.00 órai kezdettel. 

A műsorban fellép: Barna István, Berente Margit, Dani István, Fodor 
József, Hegyi Margit, Káel Ági, Kovács Marika, Németh Ferenc, Skre
nyó Miklós, Szalay Piroska, Tóth Sándor, Zofál Kati. 

Zongorán kísér: Farkas Istvánné 
Közreműködnek: a Törekvés-Feeling versenytánc klub táncosai. 
Műsorvezető: Bakos Ilona & Szőllősi Ilona 
Jegyek 300 Ft-os egységáron kaphatók munkanapokon a portán 15-20 óra 

között, valamint az előadás kezdete előtt 1 órával a helyszínen. Telefon: 
263-0299. 

A Törekvés Művelődési Központ megközelíthető: 28-as, l -es villamos
sal, a 9-es autóbusszal. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A
Vasutasok Vörösmarty 
Müvelődési Háza tizen
harmadik alkalommal hir
deti meg a nyári sátortá

borozást 10-14 éves gyermekek 
részére, amely a Bükki Nemzeti 
Park területén, Szentléleken lesz. 

I�őpont: I. turnus: július 15-től 
július 21-ig, II. turnus: július 
22-től július 28-ig. 

A 2-4 személyes sát
rakat a művelődési 
ház biztosítja, a 
gyermekeknek csak 
hálózsákot és a 
szükséges egyéni 
felszereléseket kell 
vinniük. 

A színes, változatos 
programokban megis
merkedhetnek a hegység nö-

vény: és állatvilágával, emlékhe
Jyeivel, kirándulásokat tesznek bar
langokhoz. 

A bőséges étkezésről külön sza
kács gondoskodik, aki bográcsban 
készíti el a finomságokat 

A vidék háborítatlan szépsége 
remek túrázási és sportolási lehető
séget nyújt. Naponta. 10-15 km-es 

túrákat lehet tenni, a prog
ramban szerepel Lilla

füred és környékének 

A táborozással 
kapcsola.tos 

bővebb f e/világo
sítást a 04/15-54-

es és a 46/508-909 
· és 508-910-es tele

! onszámokon kérhet
nek az érdeklődők. 

és bemutató 
Már hagyománynak Negyedik alka- gyedik alkalommal 
számít, hogy minden év lommal rendez rendez vasútmodell és 
április' végén, május makett kiállítást május 
elején kiállításon mutat- vasútmodell 1-5. között a hatvani 
ják be a vasúti járműve- és makett kiál- Liszt Ferenc EuroCity 
ket, a vasút életét a lítást május vasútmodellező klub. 
nagyközönségnek, ezál- A bemutatón minden 
tal is népszerűsítve a 1-5. között a nap 9-18 óra között 
vasutat, a vonattal való hatvani Liszt mintegy 10 működő 
utazást. Az idén sem Ferenc Euro- terepasztalt, kiállított 
lesz ez másképp, ugyan- c·t , t vonatok, autók, hajók, 
is május l-jén vasúti I Y VaSU mo- repülők modelljeit te-
jármúbemutatót szervez dellező klub kinthetik meg a látoga-
Hatvan Város Önkor- _______ __. tók. 
mányzata, a MÁV Rt. hatvani Cso
móponti- és Gépészeti Főnöksége, 
ahol a jól ismert hazai vasúti jár
művek mellett a szomszéd (szlo
vák, osztrák) vasutak mozdonyait 
is megtekinthetik majd az érdeklő
dők. A kiállítást az érdeklődők 9-
16 óra között nézhetik meg. 

Az eseményhez kapcsolódva ne-

Az ígéretes program miatt is azt 
tudom javasolni, aki teheti, és ér
deklődést mutat a vasúti járművek 
iránt, az látogasson el gyermeké
vel, ismerőseivel és töltse a május 
elsejét Hatvanban, az Évezred
megnyitó vasúti jármúkiállításon. 

Bertalan János 

g8sabb hídja épül 
Franciaországban 

A 
ország déli részén Mil-

z lau városánál, a Tarn 
folyó terett fog meg- -

épülni az a viadukt, amelynél 
hosszabb és magasabb még nem 
volt a világon. 

Az előzetes vizsgálatok már 1987-
ben elkezdődtek. 1990-ben minisz
teri döntés született arról, hogy a 
hidat meg kell építeni. 1993-94-
ben hét építészmérnök és nyolc ter
vezőiroda konzultációja után ver
senytárgyalást hirdettek a külön
böző tervek megvalósíthatóságáról. 
1998-ban határoztak a viadukt épí
tésének koncesszióba adásáról. 
2001 márciusában az Eiffage cso
port nyerte el a megbízást, amelyet 
2001 május hónapban aláírtak. A 
gigantikus beruházás tervdoku
mentációja 51 kg-ot nyom, ami jel
zi azt, milyen nagyszabású munka 
kerül kivitelezésre. 

A tervezett viadukt hossza 2460 
méter, pillérei pedig 270 méter 
magasak lesznek, így túllépik a pá
rizsi Eiffel torony magasságát. A 
hídon két vasúti és két közúti pálya 
kerül kiépítésre, amelyeket hét pil
lér fog tartani. A tervezésnél és a 
kivitelezésnél az SNCF szakembe
rei is részt vesznek, hogy a vasúti 
közlekedés szempontjai érvénye
süljenek. Az épülő viadukttól hat 

km-re északra egy 18 vágányból 
álló pályaudvart létesítenek, ame
lyek az építőanyagok helyszínre 
juttatására szolgálnak. A kivitele
zésnél a legmodernebb technikát 
fogják alkalmazni, ami lehetővé 
teszi, hogy a létesítmény legalább 
120 évig működőképes Jegyen. 

Az építkezés költségeit 320 mil
lió eurora becsülik, amelyet beru
házási bankok folyósítanak majd, 
mivel állami szubvencióra nem 
számíthatnak. A viadukt üzembe 
helyezése után - amelyet 2005 
januárra terveznek - a hidat igény
bevevő közúti járművektől díjat 
szednek be, amely 6, 1 eurotól 19 ,6 
euroig terjed, a jármú fajtájától 
(személy- vagy tehergépkocsi) és 
az évszaktól függően (nyár vagy 
tél). 

A kivitelezők mindent elkövet
nek, hogy a befejezés időpontját 
betartsák. Úgy tervezik azonban, 
hogy ha a körülmények megfele
lőek lesznek, 2004 nyarára a hidat 
üzemkész állapotban át tudják adni. 
A számítások szerint a viadukt be
vételei már az üzembe helyezés 
évében 45,7 millió eurot fognak 
kitenni, úgyhogy kb. 2039-re a híd 
üzemeltetése rentábilis lesz. 

Hajós Béla 
(La Vie du Rail, 2002. január 9.) 
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l 
, VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI KHT. 

. 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 
� . � Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék 

tunk végre a három felsorolt intéz
ményben. Ma már arra is lehetőség 
van, hogy a beutaltak különbözet 
megfizetésével emelt szintű ellátás
ban részesüljenek. Az így keletkező 
többletbevételekből nem csak a 
szolgáltatás színvonalát fejlesztjük 
tovább, hanem az ott dolgozók java
dalmazását is. 

-Apropó bérek. Milyen bérfejlesz
tésre számíthatnak a VKHT 

munkavállalói 2002-ben? 

- Más, a 2002. évi gaz
dálkodást meghatározó 

A 
Magyar Vasutas olvasói a 2001 novemberi számban átfogó 
képet kaptak a Vasútegészségügy; Közhasznú Társaság 
(VKHT) finanszírozásáról. Ez alkalommal Kammermann Csa
ba, a VKHT gazdasági igazgatója tájékoztatott a szervezet 
eredményes gazdálkodásáról. 

- Említette, 
hogy a reha

bilitációs 
intézeteikben 

fejezetekkel együtt 
társaságunk dön
téshozó testületei 
elé kerülnek az 
idei bérfejlesztési 
elképzeléseink is. 
Remélhetőleg a - Milyen forrásokból biztosítják a számos szakrendelőnk ma már nem 

társaság müködtetését? csak a vasutasok előtt nyitott, ha
nem jelentős részt vállalnak a tele
pülések és vonzáskörzeteik járóbe
teg-szakellátásában is. 

hamarosan megszü
lető határozatok alap

ján 2002. január 1-jéig - A Vasútegészségügyi Közhasz
nú Társaság bevételei három fő 
tevékenységi körhöz köthetők. Ezek 
közül első a MÁV Rt. dolgozóinak 
teljeskörú foglalkozás-egészség
ügyi ellátása. Második a járóbeteg
szakellátás, amelyet pontrendszeren 
keresztül az Országos Egészségbiz
tosítási Pénztár finanszíroz. A har
madik tevékenységi kört a rehabili
tációs intézetek szolgáltatásai adják. 

is számolnak --�� .... a..i:::.., 
többletbevételekkel. 

visszamenőleg a már teljesí
A vasútegészségügyi rendelőinté

zetek előnyét a nagy hagyo•mányok
kal bíró szakmai potenciál alapozza 
meg. Az általunk működtetett or
vosszakmai és informatikai rend
szer a betegek magas színvonalú el
látását teszik lehetővé. Ez esetben is 
elsősorban a vasutasok ellátására 
koncentrálunk, de intézményeink 
szabad kapacitásainak lekötésével 
ma már a járóbeteg-szakrendelőink 

- A hévízi, harkányi és balaton
füredi rehabilitációs intézményeink 
szabad kapacitásait a múlt évtől 
egyre sikeresebben értékesítjük. A 
koncepció lényege, hogy a szanató
riumainkban ne csak a beutaltak, 
hanem a pihenni szándékozók is 
megtalálják a kor igényeinek meg
felelő szolgáltatásokat. Ennek érde
kében a MÁV Rt. közreműködésé
vel jelentős fejlesztéseket hajtot-

Ez utóbbinak egy részét szintén az 
OEP fizeti, de az 1996. és 1998. évi 
ágyszám-csökkentések miatt felsza-
badult kapacitást ma már piaci ala-, ■ 
pon értékesítjük. 

Gyógyuljon üdülve 

tett, ötvenezer forintos mini
málbérre való ráállás mellett továb
bi bérfejlesztésre is meglesz a fede
zet. Emellett a minimálbéremelés 
okozta legégetőbb feszültségeket -
társaságunk múlt évi eredményes 
gazdálkodásának köszönhetően -
Húsvét előtt egyszeri jutalom fizeté
sével tudtuk enyhíteni, amire na
gyon büszkék vagyunk. 

rendelhető (reggeli 250 Ft, 
ebéd 650 Ft, vacsora 450 Ft, 
ezekből az árakból már nem 
áll módunkban további ked
vezményt adni). 

k 

■ 

- Vegyük sorra a tevékenységeket! 
Melyik területen és milyen bóvülési 

lehetóségek adódnak? 
- Egyértelműen megállapítható, 

hogy valamennyi tevékenységünk 
komoly bővítési lehetőségekkel bír 
mind szolgáltatási, mind gazdálko
dási szempontból. A foglalkozás
egészségügy tekintetében országos 
üzemorvosi hálózatunknak köszön
hetően területenként eltérő módon, 
de rendelkezünk szabad kapacitá
sokkal. Természetesen megtartva a 
vasút iránti fő elkötelezettséget, ott, 
ahol erre igény és szabad kapacitás 
is mutatkozik, szívesen befogad
nánk a tulajdonosainkhoz, így a 
Közlekedési és Vízügyi Minisztéri
umhoz, valamint a MAV Rt-hez tar
tozó további vállalkozások, intéz
mények foglalkozásegészségügyi 
feladatait. De más, tradicionálisan a 
vasútegészségügyhöz kapcsolódó 
vállalkozásokat is igyekszünk meg
nyerni. E tevékenység bővítése ér
dekében a 2001. év második félévi 
többletbevételének ötven százalékát 
visszaforgattuk az orvosaink és 
asszisztenseink ösztönzésére. 

- Vannak ilyen lehetóségeik a járó
bet�g-szakellátásban is? 

- Egyértelműen igen, hiszen az öt 
nagy vidéki rendelőintézetünk és 

Fószezonban is várunk minden gyógyulni és pihenni 
vágyót a Vasútegészségügyi Kht gyógyszállóiban! 

A főleg reumatikus, moz
gásszervi és bőrgyógyászati 
betegségeket gyógyító fürdő 

közvetlen szomszédságában található családias 
hangulatú gyógyszállóban egyszerre nyílik mód a 
gyógyulásra, üdülésre és pihenésre. Kirándulási le
hetőségek Pécsre, Siklósra és Villányba. 

HÉVÍZ (26.800 Ft/fő): 7 napos (6 éjszakás) tur
nus, páros jelentkezés esetén félpanziós e/látással. 

Elhelyezés kétágyas, balkonos, színes TV-s, hűtő
szekrényes, zuhanyzóval és WC-vel ellátott szobák
ban. A Tófürdőtől 200 méterre található szanatórium
ban teljeskörű mozgásszervi rehabilitációval várjuk 
kedves vendégeinket. Kirándulási lehetőségek a Bala
tonhoz, Badacsonyba és Keszthelyre. 

4 napos (3 éjszakás) turnus ára páros jelentkezés
kor félpanzióval 14.300 FVf6. 

8380 Hévíz, Erzsébet királynő u. 1.; Tel.:83/341-368; 
Fax: 83/545-989; Üzemi tel.:07/4551. 

BALATONFÜRED (23.200 FtlfőJ: 1 na

pos (6 éjszakás) turnus, páros jelentkezés esetén 
félpanziós ellátással. A Balatontól pár száz méterre, 
egyedülálló panorámájú, balkonos szobákba várjuk a 
szív- és érrendszeri betegségekből gyógyulni és pihe
nésre vágyó vendégeinket. Kirándulások tehetők a kö
zeli Tihanyba és Veszprémbe. 

8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.; Tel.: 87/343-444; 
Fax: 87/343-107; Üzemi tel.: 07/8159. 

HARKÁNY (18.odo Ft/fő): 7 napos (6 éjsza
kás) turnus (szállás) páros Jelentkezés esetén. 
Elhelyezés kétágyas, színes TV-s, hűtőszekrényes, zu
hanyzóval és WC-vel ellátott szobákban. 

Étkezés igény szerint ,a gyógyszálló éttermében 

Kettő kétágyas szobából álló fürdőszobás, szí
nes TV-vet és hűtőszekrénnyel rendelkező lakosz
tály négy fő jelentkezése esetén 7 napos (6 éjsza
kás) turnusára 14.400 Ft/fő. 

Mosdóval és hűtőszekrénnyel felszerelt (közösségi 
fürdő és WC minden emeleten található) két vagy 
háromágyas turistaszoba 1000 Ft/fő/nap (eb
ből az árból nincs további kedvezmény). 

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 1.; Tel.: 72/580-065; 
Fax: 72/480-107. 

A fürdőhelyeken lehetőség van fürdőkúra és 
gyógykezelések ingyenes igénybevételéhez, me
lyekhez a beutalót a szakorvostól kelt előzőleg kér
ni. Az idegenforgalmi adó (kb. 300 FVfő/éj 18-70 éves 
korig) á helyszínen fizetendő. A vendél)ek a szál· 
lók parkolóját ingyen vehetik igénybe. Udülési A 
csekket elfogadunk. M A V 

A megadott árak 2002. május 3-tól ALKAL-

érvényesek. Bővebb információ MAZOTTAI 

munkanapokon a (06-1) 301- ÉS CSALÁD-
0670-es telefonon (üzemi: J�l[(AHÉV�I,. 
01/1633) kapható. 
Honlap: www. 
healthplan.hu 



Nyaraljon a Vasutasok 
Szakszervezetével 
A

Vasutasok Szakszervezete 2002. évben Is megszervezi 
hagyományos franciaországi, ciprusi családos és fran-
ciaországi gyermek csereüdüléselt. 

Családos csereüdülés 
Franciaországban 

2002 
augusztus 30. és szeptember 15-e között 11 éjszaka a 

• spanyol határ közelében lév ő Port Ven dres-ben , 3 
éjszaka Pá rizsban. Elhelyezés kétágyas, fürdőszobás szobákban. Ellá

tás: napi háromszori étkezés, itallal. Részvételi díj: 60.000+79.000 Ft, 
biztosítási díj nélkül. 

Gyermek csereüdülés Franciaországban 

Program: balatonkenesei üdülés közösen a francia csoport tagjaival 
augusztus 7-13. között; budapesti programok augusztus 13-16-ig, eluta
zás Párizsba augusztus 16-án; Saint Mandrier-i program augusztus 17-23 
között; párizsi program aúgusztus 24-27. között; hazaérkezés augusztus 
28-án. Az üdültetésben 14-15 éves kcfrú gyermekek vehetnek részt! Rész
vételi díj: 30.000+40.000 Ft, amely költőpénzt nem tartalmaz. 

Csereüdülés Cipruson 

2002 
június 21. és július 1. között La rn acában , a Beau Riva

• ge háromcsillagos, (négycsillagos szintű) légkondicio
nált, közvetlen tengerparti szállodában, kétágyas (pótágyazható) fürdő
szobás szobákban. Ellátás: félpapziós•, svédasztalos ellátás, étkezés utá
ni italválasztékkal, a két egész napos kirándulás alkalmával teljes ellá
tás. Részvételi díj: 80.000 Ft+ 100.000 Ft repülőtéri illeték, tolmácsnő 
díja. 

M
indhárom üdülésnél a jelentkezési határidő folyamatos, a részvételi díj 
első részletét jelentkezéskor kell befizetni. További információt a 

VSZ központban Döme Lászlónétól a 19-77/157, 16-86 üzemi és a 3221-
895/157, 351-7743 városi telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők. 

Mint a MÁV Rt. 
kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 

örömmel tudatja, hogy megkezdte 
a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 

és biztonsági zarak 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 

KERESZTREJTVÉNY 
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E 
heti feladványunk: Húsvétot (függőleges 1.) 325-ben 
hozott döntése óta (vízszintes 1) ünnepként tartják a 
keresztény egyházak. Az ünnepet (függőleges 7) elózi 
meg. Ennek utolsó idejét (vízszintes 11} nevezik. 

V ízszintes: U Ausztria, - Meg
fejtendő; 2) Csibe jelzője, -
rugófajta; 3) Italt fogyasztó, -
körömmel eltávolítom; 4) Kart
hágó ellensége volt, - Néró 
nevelője; 5) Könyörög - gyors 
(lat); 6) Húsos levelű· dísznö
vény - Eger régen; 7) Betűt vet -
női név becézve - fővetlen 8) 
Lócsemege - szlovák határállo
másunk - mustár része; 9) Kerek 
szám - néma köd, - ... aluli ütés, 
10) Zaklatott - zsák fajta; 11) 
Megfej tendő; 12) Becézett 
női név (vissza) - kies közepe -
ódon; 13 Nagy ismerettel bíró. 

Függó1eges: 1) Megfejten
dő; 2) Kuruzsló - nagy osztrák 

város - őrlemény; 3) Sértetlen -
orvostudományi egyetem, -
sikeres északi együttes, - ... 
Aladár nagybőgős (vissza); 4) 
Rosszul esik neki, - ló nógató 
szó; · 5) Egyesült Államok -
secundum :... zavart Géza! - be
teg ló; 6) Utat tisztít, - pozitív 
sarok - félig séta, - mutató szó; 
7) Flóra, Panna, Anna, - Meg
fejtés, - néma nóta; 8) Lee
reszt részben! - ilyen kert is van, 
- vanádium, - elege volt; 9) 
Léda egyneműi, oxigén, - római 
százkettő, - gazdasági társaság, 
sérült böte, - repülőgép típus, 
10) Ekét páros betűi. 

Készítette: 
Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

Kossuth Lajos Monokon Turinban, Habsburg ház trónfosz
tása. Nyertes: Ágostonné Joó Éva szegvári olvasónk, aki két sze
mélyre szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT balatonfüredi rehabilitá
ciós intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann 
Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

Kétszer háromágyas szoba Berek
fürdőn kiadó. 1300 Ft/fő. Érdeklőd
ni a 06/46-379-516-os miskolci és a 

06/59-319-042-es berekfürdői telefonszámon lehet. 

:\ Vasutasok Sz:ikszenezetének Lapja e Szerkeszti::\ SZERKESZTÜBIZOTTS:\C e Terve
ziíszerkeszt{í: K.\ROL\'I :\L\RL\'i'i:\ • Szerkeszt{íség: 1068 Budapest, Benczúr u. -11. Td./Fax: 
3-12-0551. Czemi: 19-77 • Fcld{ís kiadú: dr. :\I.\RKt·s I\IRE. a Vasutasok Szakszenl·zetének 
dnüke • Kiadja és terjeszti a \'asutasok Szakszenl'zetl', 1068 Budapl'Sl, Benczúr 11. -11. � t<;l{í
lizetési díj egy éHl": 600 Ft• 'i�omás: Szikra Lapnyomda Rt.. Fl'lelíís ,ezet{í: B-\LO(;H .\l>\\I 
,ezfriga1.gatú. lnll'rnl'I: ,rn ,1.s1.ikralapn� omda.hu • ISS'i 0-160-6000 



ALAPÍTVA: 1904-BEN 

A TARTALOMBÓL: 

e Sárgalap a MÁV-nak (2. oldal) 

• Hagyományos dolgozói 
fórumok (7. oldal) 

• A Centenáriumi Kőnél (8. oldal) 

• Tájékoztató a KÜT munkájáról 
(11. oldal) 

• Új audiológiai állomás (15. oldal) 

ÁRA: 50,- FT XLVl/5. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 2002. MÁJUS 

Sáling József, Kiss Péter, Márkus Imre, Medgyessy Péter és Kovács László 

A K T U Á L I S  

A munkásemberek s 

W@®08[f)W � 
Nem vagyunk híján a nagy szavaknak az országgyűlési képviselői választások után. ,. Történelmi lépték, soha nem 
látott kemény, durva kampány, sorsfordító 
választás", stb. stb. Mi, akik részesei vagyunk a jelennek, talán nem is értjük, illetve nem érzékeljük a döntés fontosságát. Az utókor, a történészek majd kielemzik néhány évtized múlva az eseményeket. Alényeg nem is az, hogy történész módjára értsük a dolgot, mivel a választás sem a történelemkönyveknek íródott, hanem rólunk, emberekről, a mi sorsunk alakulásáról szólt. Rólunk, akikről azt mondták, hogy miénk volt a „munkáshatalom" több, mint 40 éven át. Az 

a „hatalom", amelyet békésen „átad
tunk" '98-'99-ben, mert jobb életet akartunk. Vártunk, de nem jött a mi jobb életünk. Volt puha jobb, langyos bal, kemény jobb az ·eltelt 3x4 évben. Sajnos mi nem fértünk bele abba a körbe, ahol valamivel több jutott volna az asztalra. 
2002 áprilisában szinte minden evilági hatalommal szemben, minden furmányos eszköz és módszer ellenére mi voltunk többen. A baloldal győzött. Azért lett így, mert többen akarták a váltást.. Azért akarták, hogy nekünk munkásoknak, a mezőgazdaság-

2002. MÁJUS 1-JÉN 

A VSZ SÁTOR VENDÉGE 
VOLT MEDGYESSY PÉTER, 
KOVÁCS LÁSZLÓ ÉS 
KISS PÉTER. 

Tudósításunkat a 9. oldalon 
olvashatják. 

ból, a saját munkájukból élőknek, a kisvállalkozóknak, a nyugdíjasoknak is jobb legyen és több jusson. Atörténelmi léptékű eredmény pontosan ez. A nép, az isten adta nép feleszmélt és kéri, követeli a jussát. Osztozkodni akar á hasznon és nem „kapni" abból!! 
'k magukat 

Alkudozni akar és fog, mert munkaerejének árát magasabbnak tartja, és drágábban fogja eladni. Ehhez az alkuhoz megvan a szakszervezet-polítikai háttér is. A többségi akarat - 7-én és 21-én -kétszer nyilvánult meg. 
Az elkövetkezendő időkben ennek mindig így kell lennie, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket, sót · újabbakat tudjunk kikényszeríteni, a Munka Törvénykönyvét a javunkra tudjuk módosítatni, az adók pedig kedvezőbbek legyenek számunkra. A vasutas családok asztalára több jusson a jóból. A többség nem hitt a szemfényvesztésnek, saját érdekére, saját zsebére szavazott. Valami fontosat tettek 

L magukért az emberek ' � fot Magyarországon 2002 áprilisában. 
ÖNORM M 7812, -' 
DIN6700 

MAV 
• vasúti járműjavítás 

és gyártás 

CtR 

DIN-EN 729-2 

,, ,,,, 

VASJARMU 
Járműjavító és Gy� Kft. 

• fémmegmunkálás 
• acélszerkezet gyártás 

és szerelés 
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a MAV-nak ' 
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A VSZ �z ILO segítségét kérte működésének akadályozása miatt 

A
2000 februári kéthetes 
vasutassztrájkot kö
vetően a Vasutasok 

Szakszervezete azt ta
pasztalta, hogy a MÁV a közle
kedési kormányzat támogatá
sával minden lehetséges esz
közzel igyekszik megakadá
lyozni, hogy szakszervezetünk 
jogszabályokban biztosított jo
gait - köztük a sztrájkjo-
got -, az alapszabá-

konföderációhoz tartozik, melynek galmi Osztályának utasítása alap
vezetői jelöltek, illetve a legna- ján - állítólagos létszámhiányra 
gyobb politikai pártok egyikének való hivatkozással-, egyoldalúan, 
tagjai. Anélkül, hogy tagadná egy a helyi függelékbe ütköző módon 
szakszervezet törvényes jogát ar- módosította a munkarendet. 
ra, hogy egy politikai pártba, A bizottság a két esettel kapcso
tömörülve még hatékonyabban ja- • latban rámutat, hogy a kollektív 
v�thassa a munka�á/lalók helyze- szerződés ilyen megszegése, még 
tet, a kormány úgy véli, hogy fenn- ha csak átmeneti időre is, valóban 

áU az ILO által teendő kijt;len- megsérti a kollektív érdekegyezte
lyában megfogal
mazott feladatait 
teljesíteni Mlja. 

- " 

tések félreértésének ve- téshez való jogot és a jóhiszeműen 
szélye, ez pedig, mivel zajló érdekegyeztetés elvét is. A q IJJe 

,//f. é- -
s· ,, J -

-'.'eri/ ,_ ,\01. 
I OcJ,,_ 

összefonódás van a bizottság ezen túlmenően arra is 
szakszerveíetek és rámutat, hogy a megállapodások a 
egy-egy párt között, szakszervezet és a munkáltató 
befolyással lehet a számára is kötelmet jelentenek. A sorozatos jogsér ,. - (_,.,e, I\ él 

l\é/ft, _· ('. S:(,/1-tések miatt a VSZ a Nemzetközi Munka
<l/o .\ ·1 

1\, 

köte/ .\:(,íin-� i11u,1_ 

ügyi Hivatal_ (ILO) kelet-európai irodájához fordult segítségért 

belpolitikára. �miatt . A VSZ sérelmezte azt is, hogy a 
11,e, 

. 

,tr,1 . 

le' 
/(>I IS a kormány azt kéri, VSZ jogsegélyszolgálata által 

hogy az eset vizsgálatát korábban, a Budapest, Podma
a bizottság halassza el niczky utcában használt irodák 

200� júni�sáig." . . használati joiának további bizto-
J] ,/ • ICJ C

l\
· 7-

2000. szeptember 15-én kelt levelében, . a szakszervezeti működés akadályozásának felszámolása érdekében. Többszöri levélváltást követően (tekintettel arra; hogy Magyarország ratifikálta a 87. sz., a szervezkedési jogról és az egyesülési jog védelméről szóló egyezményt /1948/, a 98. sz., az egyesülési jogról és a kollektív érdekegyeztetésről szóló egyezméeyt /1949/, valanünt a 154. sz., a kollektív érdekegyeztetésről szóló egyezményt /1981/ is) 2001 februárjában a VSZ panaszt nyújtott be az ILO-hoz a MÁV és a magyar kormány ellen a szakszervezeti tevékenység hátráltatása, a kollektív érdekegyeztetéshez való jog megsértése, valamint a szakszervezet belső ügyeibe való ·beavatkozás miatt. Az ILO illetékes bizottságának (Egyesülési Szabadság Bizottsága) megkeresése alapján a kormány meglehetősen későn, 2001. november 15-i, majd egy 2002. január 9-i levélben juttatta el a panasszal kapcsolatos észrevételeit a bizottsághoz. Utóbbi levelében a kormány arra hívta fel a bizottság figyelmét, hogy „2002. 

április 7-én általános választások 
lesznek Magyarországon. A kor
mány szerint akármi is lesz a 
bizottság végső állásfoglalása, az 
a választási kampány riszévé vá
lik majd és mint ilyen, befolyással 
lehet a választások kimenetelére. 
A kormány ezen túlmenó'en hang� 
súlyozza azt is, hogy a panaszos 
szervezet olyan szakszervezeti 

A b1zottsag - ammt arra mdo- ' sítását a MAY többszöri írásbeli kolásában rámutat - a· kormány -: kérésünk ellenére jogellenesen kérését nem fogadta el, .,mivel az megtagadja. 
eredeti panaszt már 2001 február- . ·Az esettel kapcsolatban a 
jában benyúj�ották, illetve 2001 . bizottság a kormány intézkedését 
novemberében sürgős fellebbezés kezdeményezte annak érdekében, 
tárgyát képezte, illetve mert a vá- hogy a VSZ jogsegélyszolgálata 
dak általános természetűek, a · visszakapja irodáit. 
bizottság a vizsgálat folytatásáról A jelentésben „a bizottság ko-
döntött." moly aggodalmának ad hangot an-Az ILO Egyesülési Szabadság nak kapcsán, hogy a társadalmi és Bizottsága 327. sz. jelentésében a munkaügyi kapcsolatokért feleaz alábbi panaszokat találta mega- Jós vezérigazgató-helyettes utasílapozottaknak; tására a szakszervezetek tevé-

A VSZ sérelmezte, hogy-a MÁV kenységét állandóan nyomon kell 
Rt. Gépészeti Szakigazgatósága és követni, a munkahelyen folytatott 
a VDSZSZ között létrejött munka- hivatalos és nem hivatalos beszél
rendre vonatkozó, 1999. április 9- getéseket jelenteni, a. mun-
én létrejött megállapodás, illető- kaadót tájékoztatni 
leg annak végrehajtása ellentétes kell bárminemű 
a MÁV Kollektív Szerződés helyi rendezvényről  
függelékével, ezért jogellenes. vagy esemény-

A VSZ sérelmezte azt is, hogy a ről, melyet a 
zalaszentgróti állomásfőnök a szakszervezet 
pécsi Területi Igazgatóság For- rendez. A bi-

f 
1 

(Izsák.Jenő grafikája) 

vsz panaszt 
anyújtott be 

az ILO-hoz a 
MÁV és a magyar 
kormány ellen 
a szakszervezeti tevé
kenység hátráltatása, a 
kollektív érdekegyezte
téshez való jog megsér
tése, valamint a szak
szervezet belső ügyeibe 
való beavatkozás miatt 

zottság felidézi, hogy a szervezkedés szabadsága -elvének tiszteletben tartása megköveteli, hogy az állami hatóságok nagyfokú önmérsékletet tanúsítsanak a szakszervezet belső ügyeibe való beavatkozással kapcsolatban. Még ennél is fontosabb, hogy a munkaadók is önmérsékletet tanúsítsanak e tekintetben (Id. kivonatos ki
adás op. cit 761. bekezdés). A bizottság nyomatékkal kéri a kormányt, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vezérigazgató-helyettes visszavonja ezen utasításait-." 

A VSZ tiltakozott a bizottságnál amiatt is, hogy az általános vezérigazgató-helyettes utasítására 2000. január 12-én jogellenesen lefoglalta és saját céljaira kezdte használni a VSZ Központi Hivatalok és Intézmények Intéző Bizottsága a Vezérigazgatóság épületében található irodáját. 
A VSZ panaszában rámutatott, 

hogy a MÁV az iroda jogelle
nes felnyitásával és az 

ott lévő szakszerve-

Dr. Bíró Tibor 
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még ki
írásra sem 
került. még 
azt sem lehe
tett tudni. 
hogy lesz-e 

·Az ÉRDEKVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ÉS HÍREI 

Csökkennek, vagy szinten marad-
nak a jóléti juttatások a MÁV 

A
VÉT működése - formailag leg
alábbis - helyreállni látszik. A há
rom reprezentatív szakszervezet 
(MOSZ, VSZ, VDSZSZ) képviselői 

és a munkáltató áprilisban a VET napirend
jére tűzte a MÁV Rt. létszámtervét, a KSZ 
szociális és jóléti juttatás fejezetét, va
lamint szakértői tárgyalásra került sor bér
tarifa témában. Lapzártakor adták át a ruhá
zati szabályzat módosítás-tervezetét. 

Létszámterv: __ _____, 
munkáltató. által március 29-
én átadott tervezet szerint 

2002-ben 2,4%-kal csökkenne a 
vasúti létszám, 54.032 főről 
52.740 főre. Az 1292 fős csökke
és mellett további létszámcserére 

és létszámmozgásra számít a munkál
tó. A vasút vezetése - szándéka szerint 

tovább keresi - az alaptevékenységhez szoro
san nem kapcsolódó „diszfunkcionális" tevé- · 
kenységek társaságba-vitelét. 

Az átszervezések mia.tt feleslegessé váló 
munkavállalók helyzetét a MÁV a hároméves 

egállapodás tartalma szerint kezeli (más 
unkakör, átképzés, munkáltatói rendes fel
ondás). 
A munkáltatói előterjesztés szerint a vezetés 

a központi kezelésű üdülők alkalmazottaitól 
·elentős számban kíván megválni (27%-ban, ez 
6 fő csökkenés). 
Az ingatlangazdálkodás úgy tűnik, fellen

ülőben van a Magyar Á llamvasutaknál, mert 
2%-kal nő az illetékes főosztály létszáma (23 
őről 35 főre). 

A Vasutasok 
Szakszervezete 
nem tudta 
az előterjesztést 
elfogadni, mert 
az átlagos 
2,4%-os 
vállalati 
létszámcsökke
nést nem tartja 
indokoltnak, 
hiszen több 
külszolgálati 
főnökség jelen
tős munkaerő
hiánnyal küzd 

A Vasutasok Szak
szervezete nem tudta .az· 
előterjesztést elfogad
ni, mert az átlagos 
2,4%-os vállalati lét
számcsökkenést nem 
tartja indokoltnak, hi
szen több külszolgálati 
főnökség jelentős mun
kaerőhiánnyal küzd. A 
belső létszámmozgás 
részleteiről sem tudott 
a munkáltató érde!lli 
információval szolgál
ni. 

A Vi1,sutasok Szak
szervezete e témában 
további egyeztetést tar
tott volna szükséges
nek, de a munkáltató 

'""'"'------ elzárkózott előle. 

Szociális juttatások 

A
Kollektív Szerződés önálló fejeze
te tartalmazza a szociális és jóléti 

juttatások körét. Itt kerülnek rögzítésre 
az egyes ellátásokra fordítható keretös
· szegek. A vasút vezetése 2002-ben 
3,4%-kal kívánja az összegeket karban
tartani. 

A keretösszegek növekedése vo
natkozásában - miután az .infláció 

mértékét sem érik el - a szak
szervezetek javasolták, hogy 
az előterjesztő az éves üzleti 
terv tárgyalása során próbálja 
meg ezeket a keretszámokat 
jobban növelni. További gond 

volt, hogy a munkaválJalók ál
tal fizetendő térítési díjakat 18-

60%-kal tervezte a MÁV emelni. A 
VÉT-tárgyalások hatására a térítési dí

jak alakulására a munkáltató új Javaslatot tett 
le, melyben 12%-os emelkedéssel kalkulált. A 
Vasutasok Szakszervezete javasolta, hogy 
ugyancsak 12%-kal növekedjenek a hálózati 
sarokszámok a fentebb említett 3,4% helyett. 

A Munkáltató ettől elzárkózott, de hangsú
lyozta, hogy a kollektív szerződés módosítása 
milyen fontos lenne. A szakszervezetek komp
romisszumos javaslata az a munkáltató által 
hangoztatott álláspont volt, miszerint „ válto
zatlan színvonalon és mértékben tudja biztosí
tani az ellátásokat" (VÉT IV.16-i ülés emlé
keztetője, 19. oldal) kerüljön be a KSZ módo
sítás dokumentumába. 

Munkáltató képviselője kijelentette, hogy 
erre a javaslatra a legközelebbi VÉT-en (május 
28.) tud csak választ adni. A V SZ tárgya
lódelegációja felhívta a munkáltató figyelmét, 
hogy a KSZ-módosítás elmaradásáért a mun
káltatót terheli a felelősség, a labda az ő térfe-
� wa 

A Vasutasok Szakszervezete nemtetszését 
fejezte ki a jóléti juttatáspk leépítése, értékei
nek egyre csökkenő mértéke miatt. 

A juttatásokra fordított összegeknek leg
alább az éves átlagos bérfejlesztés mértékével 
kellene növekedniük annak érdekében, hogy 
ne értéktelenedjenek el. 

Bértarifa: _____ _ 
A közel egyéves tárgyalási szünet után is

fimét tárgyalóasztalhoz ültek - e témában 
is - a szociális partnerek. 

A tervezett rendsz�r 17 fizetési osztályból és 
a gyakornoki bértétellel együtt hat bértételból 
állna. A munkáltató kidolgozott több matrix 

a pályázatnak 
.. nyertese". 
dc a vasút 
vezetése már 
tudta. hogy 
a 26 munka
dllalóból 
23-tól meg 
kídn \Ülni 

táblát, egyet át is 
adott, de az ezekre törté-

nő próbabesorolások jelenleg 
még folynak. A szakmai tapasztalatok értéke
lése után lehet ismét tárgyalóasztalhoz ülni, 
várhatóan május közepén. 

Konzultáció és egyeztetés 
23 munkavállaló sorsáról: ___ _ 

A vasút vezetése a szociális és jóléti költsé
gek további csökkentése érdekében a vo
nyarcvashegyi üdülő üzemeltetését bérbe kí
vánja adni. 

A bérleti pályázat még kiírásra sem került, 
még azt sem lehetett tudni, hogy lesz-e a 
pályázatnak „nyertese", de a vasút vezetése 
már tudta, hogy a 26 munkavállalóból 23-tól 
meg kíván válni. Erre mondják, hogy a mun
káltató ráutaló magatartása olyan volt, mintha 
már a pályázat nyertese ismert lenne. 

A bérbeadási pályázat nyilvánossá tétele 
csak a szakszervezetekkel történt IV. 16-i kon
zultációt követően történt meg. A pályázati 
elbírálás csak május 6-a után várható. Egyre 
inkább magyarázatra szorul a 23 fő munkavi
szonyának tervezett megszüntetése. 

A pályázáti kiírás dokumentációja szerint -
a munkáltató mulasztásos törvénysértése tet
tenérhető - a munkavállalók továbbfoglalkoz
tatási kérdése, mint pályázati szempont nem 
szerepel a' pályázati kiírásban. 

A Vasutasok Szakszervezete továbbra is sé
relmezi, hogy a munkáltató lényeges érdemi 
információkat tart vissza az üggyel kapcsolat
ban. 

A Vasutasok Szakszervezete azzal a kéréssel 
fordult a Központi Üzemi Tanács valamennyi 
tagjához, hogy az ügy fejleményére tekintettel 
ismételten foglalkozzanak az üzemeltetés bér
beadásának kérdésével. 

Szakszervezetünk fenntartotta ·álláspontját: a 
nem megfelelő irányítói magatartás idézte elő 
a vonyarcvashegyi ügyet. Az ügy kezelése 
pedig átgondolatlan és előkészítetlen, sem a 
munkávállalók, sem a MÁV érdekét nem szol
gálja. 

Varga Gyuláné 
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,s., 
A 

alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munkacs�-
zport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar vasut 

térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

Egyre több a ha- az inflá- ugyanakkor a igazságtalanul hátrányos hely-
zánkba belépő ha . ,, ,, 

n e m z e t k ö z i  zetbe kerülnek, mások pedig ér-
külföldi kamion� a ·ClO mer- k a m i o n f o r g a l o m  demtelen előnyhöz jutnak. 
számuk 1990 óta· tékének meg- éverite - különböző Amennyiben az árak nem 
több, mint háromszo- felelően számítások szerint - tükrözik a valódi költsé-· 
rosára nőtt, és 2001- 150 és 250 milliárd geket, a gazdaság hatékonysága 
ben meghaladta az 1,2 emelték vol- forint közötti összeg- alacsonyabb lesz annál, mint ami 

dokolatlan kedvezményekben is 
részesülnek. Külföldi kiküldetés 
esetén naponta 25 dollár ·napidí
jat számolhatnak el a személyi 
jövedelemadó és társadalombiz
tosítási járulék megfizetése nél
kül. Minden más magyar állam
polgár - beleértve a vasút alkal
mazottait is! - csak 10 dollárt 
számolhat el ilyen módon. Ez a 
kedvezmény, amely . példátlan 
módon sérti a piaci versenysem
legességet, évente mintegy 12 
milliárd forint többletbevételhez -
juttatja a kamionosokat. 

Akamionok által okozott 
balesetek általában sokkal 

súlyosabbak és jóval nagyobb 
milliót (13. ábra). na a díjat, és re tehető kárt okoz egyébként lehetséges 
Ezeknek a kamionok- azt minden M a g y  a r o r s z á g o n  volna. (Az elmúlt évti- A Magyarországra érkező 
nak' a 95 százaléka (környezeti és egész- zedek Magyarorszá- k,ülföldi tehergépJ"árművek száma 
úgy halad át orszá- külföldi ségügyi károk, bal- gon is világosan meg-
gunkon, hogy - a kamionnal esetek, az utak álla- mutatták, hova vezet, 
különböző országok- potának romlása ha az árak elszakadnak 
kal kötött kétoldalú megfizettetik, stb.). Elsősorban a a valóságtól.) Különö-
egyezmények alapján akkor ez kamionok felelősek sen elfogadhatatlan, 

1400 T"""'-----------, 

- egy fillér gépjármű- mintegy 95 útjaink tönkretételé- hogy a környezetszen-
adót sem fizet. A ért: egy kamion - nyezést és az egész- 'E 

800 
+----,,.---,,{'--------i fennmaradó 5 száza- milliárd Ft . tömegétől és tengely- ségkárosítást azok el- i. 

lékuk tonna-kilométe- bevételt terhelésétől függően szenvedőivel fizéttes- � 
600 +---'llf-----------; 

renként legfeljebb 3 - annyi kárt okoz az sék meg az okozók 
forintot fizet be az eredménye- úttestben, mint' száz- helyett. Az Európai 
államkasszába. Ezt a zett volna - ezer-egymillió · _sze- Bizottság Közlekedési 
mértéket még 1992- 2001-ben mélyautó. Az útron- és Energiaügyi Fő-
ben határozták meg, gálás mértéke ugya- igazgatósága megke-
és azóta egyszer sem nis a tengelyterhelés resésünkre nemrég 

200 +-------------; 

igazították az inflációhoz an)Jak · ötödik hatványának a függvé- úgy foglalt állást, hogy � � � � sl iií � � � � � � ij ellenére, hogy az Európai nye. Az utak alatt húzódó .---------------'-------, 
Közösségekkel kötött megálla- közműveket és az utak men- A Magyarországra belépö külföldi _,, év 

podás ennek a lehetőségét kife- tén található épületeket és tehergépjárműveknek nyújtott 

jezetten előírta. Ha az infláció egyéb létesítményeket nagy- adókedvezmény 

mértékének megfelelően emel- ságren'dileg jobban rongál
ték volna a díjat, és azt minden ják a nehéz tehergépjármű
külföldi kamionnal megfizette- vektől származó rezgések, 
tik, akkor ez mintegy 95 milliárd_ mint személyautók esetén. 
Ft bevételt eredményezett volna • Akülföldi kamionok-
2001-ben (az éves forgalom nak nyújtott adómen
szintjét feltételezve). Ehelyett tességért cserébe a magyar 
mindössze 3, 1 milliárd forint kamionok is jelentős ked
került befizetésre... vezményekben részesülnek 

.400..----------------, 

kárral járnak, mint az egyéb 
közlekedési . balesetek. En
nek egyik oka az, hogy a 
magyar hatóságok nem tar
tatják be a kamionvezetők 
kötelező munka- és pihenő
idejét annak ellenére, hogy 
ezen a téren Magyarország 
már elfogadta az EU normá
it. Sokan fizéttek az életük
kel azért, hogy a kamiono
sok így is versenyelőnyhöz 
jussanak. 

Azáltal hogy az elmúlt 10 külföldön. Ez azt jelenti, 
évben ezt az adót nem hogy itthon, és más orszá

kellett befizetni a külföldi kami- gokban is az adófizetőkkel 
onok túlnyomó többsége után', a fizettetik meg a kamionok 
magyar állam összesen 2 milli- által okozott- költségek je
árd 740 millió euró (2002. áprili- lentős részét azok üze
si hivatalos árfolyamon számol- meltetői helyett. Egy 
va ez 660 milliárd forintnak fel- piacgazdaságban 
el meg) kedvezményt adott a azonban minden 
közúti fuvarozás leginkább kör- gazdasági tevé0 

nyezetpusztító válfajának (14. kenység ki kell, 
ábra). Összehasonlításképpen hogy termelje a 
megemlítjük, hogy ugyanebben saját költségei
az időszakban az Európai Unió nek fedezetét. 
összesen kb. egymilliárd euró Ellenkező esetben 
támogatásban részesítette Ma
gyarországot. 

torzulnak a 
viszonyok, 

Az összes adókedvezmény 1992 és 2001 között: 

350 
2.7milliárd euró 

300 +-------,--
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ezek az adók behajt
hatók, amennyiben a 
közúti árufuvarozás 
minden résztvevőjé
re egyaránt, megkü-

1önböztetés nélkül 
vonatkoznak. 

A
magyar kamio
nosok egyéb in-

Az
itthon bejegyzett 
kamionok - a régi, 

elavult járművek kivételével 
- a gépjárműadó fizetésekor 
80-92 százalékos kedvez-
ményben részesülnek. Ez is 

nagymértékben hozzájárul ah
hoz, hogy csak minimális mér
tékben ellentételezik azokat a 
hatalmas költségeket, amelyeket 
az egész társadalomnak okoz
nak. 

Lukács András-Pavics Lázár 
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P:2: Európai Vasutas Szakszervezetek 
Allandó Konferenciája 

A
vasút átalakításának 

ideje alatt a szakszer
vezeteknek hangsúlyo- • 

san fontos feladata, hogy a A 
Európai Vasutas Szakszer-z vezetek Állandó Konferenci
ája 2002. április 9-12-e kö
zött Varsóban tartotta Xl. 

soros ülését. A konferencián részt vettek 
az ukrán, szlovák, cseh, magyar, bolgár, 
horvát, macedón, lengyel vasutas szak
szervezetek képviselői, meghívott vendég
ként a német vasutas szakszervezet képvi
selői. Szakszervezetünket Simon Dezső 
alelnök és Király Károlyné, a budapesti 
Területi Képviselet titkára képviselte. 

1.. Macedóniában - Ohridban - hozott döntés ;zerinti témákat tűzték napirendre az állandó conferencia résztvevői „A vasút átalakítása és 
znnak következményei", valamint „A 
1asutas szakszervezetek tevékenysége z dolgozók szociális helyzetének javí

'ásáért és annak eredményei" címnel. 
4 tárgyalt témák kapcsán 
:1z Állandó Konferencia 
megállapította: 

1) A nemzeti vasutak átalakításának 'olyamata a sok hasonlóság ellenére elentős eltéréseket mutat. 2) Az át;zervezés végrehajtásának negatív köretkezményei .és költségei nagymér-

tékben a vasutas dolgozókat sújtja. 3) A vasutas dolgozók szociális helyzete roszszabbodik. 
A konferencia egységes 
álláspontot fogadott el. 

1) Szükséges, hogy egyes ország_ok kormányai párbeszédet foly

A szoc,Áus 
HELYZET 

ROSSZABBoo,K 

munkahelyeket vé-
delmezze. 

tásának ideje alatt a szakszer
tassanak a vasutas szakszervezetekkel, és csak ezt követően hozzanak döntéseket a vasút átalakítására, privatizálásra vonatkozóan. 2) Az európai fuvarozási rendszer kialakítási folyamatába (közlekedési folyosók) a vasutas szakszervezeteket be kell vonni. 3) A vasút átalakí-

Király Károlyné, Mészáros Wanda és Simon Dezső 

szakszervezeti tagság Rövekedése bi
zonyos szektorokban, mint p). l'árizs 
St. Laiar pályaudvaron, ahol ennek 
n#té,ke öt"pontot tesz ki. 
A CFDT szakszervezetnél enyhe 

cs�kkenés tapasztalh�tó, de. azért'. tartja 
második helyét, ami jó eredménynek mondható, mivel ·a Sei:nam (árufuvarozási szakszolgálat) alkalmazottai - ahol ez · a szakszervezet megközelíti a 70%-ot - nincsenek ebbe beszámítva. A szakszervezet képvi"selői úgy vélik, hogy ez a stabilitás elősegíti a vasutasok egységének m\;gerősítését a rendezetlenséggel szemben. Ez a szakszer -

vezeteknek hangsúlyosan fontos feladata, hogy a munkahelyeket védelmezze, a dolgozók szociális helyzetét javítsa. 4) Az egyes országok kormányainak meg kell téríteni az átalakítással járó összes költséget. A soron következő XII. Állandó Konferen-. cia 2002. októberében Ukrajnában lesz megtartva, melyre az ITF és ai ETF képviselői is meghívást kapnak. _A következő konferencián az alábbi · témák kerülnek napirendre: - az Ukrán Vasutas Szakszervezet bemutatkozása, tevékenységének, eredményeinek, aktuális feladatainak ismertetése; - a résztvevő országok vasutasainak sztrájkhoz való joga és a megtartott sztrájkok eredményeinek és következményeinek bemutatása, megvitatása. 
Simon Dezső 

A hat vasutas szakszervezet köz/fü nem történtek jelentősebb eltolódások egyik vagy másik szakszervezet javára, vagy terhére. A vontatási dolgozóknál volt csák 4,7%-os elmozdulás a CGT javára. Kellemes �eglepetést okozott, hogy a fiatalok azonos arányban szavaztak idősebb munkatársaikkal, ami azt jelenti, hogy ezek a fiatalok nem érdektelenek a szakszervezet tevékenysége iránt. 
Hajós Béla 

(La Vie du Rail, 2002 március) 
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Diákotthon felvételi 
„A vasút a gyermekekért" Alapítvány 
Szegedi Diákotthona általános és 
középiskolai tanulmányokat folytató 
tanulók részére kolJégiumi felvételt 
hirdet a 2002/2003. tanévre. 

A 
diákotthon a vasutas szüló'k gyermekeinek, a vasu
tas nagyszülők unokáinak elhelyezését biztosítja,. 
azonban felvételt nyerhetnek nem vasutas szüló'k 
általános és középiskolás gyermekei is. 

A százéves múltra visszatekintő intézet otthonos környezetben 
teremti, meg a nyugodt felkészülés feltételeit. T íz
ezer kötetes házikönyvtár, szabadtéri sportlétesít
mény, tornaterem, kondicionáló terem áll rendelke
zésre, a kulturálódási lehetőségek széles választéka 
biztosított (filmklub, zenehallgatás, virágkötészet, 
felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, 
idegennyelvi szakkör, egyetemi és főiskolai felké
szítők). 

A diákotthon számítástechnikai termében 16 
gépen gyakorolhatnak, internetezhetnek a tanu-
lók. 

Felvilágosítás az intézmény igazgatójától, Révész Gábortól 

személyesen, levélben és telefonon is kérhető. 6725 Szeged, 
Boldogasszony sgt. 44. 

Telefon: 06/62/420-361 városi, és a 06/14-07, 06/14-06 vasúti. 

felkészülés, 
szakmai 

segítség a 
tanuláshoz, 
művelődési, 
sportolási, 

túrázási 
lehetőség, 
számítás
technikai 
oktátás 

,,A vasút a gyermekekért" Alapítvány Diákott
hona és óvodája segít: - ha a család szociális 
helyzete miatt szükségét érzik; - ha a szülők 
szolgálati beosztása nem teszi lehetővé gyer
mekük nevelését; - ha az iskola és a lakóhely 
távolsága nehezíti az iskoláztatást; - ha nem 
tudják megnyugtatóan ellátni .gyermekük fel
ügyeletét. 

. Az otthonban biztosítjuk az iskolára való felké-
szülést, szakmai segítséget az eredményes tanuláshoz, 
művelődési, sportolási, túrázási lehetőségeket, számítás

technikai ismeretek megszerzését és gyakorlását, ECDL 
vizsgára felkészítést, ríyugodt él�tkörülményeket, orvosi 
felügyeletet és teljes ellátást. 

Továbbtanulási lehetőség a kaposvári középiskolákban. 
Felvétel nagyszülői jogon is! Egyetemistáknak, főiskolá

soknak megbeszélés alapján helyet biztosítunk. 
Várjuk 3-23 éves korú gyermeke jelentkezését. 

Bővebb felvilágosítás: Kaposvár, Somssich Pál u. 15. 
Telefon: 06/82/420-316; 05/32�51. 

� � �� 

MAV VASJARMU 
· �TÜV� 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ISO 9001 �@[g[ftj]'✓ 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

TeYéken ·sé i körünk: 

• vontató járművek ( dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése,.gyártása 
• vontatott járművek fővizsgája, 
főjavítása, átépítése, ·gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatokjavítása, korszerűsítése 

InterPici motorkocsi 
és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

• láng- és -plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálá� 

, , • szemcseszoras 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, -szerelése 
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Hagyományos dolgoZói 
san emelkedtek az előző évhez 
viszonyítva. Tavaly is volt vasu
tasnapi jutalom; műszakpótlék; 
4%-os teljesítmény- és baleset
mentességi jutalom; pénztári tag
ság, melyeknek növekménye az 
előző évihez képest az alapbérfórumok - .. l _(_V_H_ 2_0_0 _2 ._a_'p_n_'fi_s _16_.J __ 

Félrevezető, öntömjénező kampányolás! 
változás mértékével egyező. 

Tavaly is fizette az étke-

A
Vasutas Hfrlap rendszeresen tudósít a dolgozói fórumuk 
és az ott megjelent néhány, véleményt is mondó dolgo
zó m9ndandójáról. A legutolsó, ,,piaci versenyre készül 
a MAV" című tudósításban - úgy, mint a többiben is -
néhány félrevezető, a dolgozók helyzetét rózsaszínben 
megvilágító felvetésre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

A vasút reformja: 
ahányszor szólnak ró
la, és ha mindig más 
mondja, mindig mást 
mond. A gond nem az, 
hogy meg kell felelni a 
versenynek és az EU
nak, hanem hogy szá
mottevő fejlesztések 
nélkül csökkentik az 
élő munka ráfordítást 
(hatékonyságnövelés), 
csökkentik a létszá
mQt. Néhol már veszé
lyeztetik a munkavég
zés biztonságát és a 
munkamennyiség tech
nológia szerinti elvég
zésének lehetőségét. 

A MÁV egysége: 
az önálló társaságok 
létesítésének legna-
gyobb gondja az, hogy 
a korábbi társaságokat 

AZ, HOGY AZ 
ÁTLAGKERE
SETEK 13, 1 %
KAL NŐTTEK, 
MÉG NEM 
JELENTI AZT, 
HOGY MIN
DEN VASUTAS 
AZ INFLÁCIÓ
NÁL MAGA
SABB „BÉR
FEJLESZTÉST" 
KAPOTT. 
EBBEN BEN
NE VANNAK A 
VEZETŐI TOR
ZÍTÁSOK IS . 

Ieszléssel együtt.) Ha 
már a béreknél tar
tunk, 'akkor néhány 
félreértést tisztázzunk. 

1) Az inflációszintú 
„bérfejlesztés" nem 
bérfejlesztés, csak a 
bérek vásárlóértéké
nek megőrzése. 2) Az, 
hogy az átlagkerese
tek 13,1 %-kal nőttek, 
még nem jelenti azt, 
hogy minden vasutas 
az inflációnál maga
sabb „bérfejlesztést" 
kapott. Ebben benne 
vannak a vezetői tor
zítások is. 3) A kie
melt bérfejlesztést 
nem lehet a legalacso
nyabb bérfejlődéshez 
viszonyítani, azt az 
átlagos alapbér-növe-

nek ki, de mire 
megy el á több, 
mint 28 milliárd 

,,_ zési hozzájárulást, 
. , <:,'i\�\ű. melynek vásárlóér-

c\O , r f e), téke 2002. évre az 

forint? � • ,, b e
_,4:

, \\e,<:,'i' inflációval_ csök-
'-"' ue'-)..e , 'i,?JS.' kent. A cikk 

, '' �e,{{\ ,1e,'f,..'1'3:,, 
e g y é r t e l m ű e n  

Fejlesztések: \esiteS 
'3.'{,. '3. ue 

{{\eio'í' fogalmazza meg 
A MÁV felhal� \é,$, cs 

é,�e,'f,.. a szakmunkások, 
mozódott tartoza-

\! é,�é'fJ . termelésirányítók 
sait és az állam ál- O teljesítményösztön-
tal nem finanszírozott zési rendszerének beve-
szolgáltatásainak költsé- zetésére vonatkozó tényt. 

-gét - ezekre rövid vagy középtá- Ebből is Játszik, hogy mennyire 
vú hiteleket vesz fel a MÁV Rt. - nincsenek beszélő viszonyban a 
időről-időre szanálja a magyar MÁV vezetői a PR menedzserek
állam. Azzal, hogy az állami kel és a MÁV újságíróival. 
költségvetés által finanszírozott Szeretnénk és reméljük, hogy 
tevékenységekre, felújításokra még a 2002. évben bevezetésre 
nem pénzeszközt, hanem hitel- kerül a fent nevezett körre a 4%
felvételi lehetpséget biztosít a os teljesítményösztönzési rend
pénzügyminisztérium, eleve szer, csak félek, ez is a félreveze
adósságspirálba kényszeríti a tés egyik eklatáns példája. 
vállalatot. Így az állam nem a 
MÁV Rt.-t, hanem a hitelező · 
bankokat támogatja a felvett 
hitelek kamatköltségeivel. A 
hitelfelvételekkel csökken a vál
lalat fejlesztésére fordítható 
kerete, és mindig elmarad az elő
irányzott modernizáció. E.zt a 
helyzetet még súlyosbítja, hogy 

Foglalkoztatás: Ezekből a 
számokból is látszik, hogy a 
MÁV Rt. vezetésének nem szá-
mít az ember. Két számot kivo
nok egymásból és a különbség 
fogyás, de hogy mi lett a távozó 
3112 fő sorsa, senkit nem érde
kel. 

is magára hagyta és kizárólag az 
árképzésbe szólt bele. Az áreme
lések elmaradása a társaságoknál 
eszközeladást, létszámcsökken
tést vont maga után, mert a MÁV 
monopolhelyzetben van a meg
rendelések terén. Az ilyen társa
ságok növelésére nincsen szük
ség. Vagy egységes a MÁV és 
megőrzi mindenki menetkedvez
ményét, vagy a szétaprózódás 
azt jelenti, hogy az új társaság 
munkavállalói elveszítik azt. 
(Adótörvény 95. évi módosítá
sa.) 

Gazdálkodás: Nagyon jó, ha 
tudják a dolgozók, hogy vezetőik 
hol nem biztosítják a munka
mennyiséget az üzleti tervnek 
meifelelően. Ismerjék meg a 
MAY veszteségeinek eredetét, de 
nem szabad összekötni a veszte
ség)cépzést a bérek alakulásával. 
A bérfejlődésnek nem lehet gátja 
a MÁV Rt. rossz gazdálkodása. 
(Fónagy miniszter úr jelentette 
be a kampányban a 3,6% bérfej-

léshez kell hasonlítani 
és így a MÁV Rt.-nél 
csak. nagyon kevesek 
(TEB kiemeltjei, dip
lomások) kaptak kie
melt bérfejlesztést. A 
többi vagy az átlagot 

• kapta, vagy � alatti 
bérfejlődésben része
sült, így ide sorolan
dók a szakmunkások 
és termelésirányítók 
egy része (nagyobbik 
része) is. 

A bérköltség üzleti 
tervhez viszonyított 
részarányát 65 milliárd 
forintban jelzi a cikk, 
de az üzleti terv több, 
mint 100 milliárd 
forintot tartalmaz sze
mélyi jellegű kifizetés
ként. A KSZ-ben sza
bályozottak kb. 6,5 
milliárd forintot tesz-

a hitelelbírálások min
dig az év második fel
ére, sőt általában az 
utolsó negyedévre te
szik elérhetővé a pén
zek felhasználhatósá
gát. 

A dolgozók hely
zete: A miniszter úr 
össze-vissza beszélt 
kampányos zavará
ban. --Tény viszont, 
hogy minden munka
vállaló 8%-os alapbér
fejlesztésben része
sült, amelyből 6-7% 
lesz az infláció, tehát a 
megélhetése bruttó 1-
2%-kal javulhat 2002. 
évben. Az, hogy a töb
bi vasutas (kb. 22000) 
ennél magasabb meg
élhetési javulást érzé
kel, őt kevésbé érdek
li. Az egyéb juttatások 

A MÁV FEL
HALMOZÓ
DOTT TARTO
ZÁSAIT ÉS AZ 
ÁLLAM ÁLTAL 
NEM FINAN
SZÍROZOTT 
SZOLGÁLTA
TÁSAINAK 
KÖLTSÉGÉT -
EZEKRE RÖVID 
VAGY KÖZÉP
TÁVÚ HITELE
KET V ESZ FEL 
A MÁV RT. -
IDŐRŐL-IDŐRE 
SZANÁLJA AZ 
ÁLLAM 

�11,1,;• terén sem büszkélked
het a MÁV Rt., mert a 
pótlékrendszerek álta
lában alapbérarányo-

Lehetett volna átképezni, más
hol foglalkoztatni, továbbtanu
lásra ösztönözni, megtartani, s 
hogy már valamit tud a vasútból, 
az nem érdekes, mert az a 
iényeg, hogy nem kell neki bért 
fizetni és az újfelvételes olcsóbb. 

Munkakörülmények: Igen, 
folyamatosan haladnak és javul
nak a munkakörülmények, de 
nem mindig ott, ahol a legfonto
sabb, legsürgősebb lenne. Erre a 
változásra is jellemző a korábban 
leírt hitelelbírálási anomália és 
az év végi rohammunka, mert a 
pénzeket el kell költeni. Sajna 
nem mindig oda, ahova azt a 
jószándék előirányozta. 

Összefoglalva: tovább foly
tatódik a munkavállalók tájé
koztatása és félretájékoztatása, 
mert több esetben a megszóla
lók és az újságírók sincsenek 
tisztában azzal, hogy amiről 
beszélnek, írnak, az adott pilla
natban már nem ·igaz. 

Katona 
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A
kik immár hagyomá
nyosan eljöttünk emlé
kezni az 1990-ben el
helyezett emlékkőhöz, 
tudtuk, hogy főhaj

tásunk a múlt előtt a szakszerve
zetek elkövetkező feladatainak 
megerősítése. Ma. is küzdhetünk a 
8 órás munkaidőért, hogy legyen a 
munkásnak, a munkavállalónak az 
egyik szabadnapja vasárnap. 
Küzdhetünk az emberibb életért, 
mint azt eleink azon az első május 
elsején megfogalmazták. 

MEGEMLÉKÉZÉS 

friss MSZOSZ-díjas költő saját 
versét olvasta fel, mely József 
Attiláról, a munkásokról és rólunk 
szól. Lux Judit ünnepi beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy' a munká
sok pápája XJ//. Leo Rerum Nova
ruma alapgondolatai összecsenge-· 
nek a szocialista, szociáldemokra
ta célokkal. S ahogy a múltban 
együtt sztrájkoltak a szociálde
mokrata és a keresztény szakszer
vezeti tagok, ugyanúgy 

t 

Ott voltunk öregek és fiatalok a 
különböző szövetségek képvisele
tében, jelképeként annak, hogy 
összeköt bennünket a múlt, a jelen 
kihívásai és a jövő, amelyért 
együtt kell cselekednünk. 

nál több éve megfogalmazott 
alapelvét akkor is, ha különbö
zőségek vannak a szövetségek fel
fogásában. 

emlékezzünk a jö
vőben, mert a 
munkások érdek
védelme iránti fe
lelősség összeköt 
bennünket. Hámo
ri István Péter • 

Sok'an vagyunk, akik hiszünk 
abban, hogy meg kell valósíta- • 
nunk az „Egyesült erővel!" száz-

A Centenáriumi Kőnél Szelei 
Ferenc szavai azt erősítették, el 
kell jutnunk oda, · hogy együtt 

MSZOSZ-Dfj & Magyar Szakszervezetek Országos 
. � 

Szövetsége elnökségének. döntése 
alapján a 2002. április 30-án tartott 
hagyományos ünnepség keretében 

Sándor Uszl6, a szak�ervezeti szövetség elnöke 
adta át a 45 éve alapított MSZOSZ dijakat (koráb
ban SZOT-díj). A magas szfhvonalú mllvészi pro
dukciókkal tarkított rendezvényen fellépett · Bam•@ 
bás Kiss Zoltán, Pécsi lldlk6, lllényl Katica, Gambe-z 
lisz Thomas és V6k6 János, zongorán kísért Gyar
mathy István. Az átadó ünnepséget Pártos Csilla 
és Szücs Csaba konferálta. 

2002. évi 

kitüntetettek 

,�,: 

. 4':"l i� 

6. Rimányi Zita ú}ságító, . Kisalföld, .. Győr 
(sajtó kategóriában). · 

7. Tárkányi Béla· újságíró, városi rádió, 
televízió ·szerkesztője, MT J · vezető 
munkatársa, Debrecen (sajtó kategóriá: 
ban). . . .. ' , 

8. T�más Gábor újságíró, Népszabad• 
ság, Budapest (sajtó kategóriában) 

9. Balf a István. iparn,űvész, , Budapest 
(ipar1]1ŰVésiét kategóriában).. ,w ,, . } 

10. Juhász·Mlkl6sfotómüvész, Diósgyőr 
�fotóművészet kategóriában). · " 

11. Sárkány_ Kázmér · operaénekes, · a· 
Magyar Allami Operaház magánéne
kese, Budapest (zeneművészet kate
góriában): 

M
IS 

a küzd
hetünk a 8 órás 
munkaidőért, 
hogy legyen a 
munkásnak, 
a munkaválla
lónak az egyik 
szabadnapja 
vasárnap. 
Küzdhetünk az 
emberibb élet

ért. mint azt 
eleink azon 
az első május 
elsején meg
fogalmazták 

együtt kell lépnünk a 
.kollektív szerződések 
megkötésében, megtar
tásában minden szinten. 
Kordás László, a Szak
szervezeti Ifjúsági Szö
vetség elnöke a generá
ciók közti összefogás 

. fontosságát emelte ki, 
mely szintén régi ha- • 
gyománya a szakszerve
zeti mozgalomnak. 

Az ünnepi megemlé
kezésen részt vett dr. 
Kiss Péter, az új kor
mány a foglalkoztatási 
és a munkaügyi minisz
tere is. Jelenléte üzenet 
·volt, hogy nemcsak a 
választások előtt, ha
nem kormányzati sze
repben is fontos számá-
ra a szakszervezetekkel 

való együttműködés. 

• Gratulálunk! 

A kormányzás első száz napjá
nak intézkedéscsomagja, annak 
maradéktalan végrehajtása min
denki számára világos választ ad
hat arra, hogy megvalósul végre a 
szociális fordulat, mely azoknak 
adhat lehetőséget az emberibb 
életre, akik a legtöbb hátrányt 
szenvedték el az elmúlt évtized
ben. 

' 

1. Hámori István Péter költő, Bµdapest (irodalom 
kategóriában). 

2. Lukács Sándor színművész, Budapest· (szín• 
házművészet kategóriában). t• • . 

3. Gálvölgyi János színművész, Budapest (szín
házművész kategóriában). 

4. Karosi Imre újságíró, a'Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Déli Hírlap lapigazgatója, Miskolc (sajtó 
kategóriában). 

5. Bolgár György újságíró, Budapest (radió, televí
zió kategóriában). 

- ___ ..... 

12. Olajbányász Fúvószenekar,' Erkel ·Ferenc 
Olajipari Művelődési Ház, Nagykanizsa. Kar

. nagy: Amon István. (Zeneművészet kategóriá-
ban). 

13. Pagony Zsuzsa, művelődési 'ház igazgató, 
KASZ Pető Sándor Művelődési Ház, Pécs (köz-
művelődés kategória). 

14. VOKE Vasutasok Batsányi'János Művelődé
si Központja, Zentai Gábor igazgató, Tapolca 
(közművelődési kategória). 

15. Gönczöl Kata/ln egyeteml tanár (társadalom
tudomány kategória). 

A megemlékezés ünnepi hang
ján át,ütött a tavasz öröme. Idéz
zük itt is József Attilát 

„De tavasz van gyönyörű! Jót 
rikkant az ég! 

Mit beszélsz? Korai? Nem volt 
itt sose tél! 

Pattantsd ki szíved, elő a rü
gyekkel 

A mi tüdőnkből száll ki a tava
szi szél!" 

lux 
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Párbeszéd a 
és jólét érd 

2 0 0 2 május elseje sokáig emlékezetes lesz mind• 
azoknak, akik Budapesten a szakszervezetek ' 
városligeti majálisán a hagyományos felvo

■ nulást követően felkeresték a Vasutasok 
Szakszervezete sátrait. Az ilyenkor szokásos sör-virslis vendéglátáson túl 
a gyermekeket játéklehetőséggel, a felnőtteket egészségügyi tanácsadás
sal várták a rendezők. A nap fénypontja Medgyessy Péter miniszterelnök, 
és Kiss Péter foglalkoztatási és munkaügyi miniszter látoga.tása v�lt. 

m a g á t ,  
és azt 
í g é r t e ,  
hogy senki sem fog az új 
kormányban csalódni. 

szociális párbeszéd újbóli meghonosítása 
mellett. A leendő munkaügyi miniszter 
elmondta, hogy az új kormány a kollektív 
szerződések és a szakszervezetek pártján 
áll. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy � 
Vasutasok Szakszervezete múlt évi kezde- · 
ményezésének folytatásaként közös fórum
sátrat állított a ker�skedelmi, a mezőgazda
sági, az élelroiszeripari, a textiles és a hon
védségi dolgozók szakszervezetével. 

Márkus Imre, a VSZ elnöke délután egy 
órakor köszöntötte Medgyessy Pétert, Ma
gyarország leendő miniszterelnökét és Ko
vács Lászlót, az MSZP elnökét. Medgyessy 
először megköszönte· a szakszervezetek tá
mogatását, majd kihangsúlyozta, vállalja, 
hogy négy éven keresztül, és nem csak 
négyévente kíván párbeszédet folytatni 
velük. Medgyessy ez alkalommal is megerő
sítette, ·arra törekednek, hogy a gazdasági 

teljesítményekből mindenkinek több jusson, 
hogy még többet tudjunk közösen teljesíteni. 
Mint mondta: Magyarországon mindenki 
egyenlő. A kormány dolga, hogy egyenlő 
esélyeket nyújtson az elesetteknek is, legye
nek azok akár fiatalok, akár nyugdíjasok. 
Befejezésül azt kívánta, mindenki érezze jól 

Rövid szünet után Kiss 
Péter, leendő foglalkoz
tatási és munkaügyi mi
niszter lépett az emel
vényre, a házigazda szak� 

Kiss Péter bejelentette, hogy elkészült a 
Munka törvénykönyve munkavállaló-barát 

szerveze
ti vezetők 
t á r s a s á
g á b a n .  
M i n t 

elhangzott, a választásokon 
győztes párt programját kö
zösen dolgozták ki a szak
szervezetekkel, amelyben 
arra törekedtek, hogy az 
mindenkinek jólétet biztosít
son. Kiss Péter megerősítet
te: most azokat kell szolgál
ni, akik az elmúlt tizenkét 
évben vesztesek voltak. Eh
hez pedig munkahelyterem
tésre van szükség, mert ma 
Magyarországon nyolc-ki
lencszázezer embernek 
nincs munkája. Kiss Péter ebből vezette le módosítása, amelyet az első száz napban el 

kíván fogadtatni a kormány az országgyűlés
sel. 

azt a kiszolgáltatottságot, 

helyzetét. Hiszen 
- mint mondta-, 
ha valaki folya
matosan fenye

gethető azzal, hogy elbocsátás 
után nem lesz miből megélnie, 
az hamarabb köt saját kárára 
kompromisszumokat. 

A partnerség fontosságáról 
szólva Kiss Péler hitet tett az 
Európai Unióban alkalmazott 

amely ma 
jellemzi 

a mun
k a 
válla-

Az előadó az esélyteremtő programot 
részletezve kitért a magyar munkaerő ver
senyképességét biztosító szakmai képzési 
rendszer fejlesztésére. A miniszter-jelölt 

edgyessy Megköszön!e 
szakszerve-

zetek támogatását, 
majd kihangsúlyozta, 
vállalja, hogy négy 
éven keresztül, és 
nem csak négyévente 
kíván párbeszédet 

folytatni velük. 

szólt a gyesről, a gyed
ről visszatérők, a negy
venöt év feletti nők, és 
az ötven év feletti férfi
ak foglalkoztatását 

' ösztönző elképzelések
ről. Ebben a csomag
ban adó- és járulék-
csökkentés éppúgy 
szerepelnek, mint 
munkaadóknak adandó 
kedvezmények. 

Befejezésül Kiss 
Péter a jelenlévők kér
déseire válaszolt. 

k. 
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Láss, ne csak nézz! 

Mindnyájan 

Győztünk! 
G

yőztünk. És ez már 
kétségbevonhatatlan. 
Az Országos Válasz-

tási Bizottság kihirdette a 2002-
ben Magyarországon megtartott 
választások hivatalos végeredmé
nyét: győzött az MSZP és az 
SZDSZ, a baloldal. Ez a dokumen
tum a Magyar Köztársaság egyik 
érvényes törvénye, ami el
len semmiféle kifogás
nak, jogorvoslatnak 
helye nipcs. S mégis 
ma, amikor ezt a 
cikket írom, egy a 
parlamentből is ki
szorult párt szerve
zésében, üvöltő tö
meg tiltakozik a törvé- · 
nyes végeredmény ellen a 
Hősök terén, az m 1 híradója pe
dig minden légből kapott kifogást 
hosszasan csócsál, Szájer József 
meg népi kezdeményezést hirdet a 
szavazatok újraszámlálására. Per
sze tiltakozni lehet egy demokrá
ciában még az érvényes törvény 
ellen is. Például tüntetni lehet 
azért is, hogy a rablókat, a sik
kasztókat, a tolvajokat ezentúl ne 
ítéljék el, de közben nem lehet 
büntetlenül rabolni, sikkasztani, 
lopni. Tetszik, nem tetszik, a tör
vényt most már a Fidesznek is be 
kell tartania. És nem csak a vá
lasztási törvényt. 

Ami az úgynevezett polgári e
rők első fordulós, majd végleges 
veresége után következett, az pél
dátlan a rendszerváltás utáni rövid 
történelmünkben. Akik most csa
lásról kiabálnak, azoknak a pár
toknak az aktivistái ezer forintért 
és egy üveg sörért vásároltak sza
vazatokat az általuk hirtelen an
nyira megkedvelt magyar vidék 
legnyomorúságosabb tájain. Bez
zeg a magyar mezőgazdaságot és 
vidékfejlesztést három évre oda
lökték Torgyánnak és koncra éhes 
bandájának, hogy Brazíliából im
portált dinnyével és Japánba ex
portált cseresznyével virágoztassa 
fel a mezőgazdaságot. 

Azok, akik most csalásról kia
bálnak, segélyből élők tömegét 
vezették félre azzal, hogy három 

gyerek után hárommillió forintot 
· fogi:iak kapni, csak azt nem mond
ták, hogy a hárommillió az adó
kedvezmény, nem pedig ajándék, 
amivel csak az évi bruttó három
milliónál magasabb jövedelmű 
családok élhetnek, s nem a megté
vesztett, az urnák elé cipelt szegé-

nyek. Ők abból egy fillért se · 
látnak. Ők saját maguk 

ellen szav_aztak, egy 
olyan kormányra, 
amelyik négy év 
álatt egy fillérrel 
sem növelte a 
családi pótlékot. 

Azok, akik 
most csalásról kia

bálnak magatehetet
len, öreg, beteg embere-

ket azzal riogattak, hogy ha az 
MSZP győz, visszajönnek az oro
szok. 

Azok, akik most csalásról ki
abálnak, gyakran még gyerekek, 
de a rendszerváltáskor még leg
alábbis gyerekek voltak. Velük el 
lehetett hitetni, hogy a szocializ
mus és a fasizmus ugyanaz. Hogy 

a ta
tárjárás, a törökdú
lás és az úgyneve
zett kommunista 

· uralom között nem 
volt semmi különb
ség. Ezek a fiatalok 
akkor indultak be, 
amikor Orbiín Vik
tor immár nem mi
niszterelnökként, 
nem politikusként, 
hanem Vezérként 

· kezdte hergelni a tö
meget. De ó és 
tettestársai nem fog
ják elérni, hogy Ma
gyarországon zűrza
var legyen. Mert 
van az országnak új 
miniszterelnöke, aki 
nem Vezér lesz, ha
nem államférfi. 
Medgyessy Péter
nek hívják. 

És most már mer
jünk végre örülni! 
Mért azok is nyer
tek, akik most vesz-

1 

2. 3 Izsák Jenő grafikája 

tesnek érzik magukat. Mert az új 
kormány nem fog „hazaárulóz-

ni", .,idegenszívűzni", 

Akik most. 
nem osztja mellette 
szavazó jókra és kire
kesztendó rosszakra az 

vesztesnek állampolgárokat, ha

érzik 
magukat, 

azok is ná
gyon hamar ta

pasztalhatják, 
hogy az új kor-

nem mindent megtesz 
a nemzet égységének 
helyreállításáért. Ezen
túl, ahogy mindig -is 
lennie kell, a kokárda 
újra március 15. jelké
pe lesz, a piros; fehér, 
zöld zászló az egész 
magyarság zászlaja, a 
korona pedig nem gya
nús üzletekbe bonyo
lódott Fideszközeli 
propaganda-cégek já
tékszere, hanem meg
becsülésre méltó nem
zeti ereklye. 

mány százna
pos programja 

világos és 
számonkérhe
tő, mely a bér-

S akik most vesztes
nek érzik magukat, 
azok is nagyon hamar 
tapasztalhatják, hogy · 
az új kormány százna
pos programja világos 
és számonkérhetó, 
mely" a bérből és fize
tésből élő többségnek 
kedvez, de nem feled
kezik meg a valóban 
rászorultak megsegíté
séről sem,, 

ből és fizetés
ből élő több
ségnek ked
vez, de nem 

feledkezik meg 
a valóban 

rászorultak 
megsegítésé

ről sem. 

Hogy ezt a Rózsa
dombon nem fogják 
kitörő lelkesedéssel fo
gadni, azt meg kibír-

0 

3i 

juk. 
És örüljünk Szaktársak, mert az 

új kormány végre rendet akar ten
ni a munka világában. V issza 
akarja adni a szakszervezetek jo
gait. Helyre akarja állítani az ér
dekegyeztetés normális rendjét, 
szorgalmazza a kollektív szerző
dések megkötését. Az elkapko
dott, hebehurgya minimálbéreme
lés után az elért bérszintet úgy 
akarja növelni, hogy újra számít
son a szaktudás, a képzettség és a 
tapasztalat is. Az új kormány nem 
akarja megfosztani az ötvenévese
ket a munkalehetőségektől, sót tá
mogatni fogja újra elhelyezkedé
süket. Az új kormány vasútpárti 
és semmiféle elhamarkodott pri
vatizációt nem fog támogatni, s 
nem adja ki kezéből a vasutat. 
Kiss Péter mindezt nekünk, vas
utasoknak külön megígérte május 
elsején. És mi megtapsoltuk. Ez a 
taps, ez a bizalom: előleg. Hisz
szük, hogy az új kormány jól fog 
sáfárkodni vele. S akkor bebizo
nyosodik, hogy mindenki nyert. 

Mezö Ferenc 
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Tájékoztató 
A MÁV RT. 

MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE 

Készült a KÜT üléseiről 2002. április 4-én, 
április 16-án és április 30-án Aszakági delegálások be

fejeztével 2002. április 
4-én tizenhárom fővel 

megalakult a MÁV Rt. új Központi 
Üzemi Tanácsa (KÚT). Az egyes 
szakágak delegáltjai a választás idő
rendjében: TEB - Bodnár József, 
Miskolc; Gépészet - Dőrnyei Szi
lárd, Dombóvár; Juhász István, 
Szolnok; Németh Antal, Kiskunha
las; PHM-BudaiZol-

Budai Zoltán; TEB: Bodnár József, 
KHI: Veréb Győzőné, ÁFU: Szónok 
József A KÚT sajtóreferense: Bod
nár József 

A KÚT megtárgyalta a Gépészeti 
Szakigazgatóság előterjesztését, a 
főnökségek összevonásának véle
ményezését. A szakmai anyagok és 
vélemények összegyűjtése az érin
tettek bevonásával történik, amely-

nek határideje: ápri
tán, Veszprém; Dr. 
Halász József, Miskolc 
KHI - Veréb Győzőné, 
Szeged, Forgalom -
Baranyai Imre, Nyír
egyháza; Boldizsár 
László, Miskolc; Fábi
án Kálmán, Szombat
hely; Horváth István, 
Budapest; Nagy Ró
bert, Dombóvár; Szó
nok József, Záhony. 

A testület a KÚT el
nökének Horváth Ist
vánt, társelnöknek Fá
bián Kálmánt és dr. 
Halász Józsefet vá
lasztotta meg. A KÚT 
irodavezetője Végvári 

E
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lis 30-a. 
A KÚT egyhangú

lag megválasztotta 
harmadik társelnökét 
Dörnyei Szilárd sze
mélyében. 

A KÚT 2002. ápri
lis 30-i soros ülésén 
a szociális és jóléti 
célú pénzeszközök 
2002. évi felosztásá
nak elveiről, a 2002. 
évi főidényre szóló 
beutaló jegyek fel
osztásáról tárgyalt. A 
napirendek előter
jesztője, dr. Péter 
Mihá!y gratulált az 

Károly lett. Kezdeményezés történt 
a szociális pénzeszközök ( lakásépí
tés, segély) felosztására, egyes szak
táborok további működtetésére. 

A 2002. április 15-ei soros KÚT 
ülésen az üzemi megállapodás, az 
ügyrend, az ülésterv-tervezetek 
megtárgyalása, és a munkabizottsá
gok felállítása szerepelt a napiren
den. Az üzemi megállapodás meg
kötésének alapja az előző megálla
podás volt. A KÜT a különböző fel
adatok jobb eÍ!átása érdekében bi
zottságokat hozott létre. A jóléti és 
szociális munkabizottság öt fóból 
áll, vezetője Németh Antal; a köz
gazdasági és munkajogi bizottság 
vezetője Dr. Halász József; a foglal
koztatási és munkakörülményi mun
kabizottság vezetője Dörnyei Szi
lárd; az üzemi tanácsokkal és üzemi 
megbízottakkal kapcsolatot tartó te
rületi referensek: Budapest: Juhász 
István, Miskolc: Bodnár József, 
Debrecen: Baranyai Imre, Szeged: 
Veréb Győzőné, Szombathely: Fábi
án Kálmán, Pécs: Dörnyei Szilárd, 
Záhony: Szónok József Szakági re
ferensek: forgalom: Boldizsár Lász
ló, gépészet: Juhász István, PHM: 

új KUT-nek, és kije
lentette, hogy a vezetés részének te
kinti a KÜT tagjait, amely a Munka 
törvénykönyve alapján önálló szer
vezet. Bejelentette, hogy nem hozott 
munkáltatói előterjesztést, mert 
nincs VÉi' megállapodás a KSZ mó-· 
dosításáról. Eddig az üdülési csek
kekról született megállapodás. A 
szaktáborokra nincs fedezet, ezért 
,,A vasút a gyermekekért" alapítvá
nyon keresztül kc::resik a lehetőséget 
a források biztosítására. A bejelen
tést Neuschl Gyula főosztályvezető 
tájékoztatója követte a VÉT-*gya
lás állásáról és a 2002.' évi MA V Rt. 
ajánlatról. 

A KÜT megtárgyalta és elfogadta 
ügyrendjét és a MÁV Rt. FEB vá
lasztási szabályzatát, és módosította 
az első féléves üléstervét. A vo
nyarcvashegyi üdüiő üzemeltetésé
nek bérbeadása kapcsán tájékozta
tást kért a MÁV Rt.-tól, valamint a 
112. sz. KÜT határozat 1. pontja 
alapján felhatalmazta a szociális 
munkabizottság vezetőjét, hogy kér
jen tájékoztatást az értékesítési fo
lyamat állásáról. 

Bodnár József 
TEB KÜTtag 

Hagyományőrző 
sportnap 

a miskolci TBF-en 

A elmúlt évek rendezvé-
znyei igazolják azt a 

tételt, hogy· lehet 
mozgósítani munkavállalóinkat 
hétvégén, a szabadidejükben is. A 
munkahelyi és otthoni elfoglaltsá
gokból kiszabadulva, a közös csa
ládi hétvégére mondtak igent 
több, mint százan március 16-án. 
A MÁV Rt. a magyar vasút mega
lakulásának 156. évfordulójára 
hirdette meg a „156 perc az egész
ségért" vasutas szabadidő-progra-

mot. Pályázaton nyertünk támoga
tást a rendezv�ny lebonyolításá
hoz, mely az év során több hely
színen, több sportágban „perc
gyűjtő program" -lappal minden 
dolgozónk részére biztosítja a 
mozgás lehetőségét. 

Ennek első állomása volt a te
remfoci, úszás és ügyességi játék", 
mely vezetők, beosztottak és csa
ládtagjaik részvételével Encs vá
ros sportcsarnokában sikeresen fe
jeződött be. A hat teremfocira ne
vezett csapat Vámosgyörk, Felső
zsolca, Miskolc, valamint Miskolc 
Távközlési Vezető Állomás, illet
ve a TBF központ munkavállalói
ból verbuválódott össze. A kísérő 
családtagok buzdítása közepette 
nagyon jó hangulatú mérkőzése
ket vívott a hat csapat két csoport
ban, s végül megismétlődött a ta
valyi döntő, de most a TBF köz
pont csapata emelhette magasba a 

díszes kupát. Színesítette a napot a 
vezetők-szakszervezet összecsa
pás, mely most a vezetők győzel
mét hozta.A csapatok szavazatai 
alapján díjazták ismét a legjobb 
kapust, mezőnyjátékost, a gólki
rályt és a l�gjobb szurkolót. A 
mérkőzések között a gyerekek 
ügyességi játékokkal, az asszo
nyok pedig félpályás kapura rú
gással múlatták az időt. A nap fo
lyamán. kihasználásra került a 
sportlétesítmény másik nagy csar

noka és az uszo
da is. A felnőt
tek az úszóme
dencében, míg a 
gyerekek a me
legvizes pancso
lóban élvezték 
az uszoda kelle
mesen üdítő vi
zét. A késő dé
lutáni díjkiosz
tás után a közeli 
Bársonyos étte
remben finom 
babgulyás és tú

rósbatyu elfogyasztása mellett 
elemeztük a napi eseményeket. 

Köszönet a MÁV Rt. vezetésé
nek, hogy továbblépve a tavalyi 
vasutasnapi rendezvényeken ;,he
lyi programok" meghirdetésével 
biztosítja a lehetőséget a vidéki 
szolgálati helyeken is. 

Köszönet a helyi vezetőknek, a 
szervezésben és rendezésben se
gítséget nyújtó kollégáknak, csa
ládtagoknak. Ismét bebizonyoso
dótt, hogy a feltételek biztosítása 
esetén a vezetők és a helyi szak
szervezet képes összefogni, és így 
jobb munkahelyi légkört teremtve 
végezzük mindennapi munkánkat. 
Torveink között szerepel egy nyári 
és egy őszi verseny megszervezé
se, mely több sportágban biztosít 
lehetőséget a részvételre ( asztali
tenisz, tenisz, streetball, teke; lö
vészet). 

Bodnár József 

A teremfoci végeredménye: 

11 TBF központ a terem gólkirálya: Szabó PéterTBF központ 
21 Felsőzsolca a legjobb kapus: Naár Miklós Távk.vez.áll. 
31 Kazincbarcika a legjobb mezőnyjátékos: Kalocsai Péter TBF kp 
4) Gömöri a legjobb szurkoló: ifj. Balogh Emil 
5) Távk. Vezető Állomás 
6) Vámosgyörk 
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120 éves a Zsuzsi 

kisvasút Debrece·nben 

látványosabb a lovas- és íjászbemutató volt. Ezen kívül a nap folyamán futóverseny, kerékpárés gyalogtúra, szellemi vetélkedő, hajtányozás és mozdonyvezetés is szerepelt a kínálatban. 
' .. 

\ : '/ t . ; � ;- � r.egebb kisvasút ha 

A
borongós, csapadékkal Közlekedésért Alapítvány ügyriogató időjárás ellenére vezétője méltatta a rendezvénytöbb, mint ötszáz részt- sorozat jelentőségét. Az összevevője yolt április 27-én Debre- fogás eredményeként a megcenben a Magyar Közlekedési mentésen túl, egyre több kisva

Közművelődésért Alapítvány és súton a fejlesztés örömteli felaa Zsuzsi Erdei Vasút Közhasznú datairól lehet beszámolni, így itt 
Társaság által a Zsuzsi Vasút Debrecenben is. Az idén 120 

már nagyrészt elkészültek, és folynak a kisajátítási ügyek -mondta Pintér Gyula,- a Zsuzsi 
Vasút Baráti Kör alelnöke. 

A résztvevők Hármashegyal
ján elültették a 120 évet szimbolizáló facsemetét, amely a 
Debrecen környéki kirándulások egyre kedveltebb célpontja lesz. A kisvonattal utazók programját útközben több esemény is színesítette, melyek közül a leg- Seress István 

Napja alkalmából megrendezett éves - az országban változatos programoknak. A Bu- a legöregebb mű-
dapestről is érkező több , O..�r>,.$· ködő - kisvasút tucat résztvevő • � 't\f:>..'' \:.� barátai már évek 
Debrecen Nagy- , :z_-fJ't.\jQ \)\>'t.\\ , _ óta a fejlesztés 
állomástól kü- f:>,. \\'t-$ \.j�� 't.\; ��Q\_\V- lehetőségével lönvonattal kö- �'t.�'{ � b ''t.' <:,1-\_ r.c.,\:.\ . foglalkoznak. zelíthette meg a 'l\) �\I x:.\"'" A pályázatok k. , . d 1, 'l "' \"" ' c.."-C,$ , . , h ' · 1svasut m u o a - r \_O i r utJap megnyer eto lomását, ahol kul- támogatások révén a térség túrműsor szórakoz- turisztikai lehetőségeit bővítve, tatta a gyülekezőket. a jelenlegi 16 km-es vonal Hár-A jelenlévő polgármesterek - mashegya/jától Nyírmártonfal
Kósa Lajos (Debrecen) és Kata- va, majd Nyíracsád összekap
na Gyula (Nyíracsád) köszöntő- csolásával 11 km-es új pályával je után Gáspár János, a Magyar meghosszabbodhat. A tervek , 1 �- igen barátságtalanok voltak, 

A' R A N Y S Z A J a�it„ nem é�tettem meg -----------�- rogton. - Janos! - az , · egyes váltó tök sötét. 
A lampakamr . ' , Miér! nincs az is ki- -..i.!/r. vilag1tva? Tan nem pucolta 
t·1tka meg a lámpaüveget, vagy mert az van a legmesszebb? 
Ifjú vasutas koromban esett meg velem a történet - amit mind a mai napig több okból sem tudtam elfelejteni - kezdte mondókáját János barátom. - Már önálló váltókezelő voltam, amikor az emlékezetes éjszakai szolgálatom éppen Szilveszterre esett. Ez volt az egyik ok, hiszen ilyenkor minden épeszű ember jó társaságban, jó hangulatban múlatja át magát az egyik évből a másikba. Na én erről akkor lemaradtam, de kárpótolni igyekeztem magam. A másik okot csak később ismertem meg, még akkor éjjel. Úgy közel éjféltájt, abban a biztos tudatban, hogy nyugodt szolgálatom lesz, éppen „mással" voltam elfoglalva, így a 

,,megy az öreg" riasztást sem vettem észre. Arra gondolni sem mertem, hogy ez a jólelkű ember személyesef! akar boldog új évet kívánni a szolgálatban lévőknek. Egyszer csak csoszogást, szuszogást hallottam a lépcső felől, ezért villámgyorsan 
,,mentettem a menthetőt", nehogy baj legyen! A főnök úrnak már az első szavai is 

- De én kivittem, meggyújtottam, biztosan a szél. .. -dadogtam védekezésül. -Miféle szél maga szerencsétlen, hiszen még a szellő sem rez-dül! - Na fogja a lámpát, megvárom amíg visszajön! - Igenis-igenis főnök úr -kaptam össze magam, de mozdulni sem bírtam. - Mi lesz már, gyökeret vert a lába? Kihozom én magának a:?t az átkozott lámpát -mondta, és már nyitott is be a lámpakamrába. S zerencsétleríségemre ott csupán a didergő 
Juliskát találta igen „hiányos öltözetben". 

Juliska pityeregve igyekezett takargatni magát, kevés sikerrel. Megoldásként hátat fordított a főnöknek. - Mindenre azért nem vagyok kíváncsi! Ne forogjon nekem! - így az öreg. Gondoltam, ki kell vágnom magamat is, meg Juliskát is ebből a kínos helyzetből, ezért azt találtam mondani, hogy Juliska a menyasszonyom - bár később ezen én is csodálkoztam. 
J

uliska a hír hallatára ismét fordult egyet, és rávágta: - ,, bizony ám, én a Jancsi meny
asszonya vagyok!" - és mintha felcsill�nt volna a szeme. A főnök urat azonban kettőnk egybehangzó vallomása sem hatotta meg, bár 

Fotó: Seress István 

-. megjegyezte, nem választottam rosszul, jó kiállású a lány! Ráadásul még vasutas is! - Igaz, hogy ezúttal én csak boldog új évet kívánni jöttem, de a „meny
asszony" most velem jön -köszönt el a főnök megjegyezve, hogy- magának Já

no'S, igazán jól kezdődik az új év! M sem hiszem el, hogy anem összeesküvés áldozata lettem, mivel az a nyavalyás egyes váltó fényesen virított, hiszen az is ki volt világítva, mint a többi! 
Tud valaki 

jobbat? 

Annak idején, amikor felsőbb parancsra az amerikai jogászok tömegével „halász
ták" ki a vasúti törvénytárakból az elévülteket, számos hihetetlennek tűnő furcsaságra bukkantak. Ezek egy ré�ze tán még mind a mai napig megmaradt hatályában. 
A

„szabál" kimondja: ,,Ha két vasúti vo
nat valamelyik kereszteződésnél találko

zik, mindkettő köteles megállni, és egyik sem 
indulhat el mindaddig, amíg a másik el nem 
haladt." ·Hát így könnyű! Tud valaki jobb�t? 

Hegedüs Károly 



INNEN-ONNAN 

Levél a 

Magyar Vasutasna�! 
Tisztelt Szerkesztő Bizottság! 

B
aloldali érzelmű, vallásos emberként tartanak szá
mon ismerőseim. A vasúton szinte minden kezem 
ügyébe kerülő lapot, újságot, infót elolvasok. Jára-

tom a Magyar Vasutast is. Figyelek a politikára. Vártam, 
hogy valamivel keményebb és agitatívabb hangot ütnek 
majd meg a lapban a helyenként szinte szélsőségesnek 
mondható .,itt van Amerika!" kampányra tekintettel. Az a 
két lapszám, ami talán jobban pojitizált az átlagos, meg
szokott hangvételnél, szerintem a helyén.volt. Kellenek az 
ilyen írások is, mert sokan gondolkodunk hasonlóan. Az 
én környezetemben is volt persze olyan hang, hogy „egy 
szakszervezet ne politizáljon!". Ezzel persze nem értünk 
egyet. Politizálni kell! Azért jutottunk ide a rend1zerváltás 
tizenkettedik évében, mert hallgattunk, háttérbe húzód
tunk. Mások, az erőszakosak pedig elvitték a hasznot. Ja
vaslom tartsák meg a kritikus, egyértelmű hangvételt a 
lapban a jövőben is. 

Budapest 2002. április 27. 
· B. János 

Budapest 

,,Anyák napja": mi emberek e_zen a napon _ 
Mosollyal, virággal kös:zöntjük Drága édesanyáinkat, 
Ugyanúgy virággal szere(ett nagymamáinkat. 

Ki még teheti.feledje mo_st édesanyja né
ha kínzó aggodalmát, 

S a virágját e napon most személyesen 
adja át. 

Míg köztünk él, s létezik, terhesnek 
érezhetjük gondoskodó lépteit, 

S ha már nincs velünk, 
keressük - kutatjuk 
megértő szavait. 

Ki már csak „ leteheti" az se feledje édesanyját, 
Virágja mellett gyújtson érte egy szál gyertyát. 

S ha csak egy szál virágra jutott esetleg pénzetek, 
S ezért iszonyúan fáj, vérzik már szívetek, 
Ha mással nem, hát e szál virággal és a- gyertyával, 
Ti szeretett anyáitokról így emlékezzetek. 

Ne törődjetek azzal, mit gondol q tömeg, 
Mert ti becsülettel, szeretmel akkor is emléke�tetek. 

1 

A Földön egy biztos kincs �indenki számára létezik: 
Az édesanya szeretete, mely oly erős, 
Hogy nem hagy el Téged sohasem. 

Budapest, 2002. · máju� 

lisme-

erésre 
méltó 

teljesítmény 
a menet
rend-szer
kesztó'k 
részéról. 
A menetren
desek „haté

kony" mun
kájának elis
merése cél
jából java
solnám, 
legyen min
den évben 

egy nap, 
amely róluk 
szól ... 
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-

Legyen menetrend• 
szerkesztők napja!? 

M
árcius tele volt neveze
tes dátummal, 8-a, 
15-e, 19-20-21-e, 

31-e, de a vasutas dolgo� 
zók egy részének a szívét 
mégsem a fent említett 
dátumok dobogtatták 
meg. Nem ám, mert már
cius 2-3-a, az újabb me
netrend-módosítás időpontja 
sokkal fontosabb volt. A me
netrend (2001 -2002) életbe lépte
tése óta eltelt kilenc hónap alatt 15 alkalommal változott -
ez nem semmi -, s ez elismerésre méltó teljesítmény a me
netrend-szerkesztők részéről. A menetrendesek „ hatékony" 
munkájának elismerése céljából javasolnám, legyen minden 
évben egy nap; amely róluk szól: menetrend-megrendelők, 
menetrend-szerkeszto'k napja. Talán akkor csak ezen a napon 
módosítanák a menetrendet, és így az kiszámíthatóvá válna! 
Mindezek mellett javasolnám a menetrend-megrendelők és 
szerkesztők részére, hogy olvassanak egy kicsit bele az öt
venes évek menetrendjeibe, ahol meg van határozva a me
netrend fontossága. Segítségül egy kis idézet: 

A menetrend módosítása: - veszélyezteti a biztonságos 
vonatközlekedést; .- megbízhatatlanná teszi a menetrend
könyvet; - megnehezíti a gyors és pontos tájékozódást; -
költségtöbbletet jelent az Államvasutaknak; - károsan befo
lyásolja az alkalmazottak munkateljesítményét." 

Fridrich Imre 

Meghívó. 1ATörekvés Művelődési Központ (1101 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) szeretettel meghívja a 
(kis)gyermekes családokat gyermeknapi műsorára 2002. má
jus 25-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel. 

Program: 10.00-10.30 táncház, 10.30 „Játsszunk cirkuszt": Laca és Kata, 
a két ügyetlen, de lelemény'es bohóc szórakoztatja a gyennekeket! 

Gyermekeknek a belépés díjtalan! 

Felnőtteknek a jegy ára: 100 Ft, amely az előadás előtt 
a helyszínen váltható. 

Információ Szőllősi Ilonától kérhető, 
a 263-0299, és a 26-79 vasúti telefonon. 

, Legyen a partnerünk! 
-

� ., 
-

� 
M

agyar Vasutas olyan mformációhordozó, amely i , időben· ér a megfelelő helyre. Segítségév�I azok
i oz szólhat, akik pontosan értelmezik az On üze

i neteiU Hirdessen, informáljon 

i . , A MAGYAR VASUTASBAN! 

i 
i 
i-· 
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Korszerű járművek a·MÁV�nál 

M
árcius végén mutatko
zott be Magyarországon 
a Siemens Desiro dízel 

, iker motorvonata, mely
ből a MAY 13 darabot vásárol. Az 
első járművek 16 hónap múlva 
közlekedhetnek inajd a magyar 
vasút vonalain. A kormány által 
támogatott 13 iker motorkocsi be
szerzése 30,7 millió Euro, min
tegy 7,7 milliárd forintból valósul 
meg, melyhez a MÁV a hitel tör
lesztésére a környezetvédelmi 
alap célelőirányzatánál elnyert pá
lyázatán 2,5 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást kapott. 
A motorvonatot március 21-29 
között azokon a vonalakon ismer
hette meg a közönség, ahol a köz
lekedtetésüket tervezi a vasúttár
saság. A VT642·típusú jármú kör
nyezetbarát, a motorok megfelel
nek az Euro 2-es káros gázok ki-
bocsátására vonatkozó előírások-

A
múzeum kiadásában jelent 
meg az állandó kiállításo
kat ismertető fényképes 
prospektus. En·nek 

alapján ajánljuk figyelmükbe 
az, egyes tárlatok anyagát. 
MAV arcképes igazolvánnyal a 
belépés díjtalan. 

A magyar vasút történetét be
mutató anyag két részben tekint

' 

vonattal Nyugat-Európába -
A

- magyar vona-
nak. A motor
kocsi vezetófül
kéi és az utaste
rek is légkondi
cionáltak, a két 
k o c s i e g y s ég 
között zárt hó
és hangszigetelt 
átjáró van ki
alakítva .. 

Egyidejűleg szink- •··. 
ronvezérléssel három 
jármú kapcsolható 
össze. A vonaton 211 
.fő utazhat, az álló és 
ülőhelyeket is beleszá- -
mítva. Az utasok és a 
kerekesszékkel közle
kedők beszállásának 
megkönnyítése érde
kében 330 milliméter 
magas, a jármú álló 
helyzetében kitolódó 
mobil lépcső van beépítve. A 
vonaton zárt rendszerű WC van 
elhelyezve, amit mozgáskorláto
zottak is igénybevehetnek. A 68,2 
tonna 'tömegű- motorvonat végse
bessége 120 km/óra. 

Á prilis 3-án mutatták be a Nyu
gati pályaudvaron az első olyan 
két-áramnemű mozdonyt, mely
ből még 9 érkezik a MÁV-hoz és 5 
a GySEV-hez (Győr-Sopron-

· Ebenfurti Vasút), a tervek szerint 
az év második felében. Egy mqz
dony 3.151.800 millió euró, mint
egY, 750 millió forintba kerül. A. 
MAY 2001-ben rendelt a Siemens 
Transportation . Systems-tól 10 
négytengelyes nagyteljesítményú 
két-áramnemű 1047 sorozatú 
mozdonyt. A sorozatgyártást a 
müncheni Krauss-Maffei Verkers-

1047 sorozatú, két-áramnemű 
• Siemens mo�dony (Taurust 

technik GmbH gyárában végzik. 
A 86 tonnás mozdony 6400 kW 
teljesítményű, legnagyobb sebes
sége 230 kilométer óránként, a 
magyar vasúttársaságok részére 
200 kilométeres sebességre alkal
mas mozdonyok készülnek. Az új 
mozdony lehetővé teszi majd, 
hogy a magyar vonatokkal a nyu
gati határokat átlépve egész Euró
pa területén közlekedhessenek a 

. tokkal a nyuga-
ti határokat 

átlépve egész Európa 
területén közlekedhet
nek majd a magyar 
szerelvények. 

magyar szerelvények. A határon a 
mozdonycsere nélküli közleke
dést lehetővé tevő mozdonnyal el
sősorban a Budapest-Bécs között 
közlekedő nemzetközi személy
vonatokat továbbítják-majd. Az 
első 1047 sorozatú mozdony vár
hatóan szeptemberben áll forga
lomba, addig oktatógépként funk
cionál, ugyanis a mozdonyveze
tők kiképzését végzik az új jármű
vön. A GySEV április végén 
veheti át korszerű járművét. 

A társaság vezetése azt tervezi, 
hogy a két-áramnemű moz
donny"al elsősorban majd a teher
szállításban kíván részt venni, 
elsősorban a Sopron-.Wells között 
közlekedő Ro-La kamionszállító 
vonatok továbbításában. A sze
mélyszállításban a 'regionális 
Nyugat-magyarországi és Kelet 
ausztriai vonatforgalomban vesz 
majd részt. 

Bertalan János 

autó- és közúti közlekedés történetének em
lékeit órzó tárgyakat, valamint a Hírességek 
csarnokát. Ez utóbbi az első magyar űrhajós
nak és Fa Nándorék vitorlás hajóútjának 
kíván emléket állítani (róluk márciusban 
tudósítottunk). 

szakaszos oldalajtós személykocsi 
is. A magyar mozdonyok és 

A repüléstörténettel a nagyon közeli Pető
fi Csarnokban találkozhatunk. A repülési és 
űrhajózási gyűjtemény zömében a polgári 
repülés. émlékeit mutatja be, de a katonai 
repülés iránt érdeklődők is találhatnak érté
kes tárgyakat. Egyébként itt látható Kos
suth-díjas repülógéptervezónk, néhai id. 
Rubik E,:nő sok évtizedes munkásságának 
több darabja (itt a kiállítás május közepétől 
októberig tart). 

vasúti kocsik fejlődését szem
lélteti a világhírű, több mint 
száz darabból álló, 1 :5 méret
arányú vasúti jármú modell
gyűjtemény. 

hető meg, a központi épület hossz
csarnokának földszintjén. Az első rész a 
kezdetektől 1945-ig, a másik 1945-tól nap
jainkig mutatja be a vasutat. Kiemelkedő lát
ványosságok az 1860-ban gyártott déli vasú
ti tehervonati gőzmozdony és a tíz évvel 
később készült Rimamurány-Salgótarján Rt. 
keskeny nyomtávú gőzmozdonya. Különös 
figyelmet érdemel az 1884. évi királyi vonat 
szalonkocsija és a három évvel fiatalabb 

A városi közlekedés kezde
teit bemutató hangulatos kiállí

táson a látogatót a XIX. század 
utolsó . harmadának mozgalmas ut-

caképe fogadja. Elénk tárul a korabeli 
„üzemanyagellátó bázis", vagyis az istálló, a 
hajdani patkolómúhely, és megtekinthető az 
egyetlen eredeti omnibusz. Dokumentumok 
- fotók, tervrajzok -, modellek, eredeti tár
gyak segítik az eligazodást abban a közössé
gi közlekedési fejlődésben, amely a város
egyesítést követő években végbement. Az 
épületben megszemlélhetjük a hajózás, az 

A központi. épület könyvtára ren9szeresen 
gyűjti a közlekedés- és technikatörténet, va
lamint ezek határterületeinek magyar és ide
gennyelvű szakirodalmát. A könyvek nem 
kölcsönözhetők, csak helyben olvashatók. 

A Közlekedési Múzeum a· közlekedés
technika gazdag tárházát öleli fel„ gyűjtemé
nyei Közép-Európában páratlanok. Vala
mennyi tárlatápak - ideértve az időszaki ki
állításokat is -, elmélyült tanulmányozását 

· messzemenően ajánljuk. 
-thy-
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év alatt hatvan százalékkal növe
kedett. 

VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� • Milyen más fejlódésról tud még 
beszámolni? 

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 
Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék 

- Igyekszünk a műszerezettség 
fejlesztésével az ellátás színvona
lát a kor követelményeihez szab
ni, melynek egyik jó példája az 
audiológiai állomás megnyitása. 
Az elmúlt években sikerült telje
sen felújítanunk a teljes fogásza

tot, a sebészeti orto
pédiai és urológi

ai rendelőinket. 

A
legnagyobb, országos lefedettséggel rendelkező, 
egészségügy_i ellátást biztosító k özhasznú társa-
ság, a Vasútegészségügy; Közhasznú Társaság 
(VKHT) Miskolci Egészségügyi Központjának 

szakmai fejlődési folyamatában jelentős esemény az 
audiológiai állomás átadása, amelyről dr. Kriza Ákos, az 
intézmény orvos-igazgatója nyilatkozott a Magyar Vasu

I I y e -
nek vol
tak például a 
szak belgyógyá

Létrehoztunk 
egy mozgás
szervi reha
b i l i t á c i  ó s 
r é s z l e g e t  
tornaterem

mel, masz
százs-szobá

val és fizikote
rápiás kezelésekre 

tasnak. 

• Az április 24-én átadott audioló
giai állomást milyen forrásokból 
hozták létre? 
- A vasútegészségügy szerve

zetének három évvel ezelőtti át
alakítása során létrejött gazdasági 
társasági forma sokkal nagyobb 
mozgási szabadságot biztosít szá
munkra, amely jelentősen hozzá
járult az elmúlt időszak fejlődésé
hez. Az audiológiai állomás át
adása is szervesen illeszkedik a 
társaság fejlesztési koncepciójába. 
A hallásvizsgáló állomás a VHKT 
valamint két nemzetközileg is el
ismert cég, a Widex Kft. és az 
Audiorex Kft. összefogásának 
eredménye. 

• Ki, és mivel járult hozzá a fejlesz
téshez? 
- Mi a szakértelmet, a helyet és 

a nagyforgalmú rendelőintézet 
előnyeit vittük az együttműködés
be. Szakorvosaink, szakasszisz
tenseink felkészültsége lehetővé 
teszi a legkorszerűbb európai 
technika alkalmazását. Kulturált 
környezetben nyújtunk teljeskörú 
ellátást minden társadalombiztosí
tással rendelkező beteg számára, 
amely telefonos előjegyzés után 
kiterjed a hallókészülékek felírá
sára, a tartozékokkal való ellátásra 
és beállításra is. A két hallókészü
lékgyártó pedig a hallásvizsgálat
hoz szükséges berendezéseket ad
ta, beleértve a hangszigetelt vizs- -
gálóhely kialakítását is. 

- • Hogyan tudják elérni, hogy meg
feleló kihasználtsággal múköd
jön az új részleg? 
- A két pilléren· álló egészség

ügyi központ az alap- és járóbe
teg-szakellátás mellett foglalko
zás-egészségügyi szolgáltatást is 

alkalmas helyiséggel. 
' 

nyújt. Az átalakulás szati rendelések, 
Magasan képzett szakembereink 
tudása, az Egészségügyi Központ 
kedvező elhelyezkedése, jó meg
közelíthetősége, a kulturált kör
nyezet, valamint az előjegyzési 
rendszernek köszönhető alacsony 
várakozási idő mind-mind hozzá
járul kedvező megítélésünkhöz. 

után az Egészségügyi 
Központ megnyitotta ka

a kardiológia, 
pszichiátria. Megte

puit minden társadalombizto
sítással rendelkező beteg előtt. 
Meghosszabbítottuk a meglévő 
szakellátások rendelési idejét, és 
újabb, elismert szakorvosokat 
vontunk be betegeink ellátásába. 

remtettük a rendelések 
telefonos elérhetőségét, ezáltal a 
közvetlen konzultáció és előjegy
zés lehetővé vált, leegyszerűsö
dött. Talán ennek is köszönhető, 
hogy a lekötött kapacitásunk egy 

• 

Gyógyuljon üdürve 
rendelhető (reggeli 250 Ft, 
ebéd 650 Ft, vacsora 450 Ft, 
ezekből az árakból már nem 
áll módunkban további ked
vezményt adni). 

Fószezonban is várunk minden gyógyulni és pihenni 
vágyót a Vasútegészségügyi:Kht gyógyszállóiban! 

A f6teg reumatikus, 
mozgásszervi és b6rgyó
gyászatl betegségeket 
gyógyító fürd6 közvetlen 

HÉVÍZ (26.800 Ftlf6): 7 napos (6 éjszakás) tur
nus, páros jelentkezés esetén félpanz/6s ellátással. 

Elhelyezés kétágyas, balkonos, színes TV-s, hűtő
szekrényes, zuhanyzóval és WC-vel ellátott szobák
ban.· A Tófürdőtől 200 méterre található szanatórium
ban teljeskörü mozgásszervi rehabilitációval várjuk 
ke_dves vendégeinket. Kirándulási lehetőségek a Bala
tonhoz, Badacsonyba és Keszthelyre. 

4 napos (3 éjszakás) turnus ára páros Jelentke
zéskor félpanzióval 14.300 Ftlf6. 

8380 Hévíz, Erzsébet királynő u. 1.; Tel.:83/341-368; 
Fax: 83/545-989; Üzemi tel. :07 /4551. 

szomszédságában található családias hangulatú 
gyógyszállóban ·egyszen-e nylllk mód a gyógyulás
ra, üdülésre és pihenésre: Kirándulási lehetőségek 
Pécsre, Siklósra és Villányba. 

Kett6 kétágyas szobából álló fürd6szobás, szí
nes TV-vet és hűt6szekrénnyel rendelkez6 lakosz
tály négy 16 jelentkezése esetén 7 napos (6 éjsza
kás) turnusára 14.400 Ftlf6. 

Mosdóval és hűtőszekrénnyel felszerelt {közösségi 
fürdő és WC minden emeleten található) két vagy 
háromágyas turistaszoba 1000 Ft/16/nap (eb
ből az árból nincs további kedvezmény). 

7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 1.; Tel.: 72/580-065; 
Fax: 72/480-107. 

FF 

■ 

BALATONFÜRED (23.200 Ftlf6J: 1 na
pos (6 éjszakás) turnus, páros Jelentkezés esetén 
félpanziós ellátéssal. A Balatontól pár száz méterre, 
egyedülálló panorámájú, balkonos szobákba várjuk a 
szív- és érrendszeri betegségekből gyógyulni és pihe
nésre vágyó vendégeinket. Kirándulások tehetők a kö
zeli T ihanyba és Veszprémbe. 

8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.; Tel.: 87/343-444; 
Fax: 87/343-107; üzemi tel.: 07/81p9. 

. 

HARKÁNY (18.000 Ftlf6): 7 napo� (6 éjsza
kás) turnus (szállás) páros jelentkezés esetén. 
Elhelyezés kétágyas, színes TV-s, hűtőszekrényes, zu
hanyzóval és WC-vel ellátott szobákban. 

A fürd6helyeken · lehet6ség van fürd6/cúra és 
gyógykezeléselc Ingyenes Igénybevételéhez, me
lyekhez a beutalót a szakorvostól kell el6z6/eg kér
ni. Az idegenforgalmi adó (kb. 300 FVfő/éj 18-70 
éves korig) a helyszínen fizetendő. A vendégek a 

A 
MÁV 

ALKAL
MAZOTTAI 

OSALÁO· 

szállók parkolóját ingyen vehetik igénybe. 
Üdülési csekket elfogadunk. 

A megadott árak 2002. május 3-tól 
érvényesek. Bővebb információ 
munkanapokon a (06-1) 301-
0670-es telefonon (üzemi: 

Étkezés igény szerint a gyógyszálló éttermében 

01/1633) kapható. 
Honlap: www. 
healthplan.hu 



Kérlek,· segíts! 
Tisztelt Kollégák! 

Sátoraljaújhely Állomásfőnökség kollektívája 
nevében fordulunk hozzátok, segítsetek! 

S
oraljaújhely állomás jeg;vizsgálója Szábó Imréné, 32 éve 
A V dolgozó, sürgős anyagi segítségre szorul. Egyedül ne
elte fel három gyermekét, akik közül kettő már önálló életet 

él, legkisebb gyermeke László, súlyos beteg. 1998. novem-
berében jelentkeztek először a betegség tünetei, 1999. január 4-én 
került kórházba, ahol megállapították, hogy rosszindulatú haema
tológiai megbetegedésben, M. Hodgkin kórban (csontvelőrák) 
szenved. 

Megkezdődött a kórházi keze
lés, ahol kemoterápiával és sugár= 
kezeléssel készítették elő a műtét
re. A kezelések szinte egész évben 
tartottak, míg végül 1999. novem
ber 3-án sor kerülhetett a transz
plantációra. A műtétet hosszú utó
kezelés követte. László haza
téréséhez meg kellett teremteni az 
ápolásához szükséges steril kör
nyezetet. Mi, a munkatársai nem 
hagytuk magára a családot, gyűj
tést szerveztünk, így (ha csekély 
összeggel is) gyors és közvetlen 
anyagi segítséget nyújtottunk a 
családnak, és a vállalat, a polgár
mesteri hivatal valamint a ZAB 
GÁZ Rt-vel összefogva sikerült 
biztosítani a megfelelő környeze
tet, hogy végre 2000 tavaszán 
hazatérhessen otthonába Lacika. 

Felépülését követően szeptem
berben visszatérhetett az iskolába, 
ahol kitűnő eredménnyel végzi ta
nulmányait, ezért az iskola ösztön
díjban részesítette. A 2001. októ
beri orvosi felülvizsgálatkor-azon
ban kiderült, hogy újabb dagana
tok �eletkeztek szervezetében. 

· Azóta anyukájával ismét a kórhá
zakat járja, sugárkezeléseket, ke
moterápiát kap. Mivel munkatár
sunk egyedül van, fizetéséből már 
nem tudja fedezni beteg gyerme
kének ellátásához szükséges költ
ségeket, így súlyos anyagi gon
dokkal küzd (pl. napi 4.5 liter fo
lyadék elfogyasztása, megfelelő 
étkeztetés, steril környezet). 

-Kérjük, hogy lehetőségeik sze
rint, bármily csekély összeggel is, 
de segítsenek! 

Az. adományokat a következő OTP folyószámlára várjuk: 
11n3346-25499995 

Köszönettel: sáforaljaújhely Állomás kollektívája 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 
fém és müanyag jelképes 

és biztonsági zaraié:?_ · 1 
· 

gyártását és forgalmazását : '9-: 
mind vasúti, mind közúti célra, 

magánfuvarozók részére. 

MSZ EN ISO 9002/96 

KERESZTREJTVÉNY 
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M
ájus Anyák Napja. József Attila .,Az édesanyjának" e. 
verséből idézünk: Lábadhoz leülvén, simítsd meg 
hulló hajamat, erősítsd meg (vízsz: 1. és vízsz: 13.); 
(függ: 1. és függ: 6.) 

VÍZSZINTES: 1) Megfejt é 
s; 2) Mozgósít, - flour; 3) Előál
lítja; 4) Alfréd ... , a dinamit 
atyja, - ajánl; 5) Szerencséje 
van, - elérhető ... van; 6) J ugosz
láv autój, - magához tér, milyen
né; 7) Eklézsia része! - Etel, 
Ottó, - testnedv; 8) Fordított 
névelő, - izmos - gyenge ló; 9) 
Néprajz - .sugár - elem töredék!; 
10) Szétnyílnak - néma nóta; 
11) Enikő bec. - nem rossz -
hegymenetben van!; 12) Sav 
teszi - bánatom -· vonat típus; 
13) Megfejtés. 

FÜGGŐLEGES: 1) Kén -
Megfejtés; 2) Végtelen 

Zoli, - oxigén - K. Am. félszi
get, - matek egyneműi; 3) T ű  
fele - Erzsébet bec - égtáj röv. 
- inga igéje - cirkuszban van; 
4) Urmérték - egyértelműen 
látható - nem régibe; 5) Átka
rolók - négylábú - argon; 6) 
Hibásan cirkulál! 
Megfejtendő; 7) Földren
gésmérőn; 8) Kálium - de, -
név nélkül röv. - hajlít - majd
nem nekem - ittrium; 9) Léte
zett - volt építő cég röv. -
fekete nemes fa,'- nitrogén -
kézi fegyver; 10) Teréz bec. 

Készítette: 

Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

A niceai zsinat, Jézus feltámadásának, Nagyböjt nagyhét
nek. Nyertes: Zlati Róbert várpalotai olvasónk, aki két személyre 
szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT balatonfüredi rehabilitációs 
intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann Csaba 

gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

Szoba kiadó 
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ALAPÍTVA: 
1904-BEN 

A TARTALOMBÓL: 

• Helyzetkép a vasúti érdekegyeztetésről (3. oldal) • Gond van a főnökkel (5. oldal) • T isztújítás a VSZ Miskolci lijúsági Tagozat élén (8. oldal) • Választások után (12. oldal) 

ÁRA: 50,- FT XLVl/6. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 2002. JÚNIUS 

A K T U Á L I S  

Kénytelen vagyok 

�®W�®0[�8W � 
agy lehet a baj a vasúti vezetés háza táján, ha már a tollnok 
nem átallott a hírmondóban és „ valamennyi szolgálati hely
nek székhelyén a sajtószolgálat közleményét szó szerint ki
adom" jelzésű táviratban kirohanást Intézni a reprezentatív 

szakszervezetek irányába. Ismerve a MÁV Rt.-nél meglévő tájékozta
tási szokásokat, feltételezem, hogy más módom nem•,lévén, a Magyar 
Vasutas hasábjain vagyok kénytelen - a közlemény stílusa és tartal
ma miatt - néhány pontosítást tenni. 

A
Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésein és minden más alkalommal tartózkodtam a MÁV Rt. vezetőinek személyes sértegetésétől. Távol áll tőlem ez a stílus. Akik ismernek, azok minden ilyen állítást nevetségesnek tartanak. Nem én vagyok a MÁV Rt. Felügyelő Bizottságának legrégebbi tagja, de látom a gazdálkodási feltételeket és azt is, hogy nem csupán a külső feltételeken múlik az egyre rosszabb eredmény. A Felügyelő Bizottságban a kormányzati felelősség hangsúlyozása mellett főleg a vezetés - a MÁV számára hátrányos - döntéseit szoktam bírálni, mivel ha akartak volna, azokon tudtak volna vál-• toztatni. Nem akartak! 

A többi taggal együtt 
r\..kapok tiszteletdíjat a F�lügyelő Bizottságban, de én is saját vagyonommal felelek a döntésekért. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy sem a 2001. évi, sem a 2002. évi üzleti tervet nem szavaz-

tam meg, mivel a jobbító szándékú érveket a MÁV Rt. vezetése nem fogadta el. Így nem voltam részese a rossz.döntéseknek. AMÁV Rt. szekerét nem a szakszervezetek tolják a kátyúba, hanem akik egyre növekvő veszteséggel működtetik azt. Ők rontják annak fuvarpiaci helyzetét, a sok-sok állami támogatás, meg a fuvar-eredmény pedig vándorol. Valahova! Ők azok, akik segítik a mellékvonalak bezárását, bár nem tudok arról, hogy ez ma felelős helyeken téma lenne. Sajnos, van központi létszámcsökkentés. A szolgálati helyeken és a szakigazgatóságokon ezt jól tudják. Az viszont igaz, hogy nincs a központban - mármint az Andrássy úton - létszámcsökkentés. A vasutasok ezt is tudják. A ILO ügyben írtak Zis valótlanok. A 

tartja a Vasutasok Szakszervezete által megpanaszolt jogsértéseket. A szakszervezeti munka fokozott figyelemmel kísérésére és a Vezérigazgatóság ezzel kapcsolatos folyamatos tájékoztatására kiadott rendelkezést a mai napig sem vonták vissza, és a VSZtől jogellenesen elvett szakszervezeti jogsegély helyiséget sem adták vissza. A ILOleve-lezéséről a Magyar Vasutas olvasóit az eseményekkel párhuzamosan folyamatosan tájékoztattuk. Aki kézbe vette a májusi számot, a témáról részletesen olvashatott a második oldalon. A MÁV vezetése és a PR-ja is kap tiszteletpéldányt! A privatizációs ügyeket, és a bérbeadásokat remélem rövid időn belül megvizsgáltatják, és akkor kiderül az igazság, mármint az, hogy a MÁV Rt.-t, illetve a nemzetgazdaságot szolgálták-e a döntések. 
Nagy lehet a baj a sajtóközlemény (tá,qirat) kiadóinak fejében akkor, amikor a diktatórikus módszereknek kedvező, azoknak teret engedő leköszönt kormány irányítása alatt sem tudták a szakszervezeteket szétverni. A Vasutasok Szakszervezetét bizonyára azért nem, mert sok-sok ezer tagja képes megvédeni önmagát és a vasutat. Teszik ezt azért, m!!rt elhivatottak, szeretik munkájukat és becsülik egymást. Van erejük és akaratuk egy jobb vasút és egy � h összetartó közösség ki- ' 

alakításához. 
ÖNORM M 7812, � 
DIN6700 

MAV 
• vasúti járműjavítás 

és gyártás 
� �� 

VASJARMU 
• fémmegmunkálás 
• acélszerkezet gyártás �Cl'.! 

DIN-EN 729-2 Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés 
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A szolnoki MAV Kórház 
válságos. helyzetéről szólva! 

Aszolnoki MÁV 
Kórház dolgozó 
kollektívája a 

jövőben a VSZ és Önál
ló Szakszervezet közre
működésével el kívánja AVasutasok Szakszer

vezete előtt 2001 
őszén tisztségviselői, 
a Felügyelő Tanács 

jelzései alapján vál! ismertté, 
hogy a szolnoki MAV Kórház 
és Rendelőintézet működési 
feltételei nem biztosítottak, 
likviditási gondokkal küzd, 
adósságállományának bec
sült mértéke kb. 80 millió 
forint, ami havonta 4-5 millió 
forinttal nő. 

MÁV Kórházhoz hasonló
an) a Citifund Kft. ,,át
világította" az intéz
mény működését. A 
vizsgálat tapasztala
tairól Kató Gábor, a 
Kft. ügyvezető 
igazgatója helyben 
tájékoztatta a kórház 
vezetését, illetve a 
KVM Vasúti Főosztályát. 

Az átvilágítás alapján készült 
intézkedési tervet a Citifund 

Dr. lo"ke Zoltán, főigaz
gató-főorvos úr lemon
dása után Dr. Fontos 
Gyula főigazgató-fő
orvos úr kinevezését 
követően vezetőtár
saival együtt próbálta 

lclJ, ···C/, 
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-
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Kft. Jenőfi György he
lyettes államtitkár úr-

nak megküldte. A 
VSZ vezetése alel
nöki szinten a 
KVM illetékes fő-

az intézet válságos 
helyzetét kezelni. 
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osztálya által adott 
tájékoztató birtoká

ban találkozót kért 

Ebben a sajátos hely
zetben az látszott cél-

szerűnek, hogy 
rövidtávon a kór
ház vezetésének 
kell saját erőből 
megteremtenie a 

továbbélés feltéte
leit és felvázolnia a 

kórház jövőképét. 
Dr. Fontos Gyula fő

igazgató-főorvos úr kollégáival 
közösen, az osztályok javaslatai 
alapján összeállította az intézet 
rövidtávú szakmai programját va
lamint struktúra átalakítási javas
lat-tervét. Ezt az anyagot intézke
dés végett áprilisban az illetékes 
minisztériumi főosztály és a VSZ 
reszere (tájékoztató jelleggel) 
megküldte, - amire válasz nem 
érkezett. Véleményünk szerint - a 

érni, hogy a kórházi mun
kahelyek megmaradjanak 
és a gyógyító munka 
színvonala az új minisz
térium segítségével javul
JOn. 

miklós); a 4,7 milliárd forintos, a 
volt kormány támogatásával há
rom év alatt felújított megyei kór
házat, ami kedvezőtlen.ül érintet
te, hátrányos helyzetbe hozta a 
MÁV Kórház munkavállalóit; a 
KVM illetékes osztálya nem me
nedzselte a kórház adósság állo
mányának csökkentését, mint ezt 
a budapesti Központi MÁV Kór
házban tette, stb. 

A szolnoki MÁV Kórház dolgo-

80 millió forint adó�ság, ami havonta 4-5 millióval emelkedik 
2002 januárjában a Vasutasok 

Szakszervezete Vasútegészségügyi 
Intéző Bizottsága megkereste a 
KVM Társadalmi Kapcsolatok 
Főosztályán Dr. Soósné Dr. 
Dobos Mária főosztályvezető 
asszonyt, aki tájékoztatta szerve
zetünket arról, hogy .lenőfi 
György helyettes államtitkár úr 
meibízása alapján a szolnoki 
MAY Kórháznál is (a budapesti 

februárban a kórház gazdasági és 
szakszervezeti vezetésétől. 

volt kormánypolitikai akarat alap
ján (szándékkal)- ellehetetlenítet
te a szolnoki MÁV Kórház és Ren
delőintézet működését. Ezt tá
masztják alá azok az intézkedé
sek, melyek 2001-2002-ben nap
jainkig történtek. 

zó kollektívája a jövőben a VSZ 
és Önálló Szakszervezet közremű
ködésével el kívánja érni, hogy 
ezek a kórházi munkahelyek meg
maradjanak és a gyógyító munka 
színvonala az új minisztérium 
segítségével javuljon. 

A kórházi vezetés, a helyi szb. 
és TK, az 1B képviselőinek együt
tes ülésén derült ki, hogy bár az 
átvilágítás megtörtént, de a prob
léma megoldására válságkezelő 
programot a KVM illetékes osztá
lya nem készített, az ígért adós
ság-csökkentő támogatást nem 
biztosította. 

Ilyenek: megszüntette a kórház 
korábban jól működő ügyeleti 
rendszerét; elvette a területi ellátá
si kötelezettséget (Törökszent-

Rubik László 
VSZ Vasútegészségügyi lntézó 

Bizottság titkára 

Felvetették 
Megoldódott! 

A
MÁV Debreceni Jár
műjavító Kft. SZB 
jelezte - kérve közre

működésünket -, hogy a 
2002. évi munka-ellátottsági 
problémák miatt 2002. már
cius 25-től 2002. december 
31-ig csökkentett, 34 órás 
foglalkoztatással 85%-os 
alapbérért dolgoznak, az ez 
évi béremelés nélkül, továb
bá május l -jétől 100 fő vég
kielégítéssel történő elbo
csátása mellett mintegy 156 
fő szerződéses munkaválla
ló munkaviszonyának meg
szüntetése is várható. Min-

demellett, ha a munka-ellá
tottsági helY.zet nem válto
zik, úgy a II. félévben továb
bi körülbelül 100 fő végkie
légítéssel történő elbocsátá
sa is indokolt. 

A VSZ a probléma felve
tésén túl konkrét me�oldási 
javaslatot tett a MAY Rt. 

illetékeseinek. Közben járá
sunkra a MÁV Debreceni 
Járműjavító Kft. 2002. 
május l -jétől visszaállhatott 
a 40 órás munkahétre -, 
melyről köszönetnyilvánítá
suk mellett értesített a helyi 
szakszervezeti bizottság. 

Az. 1992. július 1-jén alapított 100%-os MÁV tulajdonú MÁV Favéd Kft. 
működésével kapcsolatban a közelmúltban riasztó hírek érkeztek, úgy
mint: - közbeszerzési eljárással, meghirdetett nyílt pályázaton sikertelenül 
vett részt a, cég; - emellett a MAV Euró rakodólap engedményezési szer
ződés a MAV Rt. részéről egyoldalúan felmondásra került, és megkezdő-

; dött a. Kft. püspökladányi telephelyének, valamint üdülőjének sürgősségi 
. értékesítésének előkészítése. 
. A VSZ információja szerint az intézkedések végrehajtása azonnali hatál
lyal megkezdődött, melyekkel kapcsolatban a helyi üzemi tanács a Munka 
Törvénykönyvében rögzített jogosítványok megsértésével összefüggés
ben a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz fordult. 

A VSZ az információk alapján a közelmúltban három alkalommal fordult 
a MÁV Rt. illetékeseihez. Kezdeményeztük az intézkedések azonnali leál
lítása, visszavonása mellett az egyeztető tárgyalások mielőbbi megtartá
sát. 
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A
ktnk..,a,. 
hogy ez a 
munk.íltatúi 

magatarhis üssze
egyeztethet{i lesz-e 

AZ ÉRDEKVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI ÉS HÍREI 

Helyzetkép a vasú 
érdekegyezteté 

azzal az új kor
trniny :füal tett 

ígérettel. mi
szerint a 
munka vihi
gún hehil az 
érdekegyez
tetést és a 

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 
VÉT) május 28-ára tervezett ülése 
lmaradt. A valóságot jobban kife

i a meghiúsult jelző. A munkálta
em biztosította a tárgyalási fel
eket. Az ügyrend értelmében a 

tagjai ábécé sorrendben látják 
vezető elnöki feladatot. A 

MÁV meghívására a Pályavasúti Dolgo
zók Szakszervezete kívánta az elnök
lést ellátni. Mint ismeretes, ők rep
rezentatívnak nyilvánították szer
vezetüket, bár a Munka törvény
könyve 29. paragrafusának nem 
felelnek meg. A Vasutasok 
Szakszervezete kérte a munkálta
tót a tárgyalási feltételek biztosí
tására, de a Társadalmi- és Munka
ügyi K apcsolatokért felelős vezér
igazgató-helyettes nem intézkedett, így 
az ülés meghiúsult. 

Ami történt, úgy tűnik nem véletlen. A 
május 28-i ülésnek nem volt kitűzött napi
rendje, a munkáltató sem május 7-én - a meg
előző VÉT ülésen-, sem a tervezett ülés előtt 
nem tett erre javaslatot, holott ez nem jellem
ző. 

Véleményem szerint a munkáltató számított 
az ülés elmaradására, vagy ez volt a célja. 

A kérdés az, hogy ez a munkáltatói maga
tartás összeegyeztethető lesz-e azzal az új 
kormány által tett ígérettel, miszerint a munka 
világán belül az érdekegyeztetést és a szociá
lis párbeszédet helyreállítják. 

A Foglalkoztatási és Munkaügyi miniszter 
álláspontja szerint a magáncégek érdekegyez-

mánynak több, mint kínos ez az 
örökség. (A VSZ szakszerveze
ti sérelmeit - szervezkedés sza
badsága, -kollektív érdekegyez
tetés megsértése, a szakszerve
zet ügyeibe való beavatkozás -
és a nemzetközi jogorvoslat tör
ténetét előző lapsz4ffiunkban 

közöltük.) 
Az elmúlt hónap
ban a VÉT egyet

len szakbizott
ságát sem mű
ködtette a 
munkáltató. A 
vasút vezetése 

ígérte, de eddig 
még nem adta át a 

bértarifa táblázatok 
modellezésének tapasz

talatairól készített anyagokat. 
A ruházati szabályzat május 

7-i VÉT-en átadott módosítás
tervezetének szakbizottsági vi
tájára is csak június 5-én kerül 
majd sor. 

A KSZ jóléti, szociális feje
zetéről sem volt május 7-e óta 
tárgyalás. Miután az üdülési 
szezon nem vár, így a kollektív 
szerződésben tavaly rögzített 
üdülési térítési díjak vannak 
továbbra is érvényben. Ez elő
nyösen érinti a vasutasokat, de 
a munkavállalók összességére 
nézve kedvezőtlen, hogy a költ-

azánk: Hnemze tköz i  
megítélésének 

az a vasútvezetói 
magatartás sem 
használ, amely az 
ENSZ Nemzetközi 
Munkaügyi Szerve
zet (ILO) MÁV Rt. 
munkaügyi kapcso
lataira tett hat aj�
lását semmibe veszi, 
még akkor is, ha a 
levél címzettje a 
nemzetközi egyez
ményeknek megfe
lelően a magyar kor
.mány. Magyaror
szág ENSZ tagállam 
lévén a nemzetközi 
szövetség szakiro
dáinak ajánlásait kö
telezettségként ,,kö-· 
teles" fogadni. 

szociális pár
heszéclet hely

rcúllítj,ík. 

ségsorok sarokszámainak válto
zásában a Vasúti Érdekegyezte
tő Tanácsban nem sikerült meg
állapodásra jutni. 

A Vasutasok Szakszervezete 
elfogadhatatlannak tartja azt a 
helyzetet, amelyet a Vasúti Ér
dekegyeztető Tanácsban a mun
káltató kialakított. Megenged
hetetlen az a magatartás, amit a 

. vasút vezetői közvetlen a mun
kavállalói érdekképviseletekkel, 
közvetve a vasutasokkal szem
ben tanúsítanak. 

A Vasutasok Szakszervezete 
érdekelt a működő érdekegyez
tetésben, érdekelt a vasút fej
lesztésében, a bér- és munkakö
rülmények javításában. A VSZ 
az érdekkülönbségeket elsősor
ban tárgyalások útján kívánja 
fel- és megoldani. 

Bízom benne, hogy a Vasuta
sok Szakszervezete tagjait ha
marosan érdemi tárgyalásokról, 
valódi érdekegyeztetésről és 
igazi alkufolyamatokról tájé
koztathatom. Varga Gyuláné 

tetési gyakorlatához az állami tulajdonú válla- ___________ ..... __________ .._ _________ _ 

latoknál kell jó példával szolgálni, mintegy 
magatartási mintát adva. A miniszter úr május 
31-én külön kiemelte, hogy a munkaügyi kap
csolatokkal nem szabad azt művelni, ami a 
MÁV Rt.-nél történt. (A VÉT működése for
mai, a Központi Üzemi Tanács és a Központi 
Munkavédelmi Bizottság tárgyalási kompe
tenciáját a vasút vezetése megkérdőjelezi.) 

Úgy gondolom, hogy hazánk nemzetközi 
megítélésének az a vasútvezetői magatartás 
sem használ, amely az ENSZ Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) MÁV Rt. munka
ügyi kapcsolataira tett hat ajánlását semmibe 
veszi, még akkor is, ha a levél címzettje a 
nemzetközi egyezményeknek megfelelően a 
magyar kormány. Magyarország ENSZ tagál
lam lévén a nemzetközi szövetség szakirodái
nak ajánlásait kötelezettségként „köteles" fo
gadni. A VSZ információi szerint a mai napig 
(június 4.) a vasút vezetői nem intézkedtek. 

Véleményem szerint az új magyar kor-

Kongresszusi előkészületek 
2002. május 30-án ülésezett 

a Vasutasok Szakszervezete Választmánya 
A testület megvitatta a VSZ 2001. évi gazdálkodásáról beterjesztett beszámolót. Megálla
pította, hogy az megfelel a 2000. december 20-án elfogadott és 2001. május 24-én módosított 
költségvetésnek és a vonatkozó pénzügyi szabályoknak, ezért azt egyhangúlag elfogadta. 

1 

A Választmáhy megvitatta a VSZ Alapszabályának, valamint középtávú programjának ter
vezetét. A testület mindkét tervezetet alkalmasnak tartotta tagsági vitára. Felkérte az alap- és 
középszervezetek, valamint rétegszervezetek vezetőit, hogy a tervezetekről a 2002. őszén kezdő
dő szakszervezeti választásokon alakítsák ki véleményüket, javaslataikat és azt küldjék az Alap
szabály, valamint a Program Szerkesztő Bizottságnak. A két dokumentumot a VSZ XV., 2003 ápri
lisában megtartandó kongresszusa véglegesíti. 

Döntött· a Választmány a XV. kongresszus küldötteinek létszámáról és területi megoszlásáról is. 

A fenti döntéseket követően a VSZ elnöke és alelnökei aktuális érdekvédelmi és szerve
zetpolitikai kérdésekről tájékoztatták a választmányi tagokat. 
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,s., 

A 
alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, a�elyben a Levegő Munkacso-

zport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar vasút 
térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

AMagyarországgal szom
szédos országokban -

Ausztria kivételével - az üzem
anyagok ára alacsonyabb, mint 
hazánkban (Id. a 16. ábrát!). Ezt 
az árkülönbséget kihasználva 
óriási mennyiségű üzemanyagot 
hoznak be a személy- és teher
gépjárművek üzemanyag-tartá
lyaiban. Ennek egy részét itthon 
továbbértékesítik, ami bűncse
lekmény. A nagyobbik része sa
ját felhasználásra kerül, ami ha
tályos jogszabályok alapján nem 
büntethető, azonban nyilvánvaló 
kibúvást jelent az Alkotmány ál
tal előírt arányos közteherviselés 
alól. Akeleti határszakaszokon. 

átkelő járművek között 
igen gyakoriak a I 00 lite
res gyárilag beépített 
tankkal rendelkező 
Mercedes sze-
mélyautók, sót az 
utóbbi időben 
egyre többször 
fordulnak elő te

hatások mellett jelentős kömye- következő: Tompán korszerűen 
zetkárosítással jár, amit nem az kiépített határállomásunk van.jó 
okozók fizetnek meg (azaz ez is ellenőrzési lehetőségekkel. A kö
rejtett támogatásnak minősül). zeli Röszkén viszont a technikai 
Az így keletkezett szükségtelen és személyi feltételek hiánya mi
többletforgalom tovább növeli a att gyakorlatilag nem tudjuk át
közutak zsúfoltságát, melynek vizsgálni a kamionokat. Tompán 

• következtében emelkedik a bal- általában egy órán belül át lehet 
esetek száma és gyorsabban jutni, Röszkén viszont nem ritka 
tönkremennek az utak. A kelet- a 36 órás várakozási idő sem. A 

európai országokban beszerez- kamionosok túlnyomó többsége 
hetó· üzemanyagok egy része inkább a röszkei határátkelőt 
nem felel meg a hazai szabvá- választja ... " (Bár azóta a röszkei 
nyoknak, azaz rosszabb mipósé- határátkelőt is korszerűsítették, a 
gű, és így fokozottan szennyezí a kamionokról adott jellemzés 
környezetet és rongálja az embe- most is érvényes.) 
ri egészséget. Abelföldi árufuvarozásnál Aközúti fuvarozásban óriá- sem jobb a helyzet. A 

shnértéket öltött az egyéb Központi Statisztikai Hivatal fel
,,jól jövedelmezo

"'

' áruk (pl. mérései szerint a háztartások ál-
cigaretta) csempészete tal igénybe vett teherszállítás 

is. A VPOP illeté- értékének 53 százaléka számla 
kes ezredese nélkül történik. Közismert, hogy 

1998-ban így vasúti árufuvarozás gyakorlati
nyilatkozott  lag nem történik számla nélkül, 
erről: ,,Jól így tehát a feketén történő közúti 
jellemzi a szállítás aránya még ennél is 
helyzetet a rosszabb. 

Atehergépkocsik gyakran a 
megengedettnél jóval na

gyobb súlyt szállítanak, amit a 

hatóságok gyakorlatilag nem 
ellenőriznek, és így nem is szank
cionálnak. 

Tehát a közterheket megfi
zető és a szabályokat be

tartó MÁV-nak egy olyan konku
renciával szemben kell állnia a 
versenyt, amelyik nem fizeti 
meg az adók, járulékok, vámok 
nagy részét, és rendszeresen ki
játssza az egyéb előírásokat is. 
Úgy véljük, a vasút életképessé
gét mutatja, hogy még ennek 
ellenére is talpon tudott marad
ni. 

Egy árutonna-kilométer tény
leges fuvardíja vasúton belföldi 
szállítás esetén a közúti áruszál
lítás 30%-át teszi ki, az export-. 
nál 43%-át, az importnál 41 %
át, a tranzitnál 29%-át. Az a 
tény, hogy sok esetben a nyil
vánvaló előnyök ellenére is a 
közúti fuvarozók kapják a meg
rendeléseket, a korrupció rendkí
vüli elterjedtségére utal. 

Lukács András - Pavics Lázár 

repjáró 
mélyautók" 
literes beépített 
tankkal. A kamio
nok és buszok pedig 

16. ábra: A diesel gázolaj árszerkezet 
néhány európai országban 

általában 600-800 literes, 
gyárilag beépített üzemanyag
tartállyal rendelkeznek, de elő
fordul 1000 liter űrtartalmú is. 
Korábban érvényben volt egy 
olyan rendelkezés, amely szerint 
a 200 liter felett így behozott 
üzemanyag után vámot és adót 
kell fizetni, de ezt eltörölték. (Ez 
jól jellemzi az érintett körök 
szervezettségét és érdekérvénye
sítő képességét.) 

S 
zakértói becslések szerint 
az így behozott üzemanyag 

mennyisége megfelel a Magyar
országon felhasznált összes 
üzemanyag 30 százalékának. A 
kiesett adók, vámok és egyéb dí
jak miatt a magyar államot éven
te több, mint 100 milliárd forint 
kár éri. Az üzemanyag-turizmus a 

kedvezőtlen gazdasági 
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[:]ÁFA 

11 Egyéb adók 

11 NeM ár (adó nélloli) 

Francia• 
Ausmia 

ország 

33.60 30.30 

70.10 91.50 

97.90 63DO 

Nagy- Olasz• Néme� 
svajc 

Brilannia ország ország 

42.80 3520 15.70 29.80 

175.40 98.00 128.10 108.00 

69.10 7620 6080 78.30 

·---, 

tt>rva� C!eh- Leng)'!� Magyar-
S�ovaija f>Dmánia Sool'énia lNajna 

ország ország ország ország 

30.50 15.60 27.90 3220 31.60 3020 13.68 39.60 

62.70 41.00 69.80 7220 64.90 66.50 6.00 84.41 

69.70 61.00 69.40 7420 78.50 70.90 62.10 73B9 

Forrás: MOL Rt. 
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Gond van a főnökkel, vonjuk össze 
a fűtőházakat 

Egyszer már volt rá példa, 
csináljuk meg még egyszer! 

P
ár évvel ezelőtt Komárom VF önál
lóságának megszűnését eredmé
nyezte, hogy a vezetés nem tudta 
kezelni az akkori főnök körül kiala

kult hercehurcát. Most Székesfehérvár GF 
vezetőjével elégedetlen a GSZI vezetése és 
megoldásként elővette a régi jól bevált 
módszert, Nagykanizsa GF-et hozzácsapja 
fehérvárhoz és a kanizsai főnök átveszi az 
összevont főnökséget. 

Az előterjesztést a szakszervezetek megkap
ták, és véleményezésre kiadták a helyi alap
szervezetek tisztségviselőinek. A szakmai és 
regionális szempontok felsorakoztatásával 
készült vélemény jóváhagyásra került felsőbb 
szakszervezeti szinteken is. A helyi kollégák 
és ezen belül Károlyi Csaba SZB titkár jó 
munkáját és szakértelmét dicséri, hogy Dr. 
Márkus Imre közbenjárása mellett a véle
mény alapján a GSZI vezetője felfüggesztet
te a tervezett összevonás végrehajtását. A 

szervez�ti önálló
ság befolyásolja a 
munkavállalók 
közérzetét, mun
kahelyi bizton
ságérzetét, mun
kával való ellátott
ságát, lakóhelyéhez, régiójához 
való kapcsolatát. 

Nem kellenek ilyen átszervezések, - mond
ják a kanizsai kollégák - mert az ember nem 
egy utazás közepébe tervezi be a járműve 
karbantartását, egy közbenső szervizben, ha
nem indulás előtt végezteti el azt. 

Néhány gondolat az átszervezések későbbi 
átgondolásához: 

- nem kéne eljátszani az „állam az állam
ban" nagy álmát, mert az már régen nem 
létezik 

- a közigazgatásban bevezetésre kerülnek a 
régiós határok, a MÁV Rt belső szervezete is , 

e határok mentén igazodhatna (területfej
lesztési koncepciók) 

- az összevonások, vízfej-kialakítások ve
gyék figyelembe a régióhatárokat, mert a 
munkaügyi központok nem teszik lehetővé az 
átjárhatóságot. (pi: csoportos létszámleépíté
sek esetében) 

- statisztikai, munkaügyi, területfejlesztési 
és egyéb területeken több előnnyel járna a 
hozzáigazítás, mint a hatáskör nélküli és ha
tékonyságában elenyésző, a múlt megkövült 
szervezeti formáit tártó jelenlegi struktúra. 

A MÁV Rt. átszervezése ne legyen mindig 
öncélú, kisstt1ú, merjünk „nagyokat álmod
ni", de a realitások talaján. 

kotona 
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MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa 
(KÜT) 2002. május 14-i soros ülé
sén Horváth István KÜT elnök elő
erjesztését követően meghallgatta a 
prezentatív szakszervezetek véle
nyét a MÁV Rt. Felügyelő Bizott
a (FEB) munkavállalói képvise

álasztásáról. Bárány Balázs, a 
VDSZSZ alelnöke a szakszervezet álláspont

jának ismertetése után Gaskó Istvánt javasol
ta a FEB tagjának, aki a testület megalakulá
sa óta a munkavállalói érdekek figyelembe
vételével látja el feladatát. Ezen kívül támo-

lét, amelyben azt kérték, hogy minden szak
szervezet egy tagot delegáljon. 

A második napirend keretében a 2002. évi 
szociális pénzeszközök és az üdülés létszám
arányos felosztásának munkáltatói javaslatát 
terjesztette elő Neuschl Gyula főosztályveze
tő. 

Tájékoztató hangzott el az üdülési csekk
ről, az üdülő-felelősök felkészítéséről, adatla
pok kitöltéséről. A badacsonytomaji intéz
ményt bezárják. A VSZ csereüdülishez a 
kontingens tarlalikolták, amit a KÜT is tá
mogat. 

gatta dr. Márkus Imre, valamint Apavári A komfort nélküli lakásokat nem ad-
József jelölését is. ják ki újra - első az üzemi érdek. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
P-(j·· A_ 

A miskolci MÁV telep ügyében 
elmondta, hogy a GySEV-nél a -<\, '/' folynak a tárgyalások. Szó 
FEB tizenöt tagú, ezért a MÁV- Af Qr,J. l)r esett a Lakásügyi utasítás 

G. 'íl{_o .,._ • 
nál is indokolt a kilenc tag. Qsk,, "✓/Jz

r, , módosításáról és a lakás-
Ezt követően rövid tájékozta- llJ 

O /4-4 , et és kölcsönök kedvezményes 
tót adott az elmúlt időszak J1 · eg a P, Q/zt b, visszafizetési szabályainak 
FEB munkájáról, azon belül a 12otl , e}[j '1;:ta kidolgozásáról. 
foglalkoztatásról és a bérhely- lai, !_

ag llJu
';{eJo Döntés született arról, 

zetről. Mint mondta: ,,munka- 01 ké
pi.,. élt-'é[J, hogy az ÁFU különválása 

vállalói képviselők vagyunk, így leté 
lSe, miatt a Forgalmi Szakigazga-

a legutóbbi ügyünk mozdonyvezetőt l-'ej tóságnál üzemi tanácsi választá-
érintett". Simon Dezső, a VSZ alelnöke ------ sokat kell tartani. 
bejelentette, hogy a YSZ testületei megelége- A munkáltató ismertette az „ Üzemi megál-
déssel értékelték a FEB munkáját, ezért to- lapodás" tervezetét. 
vábbra is dr. Márkus Imrét javasolják, támo- A 2002. május 21-i soros KÜT ülésen 
gatva Gaskó Istvánt és Apavári Józsefet. került sor a MAY Rt. Felügyelő Bizottságába 

Dörnyei Szilárd a MOSZ véleményét is- munkavállalói képviselők választására. A 
mertette, amely szerint támogatják mind a jelenlegi szabály'.?at két tag delegálását teszi 
három jelöltet. lehetővé, ezért a KÜT Gaskó Istvánt és Dr. 

Horváth István felolvasta a YFSZSZ leve- Márkus Imrét bízta meg a feladattal. Az előb-

bit többségi, utóbbi teljes támogatással. A 
FEB bővítése esetén munkavállalói képvise
lőként Apavári Józsefet egyhangúlag meg
szavazta a testület. 

Egyebek közt Veréb Győzőné tájékoztatta a 
testületet az üdülő felelősök felkészítéséről, a 
vonyarcvashegyi üdülő másképpen történő 
üzemeltetéséről. Ismertették a Balatonkenese 
családos üdülő üzemeltetésére kiírt pályázat 
nyertesét, illetve azt, hogy május 15-től hu
szonhárom főt elbocsátottak. A KÜT össze
gezte az üdülési szabályzathoz érkezett véle
ményeket. 

A KÜT javasolta, hogy valamennyi üzemi. 
mesállapodást egységesen kössék újra a 
MAY Rt. területén. Az erről szóló kiadvái:iy
hoz javaslatokat fogalmaztak meg a KUT 
tagjai. Tárgyaltak a testületet érintő sajtóköz
leményekről, melynek alapján levélben for
dulnak a MÁV Rt. vezérigazgatójához és a 
kommunikációs igazgatójához. 

A 2002. május 22-én megtartott TEB szak
ági üzemi tanács-elnökök fórumán a TEBSZI 
2001. évi eredményei, a 2002. évi létszám és 
bérterveik, valamint a szociális létesítmények 
felújításairól Major Sándor szakigazgató-he
lyettes adott tájékoztatót. 

Az üt-elnököket Horváth István KÜT el
nök tájékoztatta a Központi Üzemi Tanács 
munkájáról. A TEB szakág szociális jóléti 
munkabizottságának munkáltatói partnerei
vel közös döntéseiről Kántór .Jánosné és 
Bodnár Júlia tájékoztatta az egybegyűlteket. 

-

Bodnár József 
TEB KÜTtag 
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NOHAB alapítványi 
tulajdonbaíl 

Várjuk az 
érdeklődő
ket, mert a 
mozdonyt 

most is érde
mes kívül

belül megte
kinteni 

szek pótlása és a festés is. A végrehajtás módozatát ismerjük, időpontja azonban az anyagi helyzettől függ. Reményeink szerint egy jó év kell ahhoz, hogy elégedettek lehessünk. Azt nem is említem, hogy alapítványunk mintegy tíz tagja szabadidejében rendszeresen dolgozik a felújítás mielőbbi elvégzéséért. Várjuk azonban addig is az érdeklődőA
. újságok és a televíziók fog- nyok jóval több, mint négy évtize-

------- ket, mert a mozdonyt most is z lalkoztak ugyan ezzel az det vártak a kivonásra, de némelyiüggyel, az eset megírására kük ma is közlekedik. Nálunk a mégis a véletlen adott okot. Találkoztam volt, MÁV selejtezés előtt ezeket külfölidőközben sajnos elhunyt kollégám fiával, dön kívánta értékesíteni, vevő azonban nem 
Várkonyi Zoltán fejlesztési mérnökkel, a akadt. Mi az utoljára tapolcai honállomású, PROLAN Rt. munkatársával. Őt gyermekko- M61 010 pályaszámú mozdonyt hosszas tárrom óta ismerem, és mindig a vasút odaadó gyalások után vettük meg, fél éve. Ezt megekedvelőjének mutatkozott. Nemcsak vasutas lőzóen a cégbíróság kiemelkedő közhasznú édesatyjától, hanem fópályaméster nagyapjá- minősítéssel vette nyilvántartásba alapítvától is örökölhette a vasszekerek világának sze- nyunkat. Egyébként a vételár jelentős hányaretetét. Együttlétünkkor érdeklődtem, milyen dát a G. T imco Kft. viselte, amely befogadta 

érdemes kívül-belül megtekinteni. Készséggel nyújtunk segítséget, magyarázatot adunk működéséről, történetéről. Internetes elérhetőségi lehetőségünk is van: www.nohab-gm.com. Örül a szerző, hogy megoszthatta olvasóival a szerinte egyedülálló eset felett érzett örömét. Horváth K. körülmények között került a MÁV-tól egy a mozdonyt budapesti telephelyére. Ez a �-------------� mozdony az alapítvány tulajdonába? Keleti-pályaudvar régi fűtóháza, ahol most A gép köztudottan svéd gyártmá-·�vasúti kocsik javításával foglalkoznak. nyú, a dízelmotor és a villamos Tulajdonunkat nem múzeberendezés amerikai - kezdte fel- - umi körülmények között világosítását beszélgetőtársam, -............. � akarjuk tartani - mondta aki mellett ott állt két tevékeny �búcsúzóul Várkonyi Zo/-segítője. Az ilyen.típusú vonta- • • tán. A műszaki nehézsé-tójárművek hazánkban 1963- • • gek közül elsődleges .tói közlekedtek, az utolsót �Y -1 ._llllllllillllll' pr;-1blémaként meg kell tavalyelőtt decemberben WíJa Ji"-4 oldanunk a kerékabroncs vonták ki , a, forgalomból. .............,f'if fh JJ!I cseréj_�t ,�s a motor javításá!, Nyugat-Europaban ezek a mozdo- ..... •••• de szükséges egyes alkatre-
� � �� 

MAV VASJARMU 

C
TÜV� 

�so 9001 �@Cg[Kl1f� 

Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken 1sé i körünk: 

• vontató járművek ( dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott járművek (ővizsgája, 
főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, kÖrszerűsítése 

InterPici motorkocsi 
és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás· 

, , 

• szemcseszoras 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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A
decem 
ber 
31-i 

mérlegjelentés 
szerint a pénz
tár vagyona 
elérte a 750 
millió forintot. 

a kifizetett 
szolgáltatások 
összege meg
haladta a 200 
millio forintot. 
A befektetett 
eszközök 
hozambevéte
leire sem 
panaszkodhat
nak a pénztár
tagok: a 2001. 
évi nyitó állo
mányra vetített 
hozam 12.9 
százalékot ért 
el. ugyanez az 
arány az átla
gos befektetési 
állományra 
vetítve 8 száza
lékos volt. 

Szolgáltatásokat bővített 
az Egészségpénztár 

Az igazgatótanács beszá
molójából a 127 küldött 
megtudta, hogy a pénztár 
taglétszáma 2001. évben 
továbbra is dinamikusan nö
vekedett, az év végére elérte 
a 15 700 főt, és napjainkra 
megközelítette a 18 ezret. A 
taglétszámmal párhuzamo
san jelentősen növekedett a 
pénztár vagyona és a 'kifize
tett szolgáltatások összege 
is. A december 31-i mérleg
jelentés szerint a pénztár 
vagyona elérte a 750 millió 
forintot, a kifizetett szolgál
tatások összege meghaladta 
a 200 millió forintot. A be
fektetett eszközök hozambe
vételeire sem panaszkodhat
nak a pénztártagok: a 200 l .  
évi nyitó állományra vetített 
hozam 12,9 százalékot ért 
el, ugyanez az arány az átla
gos befektetési állományra 
vetítve 8 százalékos volt. A 
különbség oka, hogy a ha
vonta befolyt tagdíj a befek
tetés után általában csak fél
egy év után fizet kamatot, 
osztalékot. 

Magos Györgynek, az 
igazgatótanács elnökének 
több küldött feltette a kér
dést, miként lehet megoldást 
találni arra a problémára, 
hogy 2002-től az egészség
pénztár csak a pénztár nevé
re, címére kiállított fogásza
ti számlákat fogadja el, ezért 
a tag az ÖTA-tól nem veheti 
fel a segélyt ugyanarra a 
számlára. Az elnök szerint 
valóban sok gondot jelentett 
a pénztárnak az új eljárás, 
amelyet a Pénzügyi Szerve
zetek Állami F e/ügyeletének 
határozata alapján vezettek 
be. A pénztár együttműkö
dik az Onkéntes Támogatási 
Alap vezetésével, hogy egy 
számlára mindkét helyről 
pénzt vehessenek fel a ta
gok. 

Deák Zoltán ügyvezető 
igazgató hozzátette, a Vasu
tas Egészségpénztár fizet hi
telesített számlamásolatra is, 
de a több helyről kifizetett 
szolgáltatás összege nem 
haladhatja meg a számla ér
tékét. 

Vasutas Egészségpénztár május 23-i küldött
gyűlésén fogadta el a 2001. évi igazgatótaná
csi beszámolót, valamint a mérlegjelentést és 
eredmény-kimutatást. A testület döntött az 
Alapszabály módosításáról, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatások bővítését. 

sok kolléga a mai napig nem 
tud létezésükről, illetve a tag 
hogyan tájékozódhat az 
egyéni számlán felhalmo
zott tőkéjének igénybevételi 
lehetőségeiről? Az ügyveze
tő igazgató szerint is lehetne 
hatékonyabb a pénztár pro
paganda-munkája. Ebben 
számítanak a szakszerveze
tekre, köztük a szakszerve
zéti sajtóra. A jelenleg meg
lévő tagszervező hálózatra 
is jellemző, hogy_ többnyire 
szakszervezeti tisztségvise
lőkből kerültek ki. Ebben az 

szerint számtalan lehetősége 
van a pénztártagnak a szol
gáltatások igénybevételére. 
A szerződött partnerek üdü
lőit - köztük a MÁV köz
ponti elosztású üdülőit -
minden pénztártag igénybe 
veheti a közéli hozzátarto
zókkal együtt. Jelentős kifi
zetései vannak a pénztárnak 
a fogászati szolgáltatók felé, 
ma már egy komolyabb bea
vatkozás százezres nagyság
rendű. Térít a pénztár még 
különböző gyógyászati �e
gédeszközöket (vérnyomás
mérőket, szemüvegeket, 
gyógycipóket) szintén a kö
zeli hozzátartozóknak is. 

Az elmúlt évben a táp
pénz-kiegészítést húszna
ponként 15 ezer forintra, a 
kórházi ápolási segélyt 
naponként ezer forintra 
emelte az egészségpénztár. 
Fentiekből is látszik, hogy 
nem kell betegnek lenni a 
tagnak ahhoz, hogy igénybe 
vegye a szolgáltatásokat. 

Végezetül megkérdeztük 
az ügyvezető igazgatót, 
hogy melyek a Vasutas 
Egészségpénztár továbbfej
lődésének irányai? Az Deák 
Zoltán válaszában elmondta, 
a MÁV Rt-nél már négy 
önkéntes pénztár működik 
(melyek közül a munkáltató 
csak két pénztári tagságot 
támogat), ennek ellenére 
még mindig 'll0Il olyan vasu
tas kolléga, aki egy pénztár
nak sem tagja. A kiterjesz-

Az ügyvezető igazgató a· 
küldöttközgyűlés elé ter
jesztette az Alapszabály mó
dosítását, melynek alapján a 
pénztártagok igénybevehet
nek egészségvédelmi szol
gáltatásokat is. Az- új szol
gáltatás bevezetése lehetővé 
teszi az egészséges állapot 
megtartását szolgáló tevé
kenység, gyógytorna, reha
bilitáció, fitness programok, 
az egészség megőrzését 
szolgáló sporttevékenység 
és a természetgyógyászat fi
nanszírozását. Az ügyvezető 
elmondása szerint az előbb 
felsorolt szolgáltatások csak 
akkor fizethetők, ha a szol
gáltató szerződést köt az 
egészségpénztárral. 

évben új szol
gáltatási sza
bályzatot készí
tettek, amely
ben megtalálha

Számítanak 

Az előterjesztést a kül
döttközgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 

A könyvvizsgáló és az 
Ellenőrző Bizottság is meg
tette jelentését, amelyből ki
derült, hogy a pénztár mű
ködését és, gazdálkodását 
rendben találta. 

Deák Zoltánt megkérdez
tük arról, hogy a Vasutas 
Egészségpénztár miként 
népszerűsífr�zolgáltatásait a 
vasutasság körében, hiszen 

a szakszervezetekre 

tók azon szolgáltatások és 
szolgáltatók, amelyekkel 
legutóbb kötöttek szerző
dést. Az új szabályzatot 
minden tag a lakcímére kap
ja meg. A közeljövőben ter
vezik internetes honlap elin
dítását. Úgy tűnik azonban, 
hogy ez is kevés a vasutas
ság tájékoztatására, mert 
még mindig kapnak az 
egyéni számlán lévő pénz 
felhasználására vonatkozó 
kérdéseket. Deák Zoltán 

tett propaganda tehát az 
egyik továbblépési lehető
ség, másrészt több külső 
partnerrel kötött munkálta
tói szerződéssel növelhető a 
taglétszám. Az egészség
pénztárak jövőbeni szerepé
ről annyit árult el, hogy a 
.megnövekedett egészség
ügyi kiadások nagyobb sze
repet szánnak az önkéntes 
pénztáraknak. 

topé 
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Tiszt újítás a VSZ 
Miskolci Ifjúsági Tagozata élén 

iatalításra, váltásra került sor 2002. május 17-én a VSZ Miskolc Területi Intéző Bizott
sága Ifjúsági Tagozata élén, miután Pálmai Zsolt, az eddigi ügyvivő „kiöregedett" a 
VSZ ezen tagozatából, és átadta helyét az új vezetőségnek. A miskolci tisztújítás csak 
a kezdete a VSZ-en belül ebben az évben lezajló sorozatnak, hiszen nem csak az ifjú-

sági tagozatoknál, de a többi szervezeti egységnél is beszámolók, választások lesznek az év 
hátralevő részében. 

A
ki a szak
s ze rv e
ze tbe n 

munkát, tisztsé
get vállal, annak 
lfel kell készül
nie a konfliktu-

Újdonság volt ebben a rendez
vényben, hogy Papp Józsefné, a 
miskolci terület 1B titkára - aki a 
VSZ Területi Ifjúsági Tagozatai
nak munkáját fogja össze az 
országban -nem csak a miskolci 
terület küldötteit hívta meg, 
hanem az országban működő 
összes ifjúságfelelőst is. Mint 
köszöntőjében elmondta, ennek 
két célja volt: egyrészt, hogy ők sok kezelésére, 
is megismerkedhessenek az itteni a konfrontáció
fiatalok problémáival, másrészt ra, saját kollégái 
tapasztalatot szerezzenek a ren- , . 
dezvény lebonyolításáról. es v1tapartnere1 

Pálmai Zsolt, a leköszönő meggyőzésére 
ügyvezető rövid beszámolójában 1s. 
az ifjúsági tagozatok tevékenysé-
gének (saját érdekeik képvisele-

A jelöltek rövid bemutatko
zással, programmal igyekeztek 
a küldöttek szimpátiáját meg
szerezni, és a szünetet követő 
eredményhirdetés alapján 
Kabács Zoltán gyöngyösi for
galmistának sikerült a legmeg
győzőbben bemutatkoznia, 
ugyanis őt választották a miskolci 
terület ifjúsági ügyvezetőjének, 
míg két helyettese a jászkiséri 
Farkasné Szabó Eszter laboráns, 
és Fóris Ágnes miskolci jegyvizs
gáló lettek. 

A választást követően váltottunk 
'néhány szót Kabács Zoltánnal, aki 
31 éves egy gyermekes családa
paként most várja második gyer
mekük érkezését. 

tének megvalósítását, sok szabadidős rendez
vény sikerét, a kötetlen beszélgetések, talál
kozások, dumapartik) jelentőségét hangsú
lyozta, melyek az összetartozást, a közös 
gondolkodást segítették. - Nagy jelentőségű 
volt számunkra - mondta -, hogy az elmúlt 
években a VSZ támogatásával mintegy 25 fő 
vehetett részt felsőfokú képzésben Győrben, 
és sokan a szakszervezet saját képzési rend
szerében tematikus tanfolyamokon szerez
hették meg alapvető ismereteiket az érdekvé
delmi munka területeiről. Ez nagyon fontos 
dolog a generációváltás szempontjából is. 

- Milyen nemzedéki problémák vannak a fiatalok 
és idősebbek között a szakmai és a szakszerveze
ti munkában, mi az, amit el szeretnél érni az álta
lad irányított közösséggel? 

-Az ellentétek nagyrészt a minimálbér mi
att kerültek felszínre, hiszen kisebb felelőssé
gű munkakörökben, kevés szakmai gyakor
lattal rendelkezők is azonos szintre kerültek, 
nincs megfelelő differenciálás a gyakorlattal 
rendelkező és a kezdő között, másrészt a 

Kabács Zoltán 

szakszervezeti munkában néhány vezető, tit
kár féltékeny a pozíciójára, és ezért nem ad 
meg minden segítséget fiatalabb kollégájá
nak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ma 
kevesen vállalnak szakszervezeti funkciót a 
fiatalok közül is, mert ez konfliktusokkal jár, 
és a szabadidő nagy részét is igénybe veszi. 
Én is annak a híve vagyok, hogy a fiatalokat 
szabadidős programok, sportesemények, tá
borok, kulturális rendezvények keretében, 
kötetlen eszmecserék biztosításával _próbál
juk bevonni a szakszervezeti munkába, emel
lett szervezett keretek között történő tovább
képzésük révén alkalmassá kell tenni őket a 
komolyabb feladatok ellátására. Szeretném 
elérni, hogy az alapszervezeti választásokon 
minél több fiatal vállaljon feladatot, funkciót, 
szálljon ringbe idősebb kollégáival, és a sza
vazók ne megszokásból adják le voksukat, 
hogy jó lesz a régi is, mert úgysem csinálja 
más. 

Írás és fotó: Orosz Tamás 

Aki a szakszervezetben munkát, tisztséget 
vállal, annak fel kell készülnie a konfliktusok 
kezelésére, a i©nfrontációra, saját kollégái és 
vitapartnerei meggyőzésére is. Ezt már most 
az ifjúsági tagozaton kell megtanulni, hogy 
ha felelős posztra kerül egy fiatal, megfelelő

Nyílt levél az Operaház főigazgatójához 

en felkészült legyen. 
Márkus Imre, a VSZ elnöke hozzászólásá

ban éppen az utánpótlás hiányát feszegette, 
mint mondta káder problémák vannak, fiata
lításra lenne szükség, de ehhez megfelelő 
emberek kellenek. Nincs megújulás, ha nincs 
mögötte teljesítmény. A szakszervezet egy 
demokratikus intézmény, ahol mód van az 
előmenetelre. A rátermett, hozzáértő fiatalok 
helyet kaphatnak az első vonalban is, de eh
hez le is kell tenni valamit az asztalra. Kie
melte az ifjúsági tagozat működésének jelen
tőségét, létszámát tekintve az országban csak 
a vasas szakszervezetnél van több fiatal. Na
gyobb aktivitás, több vállalkozó kedv kéne. 

Az elnök úr a továbbiakban a vasutat és a 
szakszervezetet érintő aktuális kérdésekről 
adott tájékoztatást. 

Tisztelt Főigazgató úr! 

A VOLT operalátogatók nevében bátorkod
tam tollat ragadni. Mélységesen fel va
gyunk háborodva és sértve érezzük ma
gunkat azért, mert a több évtizede működő 
,,vasutas bérlet"-et megszüntették. (1958-
ban a szüleimnek már volt!) 

Az ország minden részéből jártak fel Buda
pestre az Erkel Színházba az emberek. Öröm
mel utaztak vasárnaponként hét-kilenc órákat, 
hogy néhány óráig élvezhessék az operairoda
lom remekeit, hallhassák, láthassák élőben 
kedvenc énekeseiket és táncosaikat, felfedez
hessenek új arcokat, hangokat. Ünnep volt 
minden alkalom! 

Ezt most Önök elvették tőlünk, több száz 
vasutastól! Beazonosítottam az Operaház és 
az Erkel Színház bérleti előadásainak idő
pontjait és sajnálattal tapasztaltam, hogy a 
vidékiek (Pécs, Szombathely, Győr, Szeged, 

Miskolc, Záhony, hogy csak a nagyobb váro
sokat említsem) részére végleg megszűnt a 
kultúrának ez a szelete. 

Belegondoltak, hogy a hétköznap esti elő
adásokra egy Miskolcon, vagy bárhol vidéken 
élő miként tudná bármelyik bérletet is igény
be venni? Egy pénteki és egy szombati bérlet 
van az Operaházban, de a hazautazás nem 
megoldott. Szállást találni ilyen létszámnak és 
egyáltalán a vasutas fizetéshez mérve, lehetet
len. Kérem, gondolják át és ha még lehetsé
ges, adjanak ki egy vasárnap délelőtti bérletet 
11 órára, amely időpont az ország bármely 
részéről érkező operarajongók számára elér
hető és a hazautazás is megoldható. 

Hálás közönség voltunk és bízom benne, 
leszünk is még. 

Tisztelettel: 
Kakuk Péterné 

egy operabarát MÁV dolgozó, 
a Vasutasok Szakszervezete közönségszervezóje 
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Tisztújító kongresszus az 
MSZOSZ Női Választmányánál 

T
isztújító kongresszust tartott május 22-én az MSZOSZ Női Vá
lasztmánya Budapesten, a Magdolna úti szakszervezeti szék
házban, mely több szempontból is rendhagyó volt. Egyáltalán 
nem szokványos ugyanis, hogy egy országos értekezlet részt

vevői a tanácskozás megkezdése előtt véradáson vegyenek részt. A 
Női Választmány a március 6-án országosan megtartott női egész
ségnap megkoronázásaként meghirdette és megszervezte a küldöt
tek részére a Heim Pál Gyermekkórház segítésére szánt véradást. 

A választmány tevékenységének 1998-2001 
közötti időszakát lezáró tisztújító tanácskozás 
rendhagyó volt abban a vonatkozásban is, 
hogy munkáját küldöttértekezletként kezdte, 
majd a szervezeti- és működési szabályzat mó
dosítása után kongresszusként zárta be. A 
szabványostól eltérő volt a zárás is, hiszen a 
kongresszus pódiumbeszélgetéssel fejeződött 
be. 

A tanácskozást Ecsédi Károlyné alelnök, 
mint. levezető elnök nyitotta meg. A megnyitót 
az értekezlet munkáját segítő bizottságok meg
erősítése követte. Napirenden szerepelt Völgyi 
Sándorné alelnök előterjesztésében a választ
mány szervezeti- és működési szabályzatának 
módosítása, melynek elfogadását követően a 
Női Választmány legfelsőbb szerve a küldött
gyűlés helyett a kongresszus lett. 

Az SZMSZ módosítását követte a választ
mány eltelt négyéves munkájáról szóló beszá
moló és az elkövetkezendő évekre szóló prog
ramjának megvitatása. Az írásos dokumentu
mokhoz Szabó Istvánné, a választmány elnöke 
fűzött szóbeli kiegészítést. Az elnökasszony 
mondandójában kiemelte az oktatási munka 
eredményességét, mely jelentős mértékben 
segítette az Európai Unió joganyagának meg
ismertetését, s ezáltal a női aktívák EU-csatla
kozásra való felkészítését. 

Nagyon eredményesnek értékelte a választ
mány egészségnevelő tevékenységét, a márci
us 6-i országos egészségnap mozgósító hatá
sát. A jövőbeni feladatokról szólva kiemelte a 
kollektív szerződések megkötéséhez nyújtott 
segítő munka folytatását, a munkahelyi egyen
lőségi bizottságok létrehozásának szorgal
mazását, a szülői szabadság törvénybe iktatá
sának elérését. Hangsúlyozta, hogy a női réteg
munkában további előrelépés csak akkor vár
ható, ha mind több szakszervezeti vezető vál
lalja fel a női érdekvédelmi munka fontossá
gát. 

A vitában több hozzászólás hangzott el, 
melyek megerősítették a beszámolóban leírta
kat, vagyis a Női Választmány négyéves mun
kája egyértelműen pozitív, eredményes volt. 
Kiemelték a hozzászólók a Foglalkoztatási 
Törvény módosítása, a Gyes-ró! visszatérők 
védelme terén elért eredményeket, valamint 
azt a tevékenységet, melyet a választmány az 
esélyegyenlőség kérdésének a köztudatba tör
ténő bevitele, illetve a téma oktatása érdekében 
végzett. Ezen munka egyik jelentős eredmé-

nye, hogy a Vasas Szövet
ség testületi döntést hozott 
az esélyegyenlőség kérdé
séről. 

A jövőbeni feladatokról 
szólva a hozzászólók ki- Szabó Zsóka a vasutas küldöttek körében 

emelték, hogy a választ-
.mánynak tennie kell azért, hogy a nők körében 
is mindinkább felismertté váljon az egész éle
ten át tartó tanulás, a nyelvtudás szükségessé
ge. Szorgalmazni kell a Munka Törvényköny
ve újbóli módosítását, a rugalmas nyugdíjba 
vonulás lehetőségének folyamatos fenntartá
sát. A vitában felszólalt Veronika Bayer, az 
Osztrák Nagykqvetség szociális és egészség
ügyi attaséja is. Elmondta, hogy tapasztalatai 
szerint Európa-szerte a nők helyzete egyre 
nehezebbé válik, mind több új kihívással 

Zsóka leköszönt az elnöki tisztségről, megkö
szönve a munkájához nyújtott sok segítséget. 
A választmány élén végzett 12 éves ered
ményes munkáját Veronika Bayer, Erika 
Nussgraber, az Osztrák Szakszervezet képvi
selője, Rabi Ferenc alelnök és a Női Választ
mány nevében Ecsédi Károlyné alelnök mél
tatták. 

kell szembenézniük. Bízik abban, 
hogy a szociális párbeszéd Magyar
országon is előtérbe kerül az elkö
vetkezendő időszakban, melynek 
során a választmány javaslatait is 
mind nagyobb számban veszik majd 
figyelembe. 

Rabi Ferenc, a Női Választ
mány munkáját segítő alel
nök hozzászólásában érté
kelte a választmány tevé
kenységét. Hangsúlyozta, 
hogy a konföderációk kö
zött az MSZOSZ Női Vá
lasztmánya volt egyedül az a 
nőszervezet, mely országos 
szervezettséggel, tartalmas 
munkát végzett, s az hatást gya
korolt a többi szakszervezetre 
is. A választmány munkájára a 
folyamatosság, a megújuló
készség volt jellemző. Az 
MSZOSZ Elnöksége és Szövet
ségi Tanácsa is elismerően érté
kelte a nőszervezet tevékenysé
gét. A Női Választmány munká
jára az elkövetkezendő időszak
ban is nagy szükség lesz -
mondta. Növelni k�ll a taglét
számot, a tagdíjbevételt, hogy 
ezáltal biztosítani lehessen a 
tartalmas munkavégzés feltéte
leit. 

A besz�ó és\ a program 
feletti vita lezárása után Szabó 

NÖVEL
NI KELL A TAG
LÉTSZÁMOT, 
A TAGDÍJBEVÉ
TELT, HOGY 
EZÁLTAL BIZTO
SÍTANI LEHES
SEN A TARTAL
MAS MUNKA
VÉGZÉS FELTÉ-

TELEIT 
Kollár Sándorné 
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Láss, ne csak nézz! Emögött a bátorság és kiállás 
mögött tizenkét éve felhal

mozódott erkölcsi tőkét intézmé
nyesíteni kell végre, s a városlige
ti sátorban éppen erre tett ígéretet 
Kiss Péter munkaügyi miniszter. 
Elmondta, hogy a kiszolgáltatott. Kormányváltás Után 

ságot elsősorban 
új munkahelyek 
teremtésével le
het megszüntetni, 
s ez a kormány 
célja. Ha van 
másik munka
hely, s az alterna
tíva nem a mun
kanélküliség, a 
dolgozói érdek
védelem és ér
dekérvényesítés 
sem kíván hősies
séget, csak józan 
tudatosságot. A 
munkahelyterem
tés eszköze pedig 
a munkáltatói ter
hek jelentős 
csökkentése lesz, 
mert a munka
adók nem ember
baráti gesztusból 
fognak beruház
ni, új munkahe
lyeket teremteni, 
hanem mert meg
éri nekik. Elemi 

B 
ár nagyon szeret- immár elviselhetetlen helyzetet 
ném, ha a rovat alci- orv�olni. 
mének megfelelően, 

E
s itt álljunk meg egy pilla-

közösen látnánk és natra, és térjünk vissza 
néznénk, (legalább nyáron), a kampányhoz. Politikai 
az élet derűsebb oldalát is, elemzők találgatják, hogy 
még nincs itt igazán a nyár, és mi lehetett az oka annak 
még nemigen lehet másról a nemzetközileg is ritka beszélni, mint a politikáról. jelenségnek, hogy a sze-lgaz, egy szervezett dolgozó , , . 
szempontjából ma a politika geny es ktsz?lgaltat?tt 

semmiképpen sem tűnik bo- .. ember:� egy resze, mmt-
rúsnak, szomorúnak. �gy ,saJat 1?aga ellen, a sa

Ját erdeket ellen szavazott a 
Fideszre, miközben a fiúk min
den gazdasági intézkedése kizáró
lag a gazdagokat, vagy legalábbis 
az igen tehetős középosztályt tá
mogatta. Szerintem a magyarázat 
a kérdésben rejlik, mert a sze
génység és a kiszolgáltatottság 
elkeseredést és reménytelenséget 
szül. A Fidesz-imázs varázslói, 
miközben milliókat tettek zsebre a 
közpénzekből (lelkiismeretlen ku
ruzslók módjára álreményeket 
keltve, és a csillagokat is lehazud
va az égről), ezzel az elkeseredett
séggel éltek vissza. Hála Istennek 
és a többség bölcsességének, azért 
a győzelemhez ez nem volt elég. Akiszolgáltatottság azonban 

attól, mert az új kormány 
hivatalba lépett, még létezik. Mert 
az embert nem a miniszterelnök 
nyomja el, hanem a főnöke. És 
nem azért, mert a főnök rossz em

ber, hanem mert a 

rendszerváltás óta 
ezt lehetővé teszik, 

főnök főnökei ezt 
el is várják tőle. 
Engem az elmúlt 
évek vasutasszt
rájkjai során őszin
tén meglepett és 
meghatott azoknak 
az asszonyoknak és 

Medgyessy 
ormány az 
ső hivatalos 

ülését követő dél
utánon bebizonyí
totta, hogy esze 
ágában sincs 
a Fidesz harsány 
erőszakosságát 

majmolni, de 
a saját hangján 
igenis szót ért 
az emberekkel. 

Zsúfolásig megtelt 

a nagyrét, sokan 

voltunk és elegen, 

pedig senki- nem 

hozott magával 

még egy embert ... 

férfiaknak a bátorsága, akik nyil
vánosan elmondták, hogy milyen 
vegzatúrának vannak kitéve, mert 
éltek az alkotmányosan biztosított 
sztrájkjogukkal. S tették ezt annak 
tudatában (és ezt el is mondták), 
hogy a tévések elmennek, ők meg 
ott maradnak. Bizony sok, tizenöt
húsz évvel ezelőtti érdemeire hi
vatkozó megélhetési ellenálló ta
nulhatna tőlük becsületet. 

érdekünk, hogy ne az alacsony 
béreiről híres Olcsó Jánosként 
lépjen be Magyarország az Euró
pai Unióba, ahová így be se 
fogadnának az ottani versenyfelté
telek miatt. A kormány, mint 
munkáltató a bérköltségek csök
kentése mellett azonnal hozzálát a 
bérek, az EU-minimumot megkö
zelítő fokozatos, de megállíthatat
lan felzárkóztatásához, s ezzel 

Aki ott volt a májusvégi kor
mányavató nagygyűlésen a 

Városligetben, egy új, derűs, nyu
godt és magabiztos politikai stí
lussal találkozhatott. A Med

gyessy kormány az első hivatalos 
ülését követő délutánon bebizo
nyította, hogy esze ágában sincs a 
Fidesz harsány erőszakosságát 
majmolni, de a saját hangján igen
is szót ért az emberekkél. Zsúfolá
sig megtelt a nagyrét, sokan vol
tunk és elegen, pedig senki nem 
hozott magával még egy embert. 
S bár egyes politikusoknak na
gyon rossz véleménye van úgy
mond a pesti lumpenekről, és a 
munkásokról általában, tanúsítha
tom, hogy bár meglehetősen bor
sos áron, de lehetett kapni sört és 
virslit is, de a tömeg nem enni-in
ni jött ide, hanem informálódni és 
kérdezni. És ezt meg is tehette. 
Minden minisztériumnak külön 
sátra volt, ahol a központi 
rendezvény előtt és után a 
miniszter és az államtitkár 
válaszolt a kérdésekre. Én 

szabályozók, a 
körülmények a 

,-------------------. mintegy példát mutat a verseny
szférának is. Azt is elmondta Kiss 

az újra megalakult (az elő
ző négy évben ugyanis 
ilyen intézmény nem műkö-
dött) Munkaügyi Minisztérium 
sátra körül tülekedtem a kíváncsi 
emberek között, akik Kiss Péter 
minisztert és Csizmár Gábor poli
tikai államtitkárt faggatták a mun
ka világában várható, beígért szo
ciális fordulat részleteiről. Sok 
mindenről esett szó, de ez a cikk 
nem tudósítás, én csak a legfonto
sabb, legtöbbször elhangzó panas
szal foglalkoznék: a kiszolgálta
tottsággal. Azzal, hogy a kérdezők 
túlnyomó többsége a bérből és 
fizetésből élők kiszolgáltatottsá
gára panaszkodott, és azt tudakol
ta, miként kívánja az új kormány 
ezt a rendszerváltás óta tartó, és 

Menny(i)ből az angyal ... 

Izsák Jenő grafikája 

Péter, hogy az új kormány nem 
ellehetetleníteni akarja a szakszer
vezeteket, hanem együtt akar mű
ködni velük, s szégyenletesnek 
tartja az olyan trükköket, mint 
például hogy a MÁV-nál a közpon
ti tagdijbeszedést egy sztrájk után 
megtagadták. 

N
em vagyok közgazdász, s 
nem tudok, de nem is aka

rok a részletekberl elmerülni. Azt 
azonban tudom, ha a kiszolgálta
tottságot sikerül száműzni a mun
ka világából, az valódi fordulat 
lesz. A látványosan drága tűzijáté
koknál és országzászló szentelé
seknél jóval előremutatóbb és de
rűsebb. 

Mezó Ferenc 
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A MAV Rt. 2001. évi munkabiztonsági 
helyzetének értékelése 

1960 

tek részletes statisz-
·kai feldolgozása 
lyamatos, amely 
etóvé teszi a sta
tikai összehason-. 

Az elmúlt 40 
év alatt első ízben fordult elő, 
hogy halálos munkabaleset és fog
lalkozási megbetegedés nem kö
vetkezett be. Két súlyos, csonku
lással járó baleset történt, mind
kettő vasúti kocsik szét-, illetve 
összekapcsolása közben. 

A számszerű változást a követ
kező adatok mutatják: 2000. év
hez viszonyítva 10,9%-kal csök
kentek a munkabalesetek (2001-
ben 846 főnél következett be). 
8,9%-kal a munkaképtelen napok, 
9,4%-kal, az 1000 főre jutó mun
kabalesetek 10,4%-kal csökken
tek. Ez a tendencia a statisztikai 
adatok összehasonlítása folyama
tában kedvezően alakult. 

Kérdés, miben keresendők ezek 
a változások? A vasút vezetőinek 
és irányítóinak munkájában- felér
tékelődött a munkavédelem, ame
ly folyamatosan egyenrangú tevé
kenységévé válik. Ez elsősorban 
jellemző különösen nagy kocká
zatot jelentő munkavégzés, vagy 
speciális vasúti szakági, illetve a 
munkavállalók egyes, különösen 
sérülékeny csoportjai speciális 
igényeinek kezelésére, (lásd ked
vezőtlen környezetben dolgozók 
védelmét /hátsérülések, hideg-me
leg környezetben váló munkavég
zés, nehéz fizikai munkát végzők, 
zajhatásnak kitett munkavállalók 
védelmét szolgáló intézkedése
ket/). 

A munkavédelmi előírások 
megvalósítása nem elkülönített 
feladatként jelennek meg, hanem 
összhangban a vasút műszaki fej
lesztésével, beruházási politikájá
val. Ez olyan kedvező folyamat, 
amelyben számításba veszik a je
lenlegi technológiában, kommuni
kációban és a munkaszervezésben 
történő változásokat, azok munka
védelemre gyakorolt hatását. 

Értékelésem szerint ennek sike
res megvalósítását számos intéz
kedés segítette elő. Ezen belül ki
emelve a leghatékonyabbakat: 
kedvezően befolyásolták a mun
kakörülmények állapotának javu-

lását a beütemezett 
munkabiztonsági 
szemlék és egyéb 
ellenőrzések. A 
szemléket szemle
terv szerint végez
ték. A szemlékre a 
MÁV Rt.-nél _2001-
ben 1318 alkalom
mal került sor, és 
mindössze hat eset
ben maradt el. A 
munkabiztonsági 
szemlék hozadéka 
pozitív. A szemlék 
során 8029 hiányos
ságot állapítottak 
meg. Ezek közül a 
legkirívóbbak vol
tak a következők: 
épületek, építmé
nyek állapota; villa-

„AZ EGÉSZSÉGET 
NEM VESZÉLYEZ

TETŐ ÉS A BIZ

TONSÁGOS MUN

KAVÉGZÉS KÖVE-

alatt álló szolgálati 
f ő n ö k s é g e k e n .  
Cé l  e l l e n ő r z é s e k  
keretében összesen 
28 367 főt, 318 szol-
gálati egységet vizs
gáltak. A főbb meg
állapításaik közül 
különösen gyakori
ak voltak az olya
nok, amelyeket az 
állomás bejárására 
és egyéb ellenőrzés
re kötelezett vezetők 
megfelelő körülte
kintéssel meg tudtak 
volna szüntetni, de 
még mindig vissza
köszön az „ üzemi 

TELMÉNYEINEK 

MEGVALÓSÍTÁSA 

-A MUNKAVÁL
LALÓK EZ IRÁNYÚ 

FELELŐSSÉGÉVEL 

ÖSSZHANGBAN 

A MUNKÁLTATÓ 
KÖTELESSÉGE." 

vakság". Például: 
vágányok közötti 

mos berendezések; gépészeti · be
rendezések; biztonsági felülvizs
gálatok hiányosságai. A mulasztá
sok 83,5%-át megszüntették, az 
elmaradtak felszámolását hátrál
tatja a vita arról, hogy ki legyen a 
költségviselő. 

Kedvezően befolyásolták a 
munkabiztonsági helyzet javulá
sát az OMMF ellenőrzéseinek 
megállapításai is. 2001-ben 492 
szolgálati egységnél végeztek 
ellenőrzést. Legtöbbet, 270-et a 

feltöltődés, botlás
veszélyes állapot; váltótisztítás · a 
biztonsági szabályok megszegésé
vel; hibás kocsifogó alátétfák 
vagy azok hiánya; lesüllyedt biz� 
tonsági határjelző kövek, stb . . .  

A munkabiztonság helyzetének 
kedvező alakulásánál meghatáro
zó szerepet játszottak az alábbiak: 

A vasúti munkavállalókban erő
södik annak felismerése, hogy 
munkavégzésük során sokféle tes
ti- és lelki igénybevételnek van
nak kitéve. Egészségük és testi 

Forgalmi Szakigaz
gatóságok irányítása 

�IeghíYó 
épségük megorzese 
csak a munkáltatók és 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az 

52. VASUTASNAP 
alkalmából megrendezésre kerülő 

V. VSZ SPORTNAPRA 
A rendezvény időpontja és helye: 2002. július 6. (szombat) 
9.00 órától B VSC SPORTCENTRUM (Budapest, Szónyi út 2.) 

PROGRAM: 
10.00 ünnepélyes megnyitó 
9.30 órától országos döntők az alábbi sportágakban: 
kispályás labdarúgás (női, férfi); asztalitenisz, sakk, ulti 
15.30 órától Eredményhirdetés, díjkiosztás 

A gyerekek 'részére rajzverseny! 
Díjtalan strandolási lehetőség! 

A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség! 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KED VES CSALÁDJÁT ! 
Vasutasok Szakszervezete 

·a munkavállalók közötti érdeka
zonosság megteremtése útján, a 
munkakörnyezet humanizálása és 
az emberi tényezők messzemenő 
figyelembevételével történhet. 

A munkavédelmi helyzetet ked
vezően befolyásolták még az aláb
bi intézkedések: a munkavédelmi 
oktatás, képzés és az ezt követő 
vizsgáztatások meghatározott ve
zetői munkakörökben. (A hatá
lyos munkavédelmi törvény ezt 
nem írja elő.); a munkabalesetek 
adatainak számítógépes feldolgo
zása, amely lehetővé tette, hogy a 
150 főnyi munkabiztonsági sza
kembergárda vezetőinek munka
biztonsági helyzet értékeléséhez, 
a megvalósítandó intézkedések� 
hez több szakszerű javaslattal 
szolgáltak. 

A MÁV Rt.-nél a munkabizton
ság, a foglalkozás-egészségügy új 
kihívás előtt áll, ez pedig a mun
kavédelemben a hatályos munka� 
védelmi törvényben előírt kötele
zettségek alapján a kockázatérté
kelés teeqdőinek elvégzése. 

A MÁV Rt. munkavédelmi tevé
kenységét elősegítheti a 731 mun
kavédelmi képviselő, akik külö
nösen a veszélyek azonosításában 
játszhatnak szerepet a munkavé
delmi törvényben biztosított jo
gaik érvényesítése útján. A mun
kavédelmi képviselők keresik a 
munkavédelemben az érdekazo

·nosságot a munkáltató és a mun
kavállaló között. A veszélyek 
számbavételénél elsődlegesek a 
munkavállalók és képviselőik 
tapasztalatai, amelyeket munkate
vékenységük közben a munkafo
lyamatok, technológiák, munka
eszközök alkalmazása során a 
veszélyekről, ártalmakról szerez
tek, és amit a munkáltatók rendel
kezésre bocsátanak. 

Hangsúlyozva a munkavédelmi 
törvény 2. §. (2) bekezdés azon 
előírását, amely kimondja: ,,Az 

egészséget nem veszélyeztető és a 
biztonságos munkavégzés követel
ményeinek megvalósítása - a 
munkavállalók ez irányú felelős
ségével összhangban - a munkál
tató kötelessége." A munkavédel
mi képviselők munkáját, közre
működésünket ennek szellemében 
kívánjuk irányítani. 

Pásku Jenő 

. munkabiztonsági szakértő 
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Szellemi svédasztal 
Ha valamiről 

tudjuk, hogy 

rossz, akkor 

miért nem változ

tatunk rajta, 

miért nem javít

juk ki azt, miért 

nem cseréljük le 

a hibás utcatáb

lát? Miért kon

zerváljuk a 

rosszat? Azért, 

mert a fiatalok 

már ezt szokták 

meg? ... 

A felületesség, 

a restség, 

a nemtörődömség 

helyett azt 

kellene 

tudatosítanunk 

magunkban, 

hogy tévedésein

ket sohasem késő 

korrigálnunk ... 

EGY ÚJSÁGÍRÓ NOTESZÁBÓL Nemcsak jót és igazat kell 
mondanunk,hanem időben 
(a lehető legjobbkor) taná

csos megszólalnunk. Mert mit ér 
a mégoly frappáns, okos monda
nivaló is, ha idő előtt, vagy az
után adjuk elő? 

* * * Többféle jegyzetfüzetem kö
zött van olyan (is), amelybe 
a hasonlatokat gyűjtöm. 

Legutóbb ezt írtam bele: ,,Olyan, 
mint Oszama Bin Laden. Min
denki tud róla, mindenki hallott 
róla, de még nagyon kevesen lát
ták éloöen." 

Kiss Lászlót, a saját törvényei 
szerint élő, szókimondó labdarú
gó edzőt hallottam jellemezni 
úgy, hogy „a bátor ember'és a jó 
bor nem tart sokáig." 

* * * S aját igazságunk keresésében 
- bármely témában folyó 
vitában - ne csak arra gon-

,doljunk, hogy a velünk szemben 
álló téved(het). Kalkuláljuk be 
azt is: esetleg mi tévedünk és 
másoknak van igazuk. 

* * * Arendszerváltás előtt hárman 
is dolgoztak olyan munka
körben, amelyet egy ember 

is el tudott volna végezni. (Úgy 
mondtuk ezt akkor, hogy hárman 
ülnek egy széken.) Történt ez a 
teljes foglalkoztatás (látszatának) 
érdekében. 

Most meg egy munkavállaló
nak kell elvégeznie három em
bernek a munkáját ugyanazért a 
fizetésért, a tulajdonos, a vállalat
és cégvezető nagyobb hasznáért. 
(Ezt nevezzük manapság kapun 
kívüli munkanélküliségnek.) 

* * * 

E
gy-egy mondat Medgyessy 
Pétertó1 és Kovács László-

. tói, (még a parlamenti vá-
lasztások kampányának idejé
boí.) 

Medgyessy Péter: ,,Mi nem 
azoktól akarunk elvenni, akiknek 
van, hanem azoknak akarunk 
adni, akiknek nincs." 

Kovács László: 
,,Olyan helyzetet sze
retnénk, hogy senki ne 
betegedjen meg azért, 
mert szegény és senki ne 
szegényedjen el azért, 
mert beteg." 

* * * Amikor a második számú 
magyar női kosárlabda
csapatnak elkönyvelt sop

roni GYSEV-Ringa remek já
tékkal legyőzte az első számú, 
többszörös magyar bajnokot, a 
PVSK-t, akkor a soproni lá
nyok-asszonyok előtt megnyílt 
az út a bajnokság, a Magyar 
Kupa megnyeréséhez, továbbá 
az EurrFga négyes döntőbe ju
tásához. :Ez azonban, mint Far
kas Sándor edző elmondta 
olyan lépéseket igényel ra csa� 
pattól, amelyben fél· másodper
cig sem lazíthatnak, mert külön
ben vesztenek. ,,Hadd idézzem 
Maót - így a tréner - azt hiszem 
idevág: guruló kőre moha 'nem 
tapad." 

* * * Angyalföldön, az Árpád-híd
tól induló, Zugló felé hala
dó körút régóta viseli nagy 

királyunk, Károly Róbert nevét. 
V iseli, de rosszul. Az utcatáblá
kon ugyanis ez áll: Róbert 
Károly. Vagyis fordítva, tehát 
rosszul. Ezt a kerületi és a fővá
rosi önkormányzatok vezetői is 
tudják, mégis hagyják, mégsem 
cserélik le, mert úgymond, meg
szokták már az emberek. Napon
ta utazom erre az 1-es villamo
son, és gyakran morfondírozom 
azon: ha valamiről tudjuk, hogy 
rossz, akkor miért nem változta
tunk-rajta, miért nem javítjuk ki 
azt, miért nem cseréljük le a 
hibás utcatáblát? Miért konzer
váljuk a rosszat? Azért, mert a 
fiatalok már ezt szokták meg? Az 
�lyesfajta szemléletet sajnos, 
nemcsak ebben a kérdésben ta
pasztaljuk. Ezért a felületesség, a 
r-estség, a nemtörődömség helyett 
azt kellene tudatosítanunk ma
gunkban, hogy tévedéseinket so
hasem késő korrigálnunk. 

* * * 

Korábban sem tet
szettek a televí-
ziós műsorok 

(korlátlan) előzetes beharangozá
sai, propagandaajánlásainak 
(nyakló nélküli, sűrű) ismételge
tései. Mostanában még kevésbé, 
de - ha dörmögve is - tudomásul 
veszem azzal a haszonnal együtt, 
hogy így legalább megtudom, mit, 
miért ne nézzek meg belőlük. 
Egyébiránt türelmetlenül várom 
az új kulturális miniszter, Görgey 
Gábor ígéretének teljesítését, mi
szerint a közeljövőben kevesebb 
lesz a reklám a médiákban. 

* * * 

B arcelonában többször is el
sétálgattunk a tengerparton, 
ahol �olumbus szobra áll. 

Míg elnézte,m a magas, karcsú ta
lapzaton álló és tengerre néző, 
kezével a messzeségbe előremu
tató büszke alakját, elmerengtem 
azon, milyen ember is volt az 
egyszerű matrózból lett világhí
res felfedező? Úgy emlékszem, s 
így rögzült bennem: Kolumbusz 
bátor, elszánt, tudatos, eszes em
bei volt. Jól tálalta, ügyesen el 
tudta adni ötleteit azoknak, akik
től pártfogást várt, támogatást 
remélt. Igaz ez akkor is, ha ez 
nem járt mindig és azonnali 
sikerrel. Talán azért sem, mert 
rendszerint sokat kért. Többet, 
mint szabad lett volna. Címekre, 
rangokra vágyott. Ebben mutat
kozott meg azon tulajdonsága, 
hogy nem volt szerény; talán túl
ságosan is becsvágyó. Admirális, 
alkirály akart lenni. Előre meg
kérte jussát. Kikötötte, mennyit 
kér felfedezése eredményeiből, 
követelte azt is, hogy a felfede
zett földrészt róla nevezzék el. 

Példája is bizonyítja, hogy a 
nagy, híres emberek, a történelmi 
személyiségek - kimagasló telje
sítményeik ellenére - sem mente
sek az emberi gyarlóságoktól. 

Kárpáti Sándor 
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Vers- és próza
mondó verseny 

A
szegedi Juhász.Gyula Müvel6désl Központ és a Magyar 
Versmondásért Alapítvány meghirdeti a Juhász Gyula 
nemzetközi vers- és pr6zamond6 versenyt. A meghirdetők 
hagyományteremtő szándékkal szeretnének emléket állí

tani Juhász Gyula költészetének, munkásságának és példaadó 
életművének. 

A nevezés feltételei: 
• a versenyekre nem hivatásos vers- és prózamondók jelentkezését 

várják, akik betöltötték 14. életévüket és befejezték általános isko
lai tanulmányaikat; 

• a jelentkezoícnek három Juhász Gyula, egy nyugatos és egy kortárs 
magyar verssel vagy prózával kell készülniük. (Egy-egy vers vagy 
próza előadása nem haladhatja meg az öt percet.) 
A versenyt ifjúsági (a verseny idején még középiskolai tanulmá

nyokat folytató) és felnőtt (18 év felett) kategóriában hirdetik meg. 
Nevezési határidő: 2002. szeptember 27. A debreceni elődöntő 

szervezője a Vasutas Egyetértés Művelődési Központ. 
Helysz{ne: a művelődési központ 1. telephelye, 4025 Debrecen, 

Petőfi tér 6. 
Időpontja: 2002. október 5. 10.00 óra. 
Benevezni név, lakcím, életkor, iskola/munkahely, fel

készítő tanár, valamint az öt vers vagy próza megneve
zésével a fenti címen lehet. Nevezési lapok ugyanott 
igényelhetők. 

A döntő időpontja és helye: 2002. november 30.
december 1. 

A tábor helyszíne: a művelődési köz
pont 2. telephelye, 4034 Debrecen, 
Faraktár u. 67. 

Időpontja: 1. turnus: 2002. június 
24 - július 5.; 2 turnus: 2002. július 

8 - 19. (hétfő-péntek: 7.00-17.00) 
Részvételi díj: 8.500 Ft/turnus. 

Jelentkezési határidő: 2002. június 18. 

Részletes információ, programfüzet és jelentkezési lap igényelhető 
a művelődési központ telephelyein, valamint a 418-494 és a 310-
993-as telefonszámokon. 

Igazoló jelentés 
ln átyámtól szárma
zik történet, ami állító
la ele fiatal pályarnes
te korában megesett. 

öregúr hangjából né
dicsekvésfélét véltem 

csengeni, afféle bátor 
6stette okán. 

Vince egyébiránt akkortájt elég 
darabos, markáns egyéniség volt. 
Közismerten nehézfejű, nehéz
kezű az adminisztrálásban. Ami 
papírmunkát jelentett, ,,Pató Pál 
úr" módjára kezelte. Majd hol
nap, aztán holnap ugyanúgy ma
radt minden változatlan. Vincé
nek egy sor íráshoz két-három 
rublikára volt szüksége, ceruzája 
mélyen szántotta az ártatlan nap
ló papírját. Történt, hogy az 
akkoriban kötelezően előírt „Na
pi jelentést" Vince megint más
napra hagyta. Ez az iromány 
arról szólt, hány ember dolgozott 
aznap, mit csinált, hány síncsa-

var, alátétlemez, lámpaüveg, s 
egyebek találhatók a sza

kasz leltárában. Az el

, 

maradt jelentést követ
te a többi elmaradás, 
és így múlt az idő 
heteken, hónapokon 
át. 

Egyszer aztán az 
osztálymémökségen 

valakinek hiányzott a Vince 
„tegnapi" jelentése, és keresni 
kezdték. Addig-addig, mígnem 
kiderült, hogy tőle éppen három 
hónapja érkezett az utolsó. Fülé
be jutott az eset az osztálymér
nök úrnak, aki szigorú dörgede
lem kíséretében, igazoló jelen
tést követelt az elmúlt napok 
sokaságának mindegyikéről, s 
külön arról, mi indokolta a jelen
tések elmaradását. Amennyiben 
valamelyik napról is elfogadha
tatlan lesz az indokolás, nem 
marad következmény nélkül a 
dolog. Vince aludt egyet a szigo
rú dörgede.lmet olvasván, hátha 
eszébe jut valami elfogadható 
magyarázat. Miután ilyen nem 
került elő, Vince igazoló jelenté
se így szólt. 

,,Tekintettel arra, hogy énné
kem egyik napra sem jut eszembe 
magyarázó igazolás, az eltelt 
nyolcvannyolc nap alatt jelenté
semet senki sem reklamálta, nyil
ván ott sem hiányoztak ezek a 
jelentések senkinek sem. Miért 
kell ezt most még forszírozni!" 
Eddig a bátor hangú igazolás, 
aminek az: lett a következménye, 
hogy nem lett következménye -
mondotta Vince ragyogó képpel 
- túljártam az eszükön! 

Hegedűs Károly 

ERDEKES 

a világ vasútjai ról 
AzSNCF aTGV 
jobb kihasználására 
törekszik 

A
francia vasút illetékesei 
megállapították, hogy a 
helyfoglalások alapján 

teljesen kihasználtnak látszó 
TGV vonatokon naponta körül
belül tízezer hely valójában üre
sen marad. Ennek okát abban lát
ják, hogy egyes utasok több 
vonatra is foglalnak helyet és vé
gül azzal a vonattal utaznak el, 
amelyik számukra abban az idő
pontban a legkedvezőbb. 

Nagy veszteség nem érte őket, 
mert a fel nem használt jegy árát 
a vasút 10% levonásával számuk
ra visszatérítette. Az SNCF ezért 
2002. június 16-tól kezdve a visz
szatérítést kérő utasnak a jegy 
árából csak 50%-ot térít vissza. 

Remélik, hogy ezzel az intézke
déssel elérik a vonatok jobb ki
használását, mivel az utasok job
ban meggondolják az általuk vá
lasztott vonat igénybevételét. 

Kínában elvégezték 
az első tesztvizsgálatot 
a mágneses 
lebegtetésü vonattal. 

E
lvégezték az első tesztvizs
gálatot a kínai Hunan tarto
mányban lévő próbapályán 

a mágneses lebegtetésű vonattal. 
Ezek a szerelvények 150 km/óra 
sebességgel fognak közlekedni. 
A vonatok Shanghait kötik majd 
össze az új repülőtérrel, amelyet a 
2008. évben sorra kerülő olimpiai 
játékok idejére hoznak létre. 

Hajós Béla 
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VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 
1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 

Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék 

Ezen belül is- többféle okból lehet 
valaki halláskárosodott. Sok baj 
műtéttel is orvosolható, például a 
dobhártya-hiány vagy a halló
csontok valamelyikének hiányos
sága, de létezik gyógyszeres keze
lés is. Szerencsére a halláskároso-
dás gyógyításában jó tendencia 
uralkodik. 

..,. Mikor kell a szú rést kezdeni? 

y hely, ahol minden
kit szakértelemmel, hoz

rtéssel és nem utolsó
rban szeretettel fogad
k. Ez a hely a Vasút
észségügyi Közhasznú 

hallással foglalkozik. Az állomá
son történik maga a hallásvizsgá
lat, ami lehet szűrővizsgálat (pl.: 

(frekvenciájú) han
gokat bocsát a szo
bába, ahol a beteg fül
hallgatóval a fején figyeli azokat. 
A páciens visszajelzéséből lehet 
következtetni arra, hogy a hango
kat milyen hangerőn (decibelen) 
hallotta meg. A szoba falán lévő 
üvegablakon keresztül figyelhet
jük a beteg arcát, ami például a 
gyerekek miatt nagyon jó, mert ők 
sokszor arckifejezésükkel jelzik 
vissza, hogy hallották a hangot. 

- Már kicsi gyermekkorban 
meg kell állapítani, hogy sérült-e 

a hangfelfogó rendszer, vagy 
nem. Régóta működik az isko
lakezdés előtti, ötéves korban 
végzett hallásvizsgálat, de ma 

már ezen életkor előtt is lehet 
szúrni, például csecsemőkorban. 
Az Audiológiai Állomáson hallás� 
rehabilitáció zajlik. Itt gondozzuk 
a betegeket, miután a szakorvosi 
kezelésen felismerték a bajt. Itt ta
nítjuk meg a pácienseket a halló
készülék használatára is. 

'ársaság miskolci Egész-
ségügyi Közpo_ntjában 

megnyitott Audiológiai Állomás. 
Dr. Gáti E12sébet fül-orr-gégész, 
foniáter szakorvos adjunktussal a 
halláskárosodások vizsgálatáról 
beszélgettünk. 

· zajos munkahelyen dolgozók hal
lásának nyomonkövetése, vagy a 
gyermekek ötéves szűrése) és a 
hallássérültek gondozása. Ezeket 
a vizsgálatokat csak fül-orr-gégé
szeti szakvizsgálat után lehet 
megkezdeni. 

- Hogyan zajlik a hallásmérés? 

-A páciens egy úgynevezett sü-

- Hogyan lehet bejelentkezni 
a vizsgálatra? 

- Milyen vizsgálatokat végeznek az 
Audiológiai Állomáson? 

ketszobában foglal helyet. Ez a 
helyiség teljesen hangszigetelt, 
külső zajok, hangok nem szűrőd
nek be. A szobán kívülről egy 
asszisztens különböző magasságú 

- Hogyan gyógyítható, ha valakinél 
felfedezték a halláskárosodást? 

- A Vasútegészségügyi Kht. 
miskolci Egészségügyi Központjá
nak fül-orr-gégészete ad otthont 
az állomásnak. (Miskolc, Bajcsy
Zsilinszky út 45; Telefonszám: 06-
46-505-552). 

-Az"audiológia a fül-orr-gégé
szetre épülő szakterület, amely a 

- A hallás sérülése lehet geneti
kai, azaz öröklött, vagy szerzett. 

Leggyakoribb az allergiás nátha 
- Mivel foglalkozik 

az Allergia-Asztma Ambulancia? 

- Magyarországon az allergia népbetegség
nek számít, civilizációs ártalom. A népesség 
harminc százaléka valamilyen allergiában 
szenved. Eddig sajnos az allergológia-immu
nológia háttérbe szorult, nemigen volt allergo
lógus szakorvos. Az allergia valójában az im
munrendszer fokozott reakciója valamilyen 
semleges anyagra. Ennek besorolása eddig 
szervspecifikus volt, azaz foglalkoztak az orr, 
a tüdő és minden szerv allergiájával külön
külön. Pedig ez nem így működik. Az allergi
ás betegnél egyik allergia következik a másik
ból. Gyerekkorban még „csak" ételallergiája 
van valakinek, aztán ekcémája, és így tovább. 
Nagy előrelépéseket tett az orvostudomány a 
megelőzés és a gyógyítás terén is. Szükség volt 
arra, hogy az orvosláson belül ennek a terület
nek is legyen gazdája. Ezért létesült az ambu
lancia. Ez egy teljesen felszerelt, nemzetközi 
színvonalú intézmény, minden megvan itt, ami 
szükséges. 

- Milyen jellegú tevékenységeket végeznek? 

- Leginkább gyógyítással és szűréssel fog-
lalkozunk, de végzünk felvilágosítást is, hiszen 
nem mindenki ismeri fel azonnal a teste reak
cióit, nem mindenki tudja, hogy allergiás. 

T
üsszögés, prüszkölés, orrfújás. 
Többnyire ez jut eszünkbe az aller
giáról. Azonban vannak olyan tüne
tek is, amelyek s_okkal kellemetle

nebbek tudnak lenni a náthánál. Erről, és a 
Vasútegészségügy; Közhasznú Társaság 
szombathelyi Egészségügyi Központjában 
hamarosan megnyíló új Allergia-Asztma 
Ambulanciáról beszélgettünk Dr. Sóti Lász
ló allergológus, immunológus szakorvos
sal, aki emellett csecsemő- és gyerekgyó
gyász, az ambulancia vezető szakorvosa. 

- Mely allergia a leggyakoribb? 

- Az allergiás nátha az, ami nagyon sok 
ember életét megkeseríti. Emellett sajnos gya
kori az asztmás megbetegedés is. Ha azonban 
időben észreveszik, jól diagnosztizálják, és 
megf elelóen kezelik, akkor a legtöbb allergia 
meg;állítható. 

-A kezelések mennyire eredményesek? 

-Sokan csak legyintenek, azt hiszik, ez csak 
egy nátha. Ám ebből a náthából asztma lehet, 
ha nem jól kezeli�. Az allergiás 

mekkora az allergiát kiváltó anyag koncentrá
ciója a levegőben. Ha kicsi, akkor sokan abba
hagyják a tabletta szedését, amit nem lenne 
szabad, hiszen ez védelmet jelent számukra. A 
másik fontos allergiafajta a rovarcsípés, ami 
nagyon súlyos tünetekkel is járhat, de kilenc
venöt százalékban teljesen meggyógyítható. A 
harmadik, ami főleg gyermekkorban jelentke
zik: az ételallergia. Lehet tejre, tojásra, mogyo
róra és még sok más ételre allergiás valaki. Ha 
időben kiszűrik, lehet rajta segíteni. 

- Ezek közül melyik a legsúlyosabb? 

- A mogyoróval kapcsolatos ételallergiánál 
életet is veszélyeztető állapot alakulhat ki, bár 
ez a többi allergiánál is előfordulhat. A mo
gyoróval kapcsolatos allergia egyáltalán nem 
múlik el, a többi allergia megfelelő diéta.mel
lett-megszűnhet, jól kezelhető. 

- Hogyan lehet megelózni az allergiát? 

- Már csecsemőkorban foglalkozni kell 
. vele, hiszen ha egy csemetének egyik szülője 
allergiás, akkor húsz-negyven százalék, ha pe-

dig mindkét szülő, akkor akár 
nátha bizonyos esetekben kezel
hető, lehet befolxásolni az im
munrendszert. Az allergiás ember 
tünetei azon is múlnak, hogy 

... a legtöbb aller

gia megállítható 

hatvan-hetven százalék a lehető
sége annak, hogy ő maga is aller
giás lesz. A megelőzés terén ko
moly kutatások zajlanak. 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
tisztelettel meghívja Önt 

és kedves családját 
az 

52. VASUTASNAP 
alkalmából megrendezésre kerülő 

V. VSZ SPORTNAPRA 

A rendezvény időpontja és helye: 2002. július 6. (szombat) 
9.00 órától BVSC SPORTCENTRUM 

(Budapest, Szőnyi út 2.) 
PRO GRAM: 
10.00 ünnepélyes megnyitó 
9.30 órától országos döntők az alábbi sportágakban: 

kispályás labdarúgás (női, férfi); asztalitenisz,_ sakk, ulti 
15.30 órától Eredményhirdetés, díjkiosztás 

A gyerekek részére rajzverseny! 
Díjtalan strandolási lehetőség! 

A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség! 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KEDVES 
CSALÁDJÁT ! 

A 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és műanyag jelképes 

és biztonsági zára� 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 

KERESZTREJTVÉNY 
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VÍZSZINTES: 1) Megfejtendő, 
- Máté; 2) Fizetési fonna, kiló 
hangzói; 3) Tova, - oxigén, - szin
tén ne, - hadi egység; 4) Részben 
masíroz!, - Balatoni helység; 5) 
Részeire hull,.- reprodukció röv.; 
6) Némán közöl, - jellemes; 7) 
Gyakorlatias, - Sir népiesen; 8) 
Női név, - egyéniség (lat), - alá
írás jel, - Zoltán; 9) 'Titán egyne
múi, néma szólam, - szám köze
pes, - Ausztria; 10) Ló jelzője, -
pénzügyőr; 11) Kimondhatatlan 
kard, kávé alja, - középen folyik; 
12) Urán, - rendelőintézet volt, -
jég jelzője, - Olga; 13) Kén, -
... Sámuel történelmi személy 
volt, - Sándor. 

,, ' '  

FÜGGŐLEGES: 1) Kötőszó, -
-Megfejtendő; 2) Helység Zalá
ban; 3) Állatok királya, vízi 
növény, - szm. Névmás; 4) Casco 
része, - szovjet repülő tip., - ki
emelkedő; 5) .. .félsziget (NyE), -
mutatószó, - hamisan szól; 6) Ka
in testvére, - hangtalanul keres!, -
gól többsége,- Irén, - római száz
egy - spanyol gk.; 7) Intenzív 
sugár, - elemi részecske, - nitro
gén, szén, - oda nyújt; 8) Betűt 
vet, - sugár, - learatni; 9) Téli 
sportot úz, - védőkorlátok; Meg
fejtendő. 

Készítette: 
Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

Szülőcském, fillérem aranyja, mennyezetemnek édesany
ja. Nyertes: Dobák Alajos kiskunfélegyházi olvasónk, aki két sze
mélyre szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT balatonfüredi rehabilitá
ciós intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann 

Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 
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. @[ii}®Cfü@®ÜÜ a VSz elnöke, mert 

A TARTALOMBÓL: 

• Módosították a Munka 
T örvénykönyvét (6-7. oldal) 

• Kitüntették a VSz tisztségviselőit 
(3. oldal) 

• Tudósítunk a vasutasnapi 
ünnepségekről (10, 12, 24, 25, 

27, 31. oldal) 

A Vasutasok 
Szakszervezete 

2002. július �-án 
tartotta m�g 
V. Országos 
Vasutasnapi 
Sportnapját. 
A rendezvényről 

a 8-9. oldalon tudósítunk. 

Kedves 

Olvasóink! 

�W®V@8Ü�� 
0 0 2 

július 17-én a középszervezetek titkáraival ki
bővített ülést tartott a Vasutasok Szakszerve
zete Elnöksége, amelyen dr. Márkus Imre be-

■ jelentette, hogy 2002. július 15-ei hatállyal 
sillag István, a gazdasági és közlekedési miniszter kinevezte a vasúti re
rm társadalmi kapcsolataiért felelős miniszteri biztossá, valamint az új, 

rkus Imrét a vasúti 
, t:1u, "' társadalmi kap
csolataiért felelős mi
niszteri biztossá, vala
mint az új, 12 tagú MÁV 
Felügyelő Bizottság elnö
kévé nevezte ki Csillag 
István gazdasági és köz
lekedési miniszter. 

A
Vasutasok Szakszerve
zete Választmánya - a 
2003 áprilisában össze

hívásra kerülő XV. Kongresszu
sára készülve - tagsági vitára 
bocsátja szakszervezetünk 
Alapszabályának, valamint 
középtávú programjának ter
vezetét. 

A programtervezetet lapunk 
13-14. oldalán, az Alapszabály 
tervezetét a 15-16-17-18. olda
lakon tettük közzé. 

2 tagú MÁV Felügyelő Bizottság elnökévé, ezért július 15-ei hatállyal lemond a VSZ elnöki tisztségé
"I. (A témában dr. Márkus Imrével készült interjút az 5. oldalon olvashatják.) 

Z 
Elnökség egyhangúlag tudomásul vette 
Márkus Imre lemondását. 

testület a középszervezeti titkárokkal közösen 
egvitatta és értelmezte a VSZ hatályos alapsza
ályát, szervezeti és működési szabályzatát, vala
hint választási szabályzatát. Ezt követően megál
apította, és tizenkét igen szavazatával - amelyet a 
(özépszervezeti titkárok is egyhangúlag támogat

�k -, határozatban is kimondta, hogy dr. Márkus 

rzre elnöki tisztségről történő lemondását követő

t" is biztosítottak a szervezet alapszabály szerinti 
nűködési feltételei. Ezért nincs szükség ügyveze-

tő _elnök megbízására, illetve soron kívüli kong
tesszus összehívására. 

A 
elnöki feladatok ellátása a 2003. áprilisá

Z ban összehívásra kerülq XV. tisztújító 
kongresszusig a szervezeti és-működési szabáfy
zat előírásainak megfelelően - a szabályozott he
lyettesítési rend alapján - történik. 

A 
Elnökség egyúttal 2002. augusztus 1-jére 

Z összehívta a Vasutasok Szakszervezete 
Választmányát, amelyen javasolja az elnökségi 
döntés választmányi határozat rangjára történő 
emelését. 

ÖNORM M 7812, -' 
DIN6700 

MAV 
,, 

• vasúti járműjavítás 
és gyártás 

' ,,,, 
• fémmegmunkálás 

Kérjük, amennyiben a két terve
zethez észrevételük, javaslatuk van, 
lehetőség szerint 2002. december 
30-áig küldjék meg az Alapsza
bály-, illetve Programszerkesztő Bi
zottság részére. 

Az Alapszabályt Szerkesztő Bi
zottság vezetője: Simon Dezső szer
vezetpolitikai alelnök. A Program
szerkesztő Bizottság vezetői: Dr. Bí
ró Tibor és Kiss Tamás érdekvédel
mi alelnökök. 

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 
41. Fax: 322-0551, vasúti: 01/48-57. 

VASJARMU 
DIN-EN 729-2 Járműjavító és Gyártó Kft. 

• acélszerkezet gyártás 

és szerelés 
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Az ékverés mesterei, Csak egy olyan szak
ma volt, akiknél a 
sztrájk ellen szervez
tek és sztrájktörőként 
mások munkáját (PI: avagy mi az a valami? 

A
rendszerváltás óta folyamatos 
akarat a szakszervezetek befo
lyásának gyengítése a munka
vállalók körében. A privatizá

ció és a, termelés költségessége nagymér
tékben függ és függött a szakszervezetek 
erejétől és befolyásától. A kiiktatás az el
ső hét-nyolc évben nem ment zökkenők 
nélkül, bár a MÁV-nál is 17-18 szakszerve
zet alakult meg, de ezek között még nem 
volt megtalálható a PVDSZ. A VDSZSZ 
eróziója és rendezvényei kapcsán anyagi 
vitába keveredett Járási Ferenccel a 
VDSZSZ vezetése, melyből 1'írósági ügy 
is lett. Ezzel közel egy időben látott napvi
lágot a _pályavasút önálló részvénytársa
ságba történő vitele az EU-ra való hivat
kozással, melyhez a pályavasúti vezetés
nek jól jött volna egy önálló szakszerve
zet. Az egyidejűség kapóra jött Járási úr
nak és feletteseinek, ezért hát gyorsan 
megalakították a PVDSZ-t.1998-ban az 
ÜT választásokhoz már elkéstek, de ami 
késik, nem múlik jelszóval közös szerve
zéssel próbáltak előre törni. 

Van néhány olyan szolgálati hely a vasú
ton, ahol a legjobb szervezójük a szolgála
ti főnök volt. 

Meglátszott ez a 2000. évi - az ország 
történetének leghosszabb - vasutassztrájk
ja alkalmával is. Nagyon sokan voltak, 
akik nem sztrájkoltak. Ki vallási nézetei, 
ki szakszervezeti sértettsége okán, má
sokat a szakszervezetek kértek arra, hogy 

megfelelően készültek is munkálta
tói segédiettel. Az eszközellátott
ság, a munkaidő kedvezmény mér
téke, a szolgálati vezetők által 
összehívott kampányfórumok, a 
gépjárművek kölcsönadása a terü
letbejáráshoz, a vezetői értekezlete
ken való megjelenések a többi 
szakszervezet részére nem voltak 
biztosítva. A 

N
áluk is megtalál
ható a pálya
munkás, a gépí

rói:iő, a szakaszmérnök, 
amelyek nem egy szak
mához tartoznak. Bár 

mozdonyve
zetők) is 
elvégezték, 
UDJ-kkel to
lattak, sőt 
vonatokat is 
továbbítottak 
a sztrájkolók 
letörésére egy c_él érde

kényszer átlépte
tések, tisztségvi
selőink fenyege
tett helyzetének 
fenntartása, a 
m e g g y ő z ő d ése  
ellenére a PVDSZ 
színeiben való 
indulás kikény
szerítése mind
mind a többi szak
szervezet ellehe
tetlenítését céloz-

A PRIVATIZÁCIÓ ÉS 
kében dolgoz
nak, mint álta-

vagy sem a doku-

A TERMELÉS 

KÖLTSÉGESSÉGE 

NAGYMÉRTÉKBEN 

FÜGG ÉS FÜGGÖTT 

A SZAKSZERVEZE

TEK EREJÉTŐL ÉS 

lában a vasu
tasok. 

mentumot: A 
időhúzás kapóra 
jött a választása 
idején a MÁV ve 
zetóinek, mert 

szakszervezetek vitáját úgy állíthatt 
be, mint a baloldalon belüli feszültsé 
get. Amikor végre átadásra került az 
közjegyzői okirat, amelyre a MÁV ve 

BEFOLYÁSÁTÓL 

ták. Az eredmény sem maradt el, mert vál
lalati szinten a támogatottság alig érte el 
az 5,3%-ot, és így a PVDSZ nem lett rep
rezentatív. Szakmai szempontból pedig 
azért nem lehet reprezentatív, mert ugya
nolyan gyűjtő szakszervezet mint a VSZ. 
Náluk is megtalálható a pályamunkás, a 
gépírónő, a szakaszmérnök, amelyek nem 
egy szakmához tartoznak. Bár egy cél 
érdekében dolgoznak, mint általában a 
vasutasok. A szakmai tagozódás szakszer-

zetése és a PVDSZ hivatkozott, akko 
derült csak ki, hogy a közjegyző ne 

Járási Ferenc PVDSZ elnök nyilatkozatá
nak igazságtartalmát, hanem csak azt iga
zolta közokiratban, hogy a nyilatkozat ő 
előtte és a közokiratban megjelenő tarta
lommal hangzott el. Ha a PVDSZ-nek a 
hatezer-egyszáz főből kb. négyezer-kettő 
száz tagja van (Járási Ferenc állítása sze 
rint), akkor miért nem tudta megszerezn 
az ÜT választásokon még a 45%-os ered
ményt sem? A saját tagjai is ellene szavaz
tak a munkáltatói fenyegetettség és segéd-

Nagyon sokan voltak, akik nem sztrájkoltak 
ne sztrájkoljanak, de csak egy olyan szak
ma volt, akiknél a sztrájk ellen szerveztek 
és sztrájktörőként mások munkáját (PI: 

mozdonyvezeto"k) is elvégezték, UDJ-kkel 
tolattak, sót vonatokat is továbbítottak a 
sztrájkolók letörésére. A sztrájk meghozta 
azt az eredményt, ami a Hároméves meg
állapodásban és az ismét megkötött Kol
lektív Szerződésben valósult meg. Az 
ellenszervezésük csökkentette a megálla
podások tartalmi esélyeit, bár akkor már 
tudható volt, hogy az elkülönülés nem va
lósul meg olyan szinten, mint ahogy azt 
várták. A pályások e szervezetén már 
akkor is látszott, hogy eleget tesz a mun
káltató különböző elvárásainak, de azt 
álmunkban sem gondoltuk volna, hogy 
eszköz lesz a vasutasság érdekvédelmének 
szétveréséhez. A 2001. évi ÜT választá
sokhoz nagy reményeket fűztek, és ennek 

vezeti mintája a MOSZ, de már itt is meg
jelentek a külsősök. Már-már elcsitulni 
látszottak az ÜT választás hullámai, ami
kor is a KÜT delegálás elhúzódása és an
nak lebonyolítása borzolta a kedélyeket. 
Szakmán belüli többségével, valamint a 
VSZ egyes tisztségviselőinek „bizonyta
lankodásával" a PHM szakág egy PVDSZ 
és egy független (korábban VSZ tisztség
viselő) jelöltet delegált a KÜT-be. A fe
szültség fenntartásának és a szakszerveze
tek megosztásának további kísérleteként a 
munkáltató bejelentette, hogy a PVDSZ a 
negyedik reprezentatív szakszervezet, és 
így résztvevője a VÉT tárgyalásoknak. A 
három reprezentatív szakszervezet kérte a 
munkáltatót és a PVDSZ-t, hogy részükre 
is mutassák be azt a dokumentumot, mely 
igazolja a munkáltató állítását. Több VÉT 
ülés telt el azzal a vitával, hogy átadják-e, 

let ellenére. A sárgaságot bizonyítandó 
megjegyezzük, hogy míg a többi szakszer
vezettől a MÁV Rt. a közjegyzőnek bemu
tatott taglétszám és tagnévsor alapján kiál
lított közokiratot fogadta csak el, addig a 
PVDSZ elnöke nyilatkozata szentírás ne
kik. 

Szeretném, ha Járási Úr észrevenné 
már, hogy j�tékszerré vált a MÁV vezetői
nek kezében, és arra használják fel - amil 
reményeim szerint ő' sem tart elfogadható
nak -, hogy az érdekegyeztetést ellehetet
lenítse. A PVDSZ ;-az az ék, amelyet a 
munkáltató bevert -:- · a keményebb idők
ben összefogásra, egységre jutó - szak; 
szervezetek közé. Szeretném mindenkine 
a figyelmét felhívni, hogy a módszer nell] 
új, védekezni ellene pedig gondolkodás, 
.ellenállás és egység nélkül szinte lehetet
len. P. Á. 
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Szakszervezeti kitüntetések 
az 52. Vasutasnap alkalmából 

2002. július 4-én a Pályagazdálkodási Központ adott helyet a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Kitüntetési Ünnepségének. 
Az ünnepséget Simon Dezső szervezetpolitikai alelnök nyitotta 
meg. 
Dr. Márkus Imre elnök ünnepi beszédében szakszervezetünk 
több évtizedes hagyományát folytatva megköszönte vala-
mennyi tisztségviselő munkáját. 
Ezt követően átadta a kitüntetéseket azoknak a tisztségvi
selőknek és alapszervezeteknek, akik az Elnökség megíté
lése szerint az átlagosnál többet tettek és tesznek az aktív 
és nyugdíjas tagjaink érdekében. 

vezete, valamint a 
VSz Pályagazdálko
dási Főnökség Kis
kunhalas alapszerve
zete. A kitüntetéseket 
az alapszervezetek 
képviseletében Han
gácsi János, a nyug
díjas alapszervezet 
elnöke, Magyar Péter 
szb titkár, és Baka 
Jánosné szb titkár 
vette át. A kitüntetés
hez az alapszerveze
tek 100-100 ezer Ft 
jutalmat kaptak. 

Jó egészséget és 

■ A Vasutasok 
Szakszervezete 

Arany Jelvény 
kitüntetésben részesültek: 

Baka Jánosné, társadalmi szb 
titkár, MÁV Rt. Pályagazdálkodási 
Fonökség Kiskunhalas, Barta 
Kálmán, szakszervezeti főbizal
mi, MÁV Rt. területi Igazgatóság 
Budapest Csáki Jenőné, Záhonyi 

nyugdíjas alapszervezet vezetője, 
Csomár István, társadalmi szb titkár, 

MÁV Rt. Távközlési Főnökség Buda-
pest, Erdős Károly, társadalmi szb titkár, 

MÁV Rt. Területi Igazgatóság Debrecen, 
Gán Pálné, szb gazdasági felelős, MÁV Rt. 
Állomásfőnökség Várpalota, Hajas Tamás, 
társadalmi szb titkár, MÁV Rt. TEBG Köz
pont Budapest, Kis Tamás, VSz Gt.-s ér
dekvédelmi alelnök, Lovas Ferenc, társa
dalmi szb titkár, Debreceni Járműjavító Kft., 
Sz. Nagy István, társadalmi szb titkár, MÁV 
Rt. Csomóponti Főnökség Miskolc-Tiszai, 
Nagy Sándor, társadalmi szb titkár, Utasel
látó Rt;, Pauer Olívérné, szervezési szakér
tő, a VSz Központi Szakszervezeti Bizottság 
titkára, Sebestyén Jánosné, a Szolnoki MÁV 
Kórház és Rendelő Intézet volt szb titkára, 
Szabadi Ló,szló, IB titkár-helyettes, Gépé
szeti Infező Bizottság, Zubály Bertalan, 
GIB titkár-helyettes, szb-elnök, MÁV Rt. 

Gépészeti Főnök
ség Záhony 

Fentieken túl, ■ A Vasutasok 
Szakszervezete 
Elismerő Oklevél 
kitüntetésben ré
szesült: 

további munkájukban sok sikert kívánunk! 
mintegy százan 
vehették át a na
pokban a Vasuta
sok Szakszerveze
te Elismerő Okle
vél kitüntetését. Petes Sándorné, Nyír

egyháza Csomóponti Fő
nökség Szb tagja

� 
az 

MSZOSZ Női Választ
mány tagja, 

Paál Attila, MÁV TI
SZAVAS Kft. Miskolc 
alapszervezetének vol_t tit
kára. 

■ A Vasutasok 
Szakszervezete 
Elnöksége 
Dicsérő Oklevél 
kitüntetésben 
részesült: 

A VSz Nyíregyházi 
Nyugdíjas Alapszerveze
te, a VSz Keszthelyi alap-

Valamennyi ki
tüntetettnek ez
úton is megkö
szönjük tagjaink 
érdekében végzett 
önzetlen munká
ját, jó egészséget 
és további munká
jukban sok sikert 

kívánunk! 
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Gazdaságtalari-e a vasút? ,1., 
., 

A 
·alábbiakban folytatjuk sorozatunkat,' amelyben a Levegő Munka-

z csoport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar 
vasút térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

Avasútnál a bérköltségeket a 
törvényes előírások szigorú 

�tartásával számolják el. A közúti 
árufuvarozókra azonban ez nem 
jellemző, ami a két alágazat szám
viteli adatainak összevetésével is 
nyilvánvalóvá válik. 
AZAPEH jelentései alapján • 

megállapítható, hogy pél
dául 1998-ban az egyszeres könyv
vitelt vezető közúti szállítási vállal
kozásoknál az átlagos bruttó havi 
bér mindössze fele akkora volt (24 
068 Ft), mint az ugyanezen tevé
kenységet, de kettős könyvvitelt 
vezető vállalkozásoknál ( 48 779 
Ft). A vasútnál dolgozók bére (66 
520 Ft) pedig ugyanebben az évben 
messze meghaladta a közúti fuva
rozásban dolgozókét. Aligha hiszi 
el bárki, hogy a vasúti dolgozók 
tényleges jövedelme ennyivel ma
gasabb lenne - sót, hogy egyáltalán 
több lenne -, mint a közúti szállí
tásban dolgozóké, hiszen a mi�
dennapi tapasztalatok éppen ennek 
ellenkezőjét mutatják. Azemlített számokból az is 

kiderül, hogy a vasút 
minden dolgozója után jóval több 
személyi jövedelemadót és társada
lombiztosítási járulékot fizet, mint 
a közúti alágazat. Tehát ezek a szá
mok egyértelműen bizonyítják, 
hogy a közúti fuvarozásban hatal
mas mértékű adó- és járulékfizeté
si csalás folyik: Ennek következ
ményeként a vasút dolgozói fizet
ték be - és fizetik jelenleg is - azon 
adók és járulékok nagy részét, 
amelyeket a közútiaknak kellene 
befizetniük. Szakértői becslések 
szerint csak ennek a csalás-tömeg
nek a következtében csupán 1998-
ban 20 milliárd forinttal romlott a 
MÁV versenyképessége a közúti 
alágazattal szemben. (2002. évi 
áron ez az összeg eléri a 30 milli
árd !9rintot.) 

Erdekességként megemlíten
dő, hogy az 1-9 fó közötti 

foglalkoztatott létszámot alkalma
zó közúti fuvarozó cégeknél 2000-
ben az átlagbér bruttó 24 278 forin
tot tett ki, vagyis alacsonyabb volt, 
mint a minimálbér, amelyet abban 
az évben a törvény 25 500 forint
ban állapított meg. 

Aversenyképességet megha
tározó tényezők között azo

kat is számításba kell venni, ame
lyek már korábban is számottevően 
elősegítették a közúti fuvarozás 
térnyerését. 

Ilyen tényező volt az, hogy a 
rendszerváltás után több éven 

keresztül rendkívül alacsony áron 
juthattak hozzá a közúti fuvarozók 
a gázolaj jelentős részéhez, mivel a 
törvényi szabályozás hiányosságai 
miatt sok esetben a fogyasztási adó 
- és a hozzá kapcsolódó áfa- meg
fizetése nélkül tankolhattak. A táb-

lázatból látható, hogy közlekedési 
tárca adatai alapján a magyar köz
úti közlekedési szervezetek által 
felhasznált gázolaj menny1sege 
1990-tól 1995-ig szinte folyamato
san és igen nagy mértékben csök
kent, majd 1996-ban ugrásszerűen, 
közel 50 százalékkal megugrott! 
Ismeretes, hogy éppen 1996-tól lé
pett be a gázolaj jövedéki adójának 
az a szigorítása, amely jelentősen 
megnehezítette az olajszőkítést és 
az egyéb ha1>onló jellegű_ visszaélé
seket. (Furcsa módon a döntésho
zók csak akkor hozták meg a - vi-

A közúti áruszállítás üzemanyag felhasználásának 
alakulása 1990 és 1998 között 
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Az eltérés értéke, 
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szonylag egyszerű - jogszabály
módosítást, amikor már több száz 
milliárd forint kár érte az államot, 

és amikor egyes „vállalkozások" 
már meggazdagodtak ezekból a 
manipulációkbóL.) Atáblázatban kimutattuk a 

közúti áruszállítás fajlagos 
(egy árutonna-kilométerre jutó) 
energia-felhasználását is. (Ez az 
adatsor is hasonló folyamatot ábrá
zol, mint az összes felhasználás.) 
Ezután megvizsgáltuk az Európai 
Unió közúti áruszállításának fajla
gos energiafelhasználását. Ebból 
az derül ki, hogy a magyar teher
gépkocsi-állomány fajlagosan fel
eannyi üzemanyagot használt fel, 
mint az EU-beli járművek! Köztu
domású, hogy a magyar tehergép
kocsi-állomány' műszaki állapota 
és kihasználtsága rosszabb, mint az 
EU-beli járműveké. Tehát ezen 
adatok alapján valószínűsíthető, 
hogy a gázolajjal még annál is je
lentősebb visszaélések történtek, 
mint amennyit számszakilag kimu
tattunk. Atovábbiakban a nem közle

kedési szervezetek közúti 
teljesítményét is számításba vettük. 
Mindennek alapján kiszámoltuk, 
hogy csak ebből a forrásból 1990 
és 1998 között 2002. évi áron leg
alább 540 milliárd forint összegű 
fekete jövedelemhez jutottak a 
közúti áruszállítók. 

Rendkívül fontos tehát azt is 
figyelembe venni, hogy a 

versenyt torzító hatások nem csak 
egy évben jelentkeznek, és így 
ezek a tényezők évről évre halmo
zódnak. Ebtől az is következik, 
hogy a közúti fuvarozás áraiba 
nemcsak a mostani költségeiket 
kell beépíteni, hanem azokat is, 
amelyeket· az elmúlt évtizedekben 
elmulasztottak megfizetni. Csak 
így állítható helyre a tisztességes 
verseny és csak így lehet végre biz
tosítani a tisztánlátást! Aleírtakból az is látható, hogy 

csupán a fenti két tételnek 
az elmúlt években felhalmozódott 
összege akkora, amennyiből a va
sút teljes belső adósságállománya 
(az elmaradt karbantartások, felújí
tások, korszerűsítések költsége) fe
dezhető lenne. 

Lukács András - Pavics Lázár 
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Lemondott a VSZ elnöke, 
S 

zeretném megkö
szönni a bizalmat, 
amit a V.SZ tag

jaitól az elmúlt több, 
mint nyolc évben kap
tam. Meggyőződésem, 
hogy az új megbízatá
saimat nem csak az 
egyéni teljesítményem
nek köszönhetem, ha

mert kinevezték 
EXKLUZÍV INTERJÚ DR. MÁRKUS IMRÉVEL 

V
asutasnap előtt már lehetett sejteni, hogy dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezete elnöke meg
bízatást kap a MÁV Rt. új vezetésében. A miniszteri döntést követően július 17-én összeült a VSZ 
Elnöksége, ahol dr. Márkus Imre hivatalosan is bejelentette lemondását a Vasutasok Szaks�ervezete 
elnöki tisztségéről. A váltás okairól és az új pozícióban rejlő lehetőségekről kérdeztük a MAV Rt. mi-
niszteri biztosát és a Felügyelő Bizottság elnökét. • 

nem azt a VSZ 
tisztségviselőinek 
és munkatársainak 
szakmai munkája 
is megalapozta. 

• A VSZ tagjait leginkább az érdek
li, hogy miért cseréli fel az elnöki 
posztot a miniszteri biztosira? 

- Kezdhetném közhellyel is, mi
szerint az élet keresztutakból áll. 
Valójában az elmúlt másfél-két 
évben munkabizottság-vezetőként 
vehettem részt annak a közlekedé
si koncepciónak kidolgozásában, 
amely az új kormány programjá
nak részévé vált. Amikor ezt a 
munkát elkezdtük, az MSZP vilá
gossá tette, hogy nem csak a prog
ramok kialakításában, hanem azok 
megvalósításában is együtt kíván 
működni a munkavállalói képvise
letekkel. A kinevezésemben ez 
konkretizálódott. 

• Az együttmücödéshez feltétlenül 
váltani kellett? 

- Amikor megkaptam a félkérést 
azt kellett mérlegelnem, hogy mi
lyen módon tudok többet tenni a 
vasútért, a vasutasokért. Nem volt 
könnyű a döntés, mert elnökként, 
főleg az utóbbi négy évben olyan 
nehéz küzdelmet kellett folytatni, 
amit a tagság és a tisztségviselők 
bizalma nélkül nem lehetett volna 
végigcsinálni. Ezzel állt szemben a 
felkérésben megtestesült kormány
oldalról érkező másik minőségű 
bizalom. Kőkemény kétségek kö
zepette hoztam meg döntésemet, 
amelyet a mindvégig támogató 
közvetlen munkatársaim úgy mi
nősítettek: bún lenne nem elfogad
ni, még akkor is, ha rám nézve bi
zonyos hátrányokkal is jár a váltás. 
Az viszont tény, hogy ezt a felada
tot szakszervezeti székből nem le
het elvégezni. 

• Ha már a feladatoknál tartunk, az 
Ön megbízatása vadonatúj a 
MÁV Rt vezetésében. Mit takar 
az átalakítás társadalmi lebonyo
lításáért felelös miniszteri biztosi 
feladatkör? 

- Miniszteri biztosként részt ve
szek a már megkezdett vasútre
form további lépéseinek kidolgo
zásában. A legfontosabb felada
tom, amint arra a m�gbízatás elne-

vezése is utal, az átalakítás elősegí
tése, széleskörű társadalmi egyez
tetése. Ebbe tartozik az érdekkép
viseleti szervezetekkel és valamen
nyi érdekelttel való egyeztetés, a 
feszültségek, konfliktushelyzetek 
megelőzése, illetve csillapítása. 
Bár az átalakítás egyik legfonto
sabb feltétele a munkabéke megőr
zése, miniszteri biztosként nem 
csak a szakszervezetekkel, hanem 
például szakmai egyesületekkel, 
környezetvédőkkel, önkormányza
tokkal és szervezeteikkel, valamint 
a kamarákkal is egyeztetnem kell 
majd a döntések társadalmi elfo
gadtatása érdekében. 

• A vasutasokat a reform legfonto
sabb elemei érdeklik, mint példá
ul az átszervezések, a vagyon
gazdálkodás, illetve az, hogy 
mindez milyen hatással lesz mun
kahelyükre és a megélhetésükre. 

- A MÁV Rt. szervezeti átalakí
tása során illeszkednünk kell az 
Európai Unió elvárásaihoz. E te
kintetben a pályavasút infrastruk
túrájának teljessé tétele a követke
ző lépés. Azaz az üzemvitel pálya
vasútba illesztése, ami az érintettek 
számára nem jelent munkahelyvál
tozást, ugyanakkor az egziszten
ciájukat biztosabbá teszi. A sze
mélyszállítás is teljesen önálló di
vízióként működik majd, ame'!y al
kotmányos, azaz közszolgálati fel
adatokat lát el. Ezen a területen a 
minőség intenzív javítására törek
szünk. Az utasok komfortérzetét 
jármúbeszerzésekkel, a szolgáltató 
létesítmények, állomások tisztábbá 
tételével, valamint a vasúti sze
mélyzet szolgáltatási színvonalá
nak emelésével igyekszünk javíta
ni. Ez utóbbi szélesebb körű tudást 
feltételez, azaz képzést jelent, de 
ezzel együtt biztosabb munkahe
lyet is az érintett vasutasok számá
ra. 

• Mi a helyzet az árufuvarozással, 
amit az utóbbi idöben sok kriti�a 
ért? 

- Az árufuvarozás tekintetében 
az elfogadhatatlan mértékű veszte-

• Hogyan fog változni az 
érdekegyeztetés a vas
úton? 

ség felszámolása 
a cél. Itt is sürget
jük a fejlesztése
ket, -már csak 
azért is, mert a 
2004-es európai 
csatlakozásunkat 
követően az ál
lam nem tehet 
pénzt az árufuva
rozásba. Az új ve
zetésnek sürgő
sen ki kell dol
gozni a javaslato
kat arra, hogy mi
lyen mozdonyok 
és vasúti-kocsik 
b e s z e r z é s é v e l  
maradhat ver
senyképes a ma
gyar vasút az áru
fuvarozás piacán 
a csatlakozást kö
vetően. A veszte
ségek vizsgálata 
során pedig át 
kell tekinteni a 
MÁV Rt. eddigi 
f u  v a r k e d  v e z 
mény-politikáját, 
illetve azt, ho
gyan lehetnek a 

Kívánom, hogy a 
VSZ-ben rejlő erő, 
amely - az elmúlt 
négy évben sikere
sen képes volt el
lenállni a jobbol-

- Véleményem szerint 
emberközpontú, munka
társi viszonyú humánpo
litikát kell megvalósítani 
a MÁV Rt.-nél. Ennek 
érdekében új humánstr.a
tégia készül, amely vilá
gos jövőképet, kiszámít
ható képzési, előmeneteli 
viszonyokat biztosít min
den vasutasnak. Az ér
dekegyeztetést is a fejé
ről a talpára kell állítani. 
Meg kell szüntetni az 
állóháborút a Vasúti Ér
dekegyeztető Tanácsban, 
és fel kell számolni a 
Központi Üzemi Tanács 
és a Központi Munkavé
delmi Bizottság körüli 
jogi bizonytalanságokat 
is. A VÉT-en érdemi, 
szakmai alapú párbe
szédre törekszünk. 

dali támadások-
nak, megmarad-
jon, és a régi-új ve
zetéssel továbbra 
is munkatársi vi
szonyban tudjunk 
együt tműködn i  
egy jobb vasút 
érdekében. 

veszteséges anyavállalatnak „gaz-
dag gyermekei". 

• Sokakat érint a vasúttársaság va
gyongazdálkodása is. 

- A MÁV Rt. vagyonával egysé
ges, átlátható szervezetben kell 
gazdálkodni. A vagyongazdálko
dásnak három lába van. A vagyon 
használata a tevékenység érdeké
ben, a működő vagyon bérbeadása, 
és csak harmadrészt szabad értéke
síteni azt, ami az első két módszer
rel nem tehető eredményessé. A 
gazdálkodás nem azt jelenti, hogy 
ész nélkül el kell adni mindazt, 
amit megvesznek. Az előző veze
tés tevékenységét e tekintetben 
kell leginkább megvizsgálni. A 
Felügyelő Bizottság elnökeként 
kezdeményezni fogom egyes gaz
dasági társaságok alapítását és 
üzletrészei eladását abból a szem
pontból, hogy azok mennyiben 
szolgálták a MÁV Rt. és a nemzet
gazdaság érdekeit. 

• Most hogy átül a munkáltatói 
oldalra, sokan azt várják el Öntöl, 
ne felejtse el, honnan került oda. 

- Szeretném megköszönni a bi
zalmat, amit a VSZ tagjaitól az 
elmúlt több, mint nyolc évben kap
tam. Meggyőződésem, hogy az új 
megbízatásaimat nem csak az 
egyéni teljesítményemnek köszön
hetem, hanem azt a VSZ tisztség
viselőinek és munkatársainak 
szakmai munkája is megalapozta. 
A kinevezésem jelentős részben e 
történelmi szakszervezetnek is 
szól. Kívánom, hogy a VSZ-ben 
rejlő erő, amely az elmúlt négy 
évben sikeresen képes volt ellen
állni a jobboldali támadásoknak, 
megmaradjon, és a régi-új vezetés
sel továbbra is munkatársi vi
szonyban tudjunk együttműködni 
egy jobb vasút érdekében. 

Karácsony Szilárd 
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Szeptember elsejétől módosul 
a Munka Törvénykönyve 

AFidesz Kormány által · 
végrehajtott Mt. módo

sításhoz képest pozitív válto
zás, hogy a munkavállalóval 
egyetértésben kell módosítani 
a munkavállaló munkaszerző
dését, ha a munkavállaló mun
kavégzésének helye a munkál
tató székhelyének, illetőleg te
lephelyének megváltozása· mi
att módosulna, s a változás kö
vetkeztében a munkahely és a 
lakóhely közötti naponta - tö
megközlekedési eszközzel -
történő oda- és visszautazás 
ideje másfél órával növekszik. 

Amennyiben az érintett 
munkavállaló tíz éven 

meg díjazás, de ez nem lehet 
kevesebb a munkavállaló tá
volléti díjánál. Szeptember 
elsejétől a díjazás legalacso
nyabb mértéke ebben az eset
ben nem lehet kevesebb a 
munkavállaló átlagkereseténél. 

A Mt. módosítás újra 
Zbevezeti a helyettesí

tési díj intézményét. 
Helyettesítési díj abban az 

esetben illeti meg a munkavál
lalót, ha a munkavállaló a 
munkaköri feladatai ellátása 
mellett oly · módon végez más 
munkakörbe tartozó feladato
kat, hogy a két különböző 
munkakörbe tartozó munka-

aluli gyermeket nevelő nő, végzés időtartama nem 
vagy tíz éven aluli gyer- ----- különíthető el. 
meket egyedül neve- 1). � A helyettesítési 
lő férfi, illetőleg 

""'.Ü
'(\�as

0, 
��;\\é:,e-

díj mértékét az 
m e g v á l t o z o t t  ,,. � u , á t i r á n y í t á s  
munkaképességű 

1,.óO.éS 
'!#,.O'< S��

'a 
a1. alapján vég-

munkavállaló, a , , 'a� w'\\• '' , "" zett munkára 
, �o, •�\e,· · ('\a,· munkaszerződés S� �\e�\,• ,, cS'u'f" irányadó díja-

módos í t á s á tó l  "(\e\ e , s\ \O? � '(\ö- zás alapulvé-
akkor sem lehet \).\a1.�" é)'('a��-� telével kell 
eltekinteni, ha az eg, �e�s1,.\ megállapítani, 
utazási idő csupán azonban annak 
egy órával növekszik. legkisebb mértéke, a 

A munkaszerződés módosí- MÁV Kollektív Szerződés 
tása során a munkáltatónak és 58.§-ában foglaltakra tekintet
a munkavállalónak a módosí- tel nem lehet kevesebb a mun
tásból eredő utazási többlet- kavállaló személyi alapbéré
költségekről is meg kell egyez- nek 10%-ánál. 
nie. 

Ahatályos szabályok sze
rint, amennyiben a 

munkavállaló eredeti munka
köre helyett más munkakörbe 
tartozó feladatokat lát el, a 
munkavállalót a más munka
körbe történő átirányítás teljes 
időtartamára a ténylegesen 
végzett munka alapján illeti 

A törvény megszünteti a kor
kedvezményes idővel rendel
kezők hátrányos megkülön
böztetését az emelt összegű 
végkielégítésre való jogosult
ság elbírálásánál. Eszerint emelt összegű 

végkielégítés nemcsak 
abban az esetben illeti meg a 
munkavállalót, ha munkavi-

szonyát munkáltatói rendes 
felmondással az öregségi 
nyugdíjra való jogosultság 
megszerzését megelőző öt 
éven belül szüntetik meg, ha
nem akkor is, ha a munkavi
szony a korkedvez-

szabályozás is. Ezentúl a mun
kavállaló foglalkoztatása során 
a kirendelés helye szerinti 
munkáltatóra kiterjedő hatályú 
kollektív szerződésnek nem
csak a munkaidőre és pihenő
időre vonatkozó rendelkezé-

ményes, öregségi 
nyugdíjra való 
j o g o s u l t s á g  
megsze rzésé t  
m e g e l ő z ő e n  
szűnik meg 
ezen a jogcímen 

�-- seit kell alkal-
11tNDEs MUN.. KABÉRÉN KÍVÜL OTVE N SZÁZALÉKOS BÉRPÓTLÉKOT IS FIZETNI KELL 

mazni, hanem 
a munka dí
jazására vo
natkozó ren
delkezéseit is, 
ha az a mun
k a v á l l a l ó r a  és ezen időtarta

mon belül, feltév�, hogy a 
munkavállaló korábban ezeken 
a jogcímeken még nem része
sült emelt összegű végkielégí
tésben. 

Amennyiben má� jogcí
men (pl. a MAV KSz. 

alapján, ha átszei-vezés miatt 
szüntették meg a munkaviszo
nyát) részesült emelt összegű 
végkielégítésben, nem vonat
kozik rá a korlátozás, 

nézve kedve-
zőbb. 

S zeptember elsejétől meg-
szűnik a délutáni mű

szakpótlékra és az éjszakai 
pótlékra jogosult munkaválla
lókat sújtó törvényi rendelke
zés. Ezentúl mind a délutáni, 
mind az éjszakai műszakban 
végzett munka teljes idótarta
márá jár a munkaviszonyra vo

ha egyébként a jog
szabály egyéb köve
telményeinek megfe-

Az Mt. 
módosítás 

natkozó szabályok
ban (Mt., KSZ) 
m e g h a t á r o z o t t  
mértékű pótlék. 

- Jel. 
Már a legutóbbi 

Mt. módosítás is bi
zonyos feltételek 
megléte esetén cse
kély mértékű díjazás 
megfizetését írta elő 
a belföldi kiküldetés
ben lévő munkavál-

újra 
bevezeti a 
helyettesí

tési díj 
intézmé

nyét 

A módos í t á s  
rtkövetkezté

ben a heti 40 órás -
készenléti jellegű 
munkákör esetében 
60 órás - munka
idő törvényi rögzí
tésével megszűnik 
annak a lehetősége, 

!aló részére az uta- _______ _. hogy az általános 
zással eltöltött idő egy részére. munkarendben (állandó nappa
Az új szabályozás a jogosult- los munkarendben) foglalkoz
ság feltételeit enyhítette, a dí- tatott munkavállalót é\ munkál
jazás mértékét a duplájára tató megfossza szabad szom
emelte. Eszerint belföldi kikül- batjától. 
detés esetén, ha az utazási idő. Amunkaidőkeretben fog-
a munkavállaló munkaidő-be- lalkoztatott munkavál-
osztása szerinti munkaidőn kí- lalók számára kedvező válto
vülre esik, a munkavállalót - zás, hogy amennyiben a mun
Kollektív Szerződés eltérő ren- káltató heti pihenőidejüket a 
delkezése hiányában - lega- törvény felhatalmazása alapján 
lább - a készenlét díjazására egybefüggően kívánja biztosí
vonatkozó szabályokban meg- tani, annak legrövidebb tarta
határozott összeg kétszerese ma általában - a:z eddigi 40 óra 
illeti meg. helyett - nem lehet kevesebb 

V
áltozik a kirendelésben 48 óránál és abban a bizonyos 
lévő munkavállaló fog- munkakörben, illetőleg mun-

lalkoztatásával kapcsolatos karendben foglalkoztatott 
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rriúnkavaIT:Ilók ese
tét kivéve a vasár
napnak bele kell 
esnie. Ahol ennek a 
szabálynak a betar
tása nerri kötelező 
(a rendeltetése 
folytán vasárnap is 
működő ·munkálta
tónál, illetve mun
kakörben, a ké
szenléti jellegű 
munkakörben, ·a 
megszakítás nélkü
li, illetve a három 
vagy ennél több 
műszakos munka
rendben foglalkoz
tatott, valamint az 
idénymunkát végző 
munkavállalók ese
tében) a munkaidő- . 
keret · átlagában 
ott is biztosí
tani kell 
legalább 
h e t i 

------- a munkavállaló ré-

At
voe· :n-y 

szére. Amennyiben a 
, munkavállalót - a 

megszakítás nélküli 
munkarendben, illet-meg ve munkakörben, 

szünteti a vagy rendeltetése 

korkedvez- folytán vasárnap is 
működő munkáltató-

ményes idő- nál, illetve munka� 

vel rendel- körben foglalkozta
tott, valamint az 

kezők hátrá- idénymunkát . végző 
munkavállaló kivétenyos megkü- lével - rendes mun-

' lönbözteté- kaidőben vasárnap is 
sét az emelt foglalkoztatják, ré-

szére rendes munka
összegű vég- bérén kívül ötven 
kielégítésre százalékos bérpótlé

kot is fizetni kell. 
való jogo- Atörvénymódo-

sultság sítás több 
olyan rendelkezést is 

elbí- tartalmaz, amely a 
szakszervezeti jogok 
bővítésével, a szak
szervezeti működés 
elősegítésével köz
vetve segítik elő a 

zésére, átalakítására, szerveze
ti egység önálló szervezetté 
alakítására, privatizálására, 
korszerűsítésére vonatkozó 
elképzelések - a munkaválla
lók nagyobb csoportját érinti. 

E
z az a szakszervezeti jo
gosítvány, amelynek a 

MÁV KSZ-ből történő 2000. 
évi kiirtását az akkori MÁV ve
zetés hatalmas győzelemként 
ünnepelte. Úgy tűnik, valóban 
Európa felé haladunk, hiszen a 
szakszervezetek számára im
már törvényi szinten biztosított 
az a jogosítvány, amely lehető
vé teszi, hogy eleget tudjanak 
tenni alapszabályban előírt 

vezményt biztosít tisztségvise
lői számára. 

E
zentúl törvény szabta kö
telessége mindenféle kü

lön díjazás nélkül - a munkál
tatónak a szakszervezeti tagdíj 
levonása és sz�szervezet ré
szére történő átutalása abban 

· az esetben, amennyiben ezt a 
munkavállaló írásban kéri. Ez 
a kötelezettség a törvény kihir
detésének napjától, tehát július 
12-től terheli a munkáltatót. 

Dr. Bíró Tibor 

., ., .,., 

MAVVASJA 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700. 

Tevéken rsé i körünk: 

• vontatójárművek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott jánnűvek fövizsgája, 
föjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik 
fövizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

InterPici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 

, ., 

• szemcseszoras 
' 

. 

MV) 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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� 

; 
; 
; 

A
Vasutasok Szakszervezete 2002. július 6-án - immár 5. 
alkalommal - tartotta meg központi sportnapját, a Buda
pe�ti Vasutas Sport Club Szőnyi úti Sportcentrumában. 

� A országos döntőt megelőzően a sportolók terüle-

� 
Zti selejtezőkön mérhették össze tudásukat, és 

� 
a legeredményesebb versenyzők kerülhettek be az 

� országos döntőbe. 
� Asportnapot Dr. Márkus Imre, a VSz elnö-
� ke nyitotta meg, m.ajd dr. Bajnai Gábor 

� vezérigazgató-helyettes és dr. Kovács Lajos, a 

� 
Vasútegészségügyi KHT igazgatója üdvözölte a 

; 
résztvevőket. 

; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
1 

Aversenykiírás szerint horgászatban, (2002. június 15. 
Szeged) kispályás labdarúgásban, asztaliteniszben, 

valamint a szellemi sportok közül sakk és ulti sportágakban 
folyt a nemes küzdelem 13 csapat, mintegy 450 versenyző
je között. A legeredményesebb csapatok és játékosok KU
PA és Oklevél elismerésben részesültek. 

Anői asztalitenis� I. helyezettje átvehette a Vasútegés
zségügyi KHT különdíját is, 1-1 kétszemé

lyes, hétvégére jogosító beutalót, mely beváltható 
Balatonfüreden, Harkányban, vagy Hévízen. 
O• • römünkre szolgált, hogy idén a korábbi 

éveknél jóval nagyobb számban kisérték el 
a versenyzőket a családtagok, barátok. 

Agyermekek a strandoláson kívül gyermek
foglalkozáson, illetve egészségügyi TOTO 

kitöltésével tölthették kellemesen és hasznosan 
idejüket, melyekért a legügyesebbek és legszeren
csésebbek a VSz, illetve a Vasútegészségügyi 
KHT ajándékait is átvehették. 

AVasútegészségügyi KHT azon túl, hogy 
ellátta az orvosi ügyeletet, a felnőttek részé

re is állított össze egészségügyi TOTÓT. A helyes 
megfejt� közül a szerencse ezúttal Papp Zoltán
nak, a szombat�elyi terület titkárának kedvezett, 

kétszemélyes, 
hétvégi beutalót kapott. 

Elkészült
_ 
a vasutasnapi menü 

E
zúton is köszönetet mondunk rendezvényünk 
valamennyi támogatójának, köztük Hipszky Mi

hály Úrnak, a BVSC ügyvezető elnökének, Kiss Lá,s�
ló létesítményigazgatónak, valamint Dr. Kovács La
josnak, a Vasútegészségügyi KHT. igazgatójának és a 
rendezvényen közreműködő munkatársainak. 

Elismérés és köszönet illeti a VSz Szabadid6 és 
Tömegsport Bizottság tagjait, Nagy Sándort 

az Utaséllató'ltt ala�e.zetének titkárát, a ren
dezv'8y ftiszakácsát és segft41t, Simon Patriciát és 
K4Mt-1WIUt, a gyennekfepdkom vezetffit, a VSz 
munkaszervezete - kiemelten a Gondnokság -
munkatársait a sportnap sikeres lebonyolítása ér
dekében végzett munkájukért. 
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HORGÁSZAT 
(2002. június 15. Szeged) 

EGYÉNI: 

= 
= 
= 
= 
= 
� /. Juszku István, Budapest Terü-

lm leti Képviselet II. csapat II. Ba
rni kos Marcell, Debrecen Területi 
�

�

fi!] -Képviselet III. Kiss József, Sze
f.!] ged Területi Képviselet IV. Né

� 
meth Antal, Járműjavítók Intéző 

ii!l Bizottsága V. Luczás Mihály, 
� VSz Országos Nyugdíjas Szerve-
� zet 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

CSAPAT: 

/. Budapest Területi Képviselet 
II. csapat II. Debrecen Területi 
Képviselet III. Szeged Területi 
Képviselet IV . .Járműjavítók Intéző 
Bizottsága V. VSz Országos Nyugdíjas 
Szervezet VI. Budapest Területi Képvise
let 1. csapat 

ASZTALITENISZ NŐI EGYÉNI: 

/. Szalai Diána, Szeged Területi Képvi
selet II. Rada Lászlóné, Szeged Területi 
Képviselet-Ili. Bitó Júlianna, Debrecen 
Területi Képviselet IV. Eiben Istvánné, 
Központi Hivatalok Intéző Bizottsága V. 
Bujdosó Jánosné, Debrecen 
Területi Képviselet VI. Ajtai 
Gizellá, 'J3udapest Területi 
Kép.yj elet ,II. csapata 

, , 

SAKK FERFI EGYENI: ULTI EGYÉNI: i 
/. Szécsényi Mihály, Szeged Területi I. Sipkovics Sándor, Miskolc Területi � 
Képviselet II. Sáfrán István, Szeged Te- Képviselete II. Berki János, Debrecen lm 
rületi Képviselet III. Liskán Lajos, Bu- Területi Képviselet III. Szálkai István, � 
dapest Területi Képviselet II. csapat IV. Debrecen Területi Képviselet IV. Szipán � 
Rózsa István, Központi Hivatalok Intéző Ferenc, Szeged Területi Képviselet V. ifil 
Bizottsága V. Dudás Kálmán, Budapest Rákosi Jenő, Debrecen Területi Képvise-

� 
�TTIITr�---, let VI. Dömötör István, Pécs Terü-

fi!] 

Gyermekfo�lalkozás 
Területi Képviselet II. csapat VI. Molnár 
Lás_zló, Budapest Területi Képviselet II. 

csapat 

ULTI CSAPAT: 
I. Debrecen Területi Képviselet II. Sze
ged Területi Képviselet III. Pécs Terüle
ti Képviselet IV. Központi Hivatalok 
Intéző Bizottsága V. Budapest Területi 
Képviselet II. csapata 

Jeti Képviselet 
1 KISPÁLYÁS � 

LABDARÚGÁS,NŐK: 1 
Gólkirálynő: Láncos Andrásné, @1 Budapest Területi Képviselet n. lm 
csapat Legjobb Kapus : Gecse @1 
Mária, Budapest Területi Képvise- @1 
let II.csapat /. Budapest Területi @1 
Képviselet II. csapat II. Pécs Te- @1 
rületi Képviselet III. Szomöathely 

� Területi Képviselet IV. Záhony � 
Területi Képviselet V. Járműjaví- � tók Intéző Bizottsága VI. Szeged fi!] 

Területi Képviselet 
i KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS, � 

FÉRFIAK: 
� Gólkirály: Kiss István, Gazdasági Tár-
lm saságok Legjobb Kapus: Koi Gyula, @1 

Záhony Területi Képviselet/. Járműjaví-

��fi!] 
tók Intéző Bizottsága II. Gazdasági Tár- fi!] 
saságok Ill. Debrecen Területi Képvise-

� let IV. Záhony Területi Képviselet V. Bu- � 
dapest_Területi Képvisrlet II. csapat VI. 

� Szombathely Területi Képviselete · 
fi!] 

ÖSSZESÍTETT CSAPATVER
SENY EREDMÉNYE: 1 1 

1 
i 
i 
i 
i 

ASZT ALÍTENISZ FÉRFI 
EGYÉNI: 

/. Ágoston István, Szeged 
Területi Képviselete II. Mi
sák Károly, Debrecen Terü
leti Képviselete III. Nagy 
János, Budapest Területi 
Képviselet II. csapat IV. 
Szalai Béla, Szeged Területi 
Képviselet V. Szijj László, 
Gazdasági Társaságok VI. 
Suba Zoltán, Szeged Terüle
ti Képviselet 

a győzteseknek! 
I. Szeged Területi .Képviselet 64 

pont; II. Debrecen Területi Képviselet 
43 pont; III." Budapest Területi Képvi
selete II. csapat 37 pont; IV. Központi 1 

= 
� 

� 

� 

i 
= 
= 

SAKK NŐI EGYÉNI: 
/. Szécsényi Mihályné, Sze
ged Területi Képviselet II. 
Tápai Gáborné, Szeged Te
rületi Képviselet III. Besse
nyei Jánosné, Központi Hi
vatalok Intéző Bizottsága 

. 
Hivatalok Intéző Bizott
sága 13 pont; V. Pécs 
Területi Képviselet 10 
pont; VI. Járműjavítók 
intéző Bizottsága 9 pont; 
VII. Miskolc Területi 
Képviselet 7 pont; VIII. 
Gazdasági Társaságok 7 

pont; IX. Záhony Terüle
ti Képviselet 6 pont; X. 
Szombathely Területi 
Képviselete 5 pont; Xl. 
VSz Országos Nyugdíjas 
Szervezete 4 pont; XII. 
Budapest Területi Képvi
selet 1. 1 pont; XIII. Va
sútegészségügyi intéző 
Bizottság O pont. 

= 
= 
= 
i 
= 
= 
� 

= 
= 
1 
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Országos 
Nyugdíjas Vasuta 

A 2002. évi 
Vasutasnap 
alkalmából 
kitüntetésben 
részesültek: 

Az ünnepséget a MÁV Rt., a Va
sutasok Szakszervezete Országos 
Nyugdíjas Szérvezete és a Vasutas 
Nyugdíjas Klubok Országos Szö
vetsége szervezte, melyen részt vett a lakóhelyi vasutas szervezetek mintegy háromszázötven képviselője az ország egész területéről. Jelenlétükkel tisztelték meg az ünnepséget és az gnnepelteket: 
Kukely Márton, a MAY Rt. vezérigazgatója vendéglátó, Dr. Péter 
Mihály, a MÁV Rt, általános vezérigazgató-helyettese, 
Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke, Mada
rasné Böjte Etelka, a VOKE elnöke, 

A
Vasutasnapok éven
kénti megtartása ma 
már több, mint hagyo
mány. Történelem. A 

fél évszázadot átívelő ünnepi 
megemlékezések sora a va
sútra, a vasutas társadalomra, 
munkájuk és sorsul< alakulá
�ára irányítja a figyelmet. 
Otvenkettedszer ünnepelték a 
Vasutasnapot a nyugdíjas va-

sutasok 2002. június 28-
án, a MÁV Rt. Törekvés 

Művelődési Központ 
színháztermében. 

Dr. Szabó Mik- csökkenő sze-
lós, a NYOSZ mély- és áruszállí-ügyvezetó elnö- tási teljesítményé-ke, Dr. Domokos ról, ami reményei 
Mátyás, a NYOK szerint csak ideigle-elnöksége képvisele- nes állapot. Az Euró-tében, Andó Sándor, pai Unióhoz történő csat-Budapest X. Kerületi Pol- lakozással kapcsolatban na-gármesteri Hivatal �épvis�leté- gyon fontosnak tartja a vasútüzem ben, Soós Endre, a MAY Rt. Esza- további fejlesztését, korszerűsítéki Jármijjavító Kft., igazgatója, sét. 
Horváth Zoltán, a MAY Rt. Buda- __ .,. pest-Nyugati pu. állomásfőnöke. Ki ne ismerné a vasútépítés sür-gető, örökbecsű gondolatait: 

„Száz vasutat ezeret 
Csináljatok, Csináljatok 
Hadd fussák be a Világot 
Mint a testet az erek" 

Az ünnepi alkalomhoz illó gondolatok hangulatában köszöntötte a jelenlévőket és általuk valamennyi vasutas nyugdíjast Péter Mi
hály, a ,t.vtÁV Rt. általános vezérigazgató-helyettese. Emlékeztetett a közeli s távoli múlt küzdelmes éveire, évtizedeire és azokban keményen helytálló vasutasokra, elismerően szólva a jelenkor n_yugdíjasairól is. .,A Magyar 
Allamvasutak mindenkor megfele
lően gondoskodott dolgozóiról" -hangsúlyozta a szónok. 

Kukely Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója a vasút _százötvenhat éves • fennállására utalván szívélyesen köszöntötte az ötvenkettedik vasutasnapot ünneplő nyugdíjasokat. Köszönetét fejezte ki a három, négy évtizedet -is szolgált vasutas_ nyugdíjasoknak, akik töretlen helytállással teljesítették nehéz, de az ország vérkeringésében nélkülözhetetlen feladatukat. Sajnálattal szólt a vasútüzem 

tos követelmény - állapítotajeg -, hogy a korszerű rendsz:erl jól ismerő és azt alkalmazni tudó, magasan képzett szakembe·-'·rek álljanak rendelkezésre! Megí-télése szerint ezek a követelmények 2003-ig megvalósulhatnak. Végezetül a vezérigazgató azt kérte a vasutas ny}lgdíjasoktól, hogy legyenek a MAY Rt. .,nagyköve
tei", képviseljék érdekeit, népszerűsítsék szerepét, jelentőség�t. 
„Cserébe" azt ígérte, hogy a MAY Rt. lehető&égei szerint mindent megtesz volt hűséges dolgozói, a vasutas nyugdíjasok érdekében. 

Molnár György, a VSZ O NYSZ elnöke megállapította, hogy a vasutas nyugdíjasok számára mindig is „pirosbetűs" ünnep volt a vasutasnap, A vasutas nyugdíjasok nevében köszönetet mondott a 'MÁV Rt. vezetőinek a nyugdíjas vasutasok élethelyzetének javításáért tett intézkedésekért. 
;<Z; 

/ �,. vasút másfél évszázados múltjának jelentősebb állomásait t'emlíiv,én kiemelkedő fontosságúnak.tartja a Vasutas Nyugdíj Inté
zet (1870) létrehozását. Ugyanakkor - utalva napjaink gondjaira -kritikával illette a vasútegészség-

ügyben tapasztalható kedvezőtlen jelenségeket. A mai nyugdíjasok sok áldozatot vállaltak annak idején - a. korszerű vasútegészségügyi létesítmények megvalósításáért - hangsúlyozta Molnár 
György. Végül ismételten javaslatot tett a vasutas hősi halottak emlékét megörökítő emlékhely megvalósítására. - A második világháború szőnyegbombázásai és harci cselekményei az ország vasúthálózatát sem kímélték. Ezek során sok vasutastársunk vesztette életét szolgálata teljesítése közben - mondta Molnár, György, és Emlékhelyül a Vasúttörténeti Emlékparkot javasolta, ahol először 2003-ban, az ötvenharmadik vasutasnap alkalmából, majd ezt kö.vetően minden évben elhelyezhetnék a tisztelet és emlékezés virágait a következő nemzedékek. 

Horváth László, a Vasutas Klu
bok Országos Szövetsége elnöke köszönetet mondott az ünnepi megemlékezést és a vasutas nyugdíjas klubolcat támogató valamennyi szervezetnek, testületnek. Elismerően szólt a lakóhelyi klubok tisztségviselőinek önzetlen szervező munkájáról, a klubok programjainak örömöt, szórakozást nyújtó megvalósításáról. Az ünnepi köszöntőket kitüntetések átadása követte. Az ünnepség hivatalos részét követően a művelődési · központ ezúttal is sikeres szórakoztató műsorral kedveskedett a kitüntetett tisztségviselőknek és vendégeknek. Az ötvenkettedik vasutasnap is jó hangulatban telt el a nyugdíjasoknál. Tal_álkozzunk jövőre is hiánytalanul, az ötvenharmadikon! 

Hegedús Károly 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉREr. 

Szélesy Béláné, Nagykáta 
Retkes J6zsef, Abony 
Márton Lászl6, Miskolc 
Dong6 Lászl6, Kiskunfélegyháza 
Frank Lajosné, Szeged 
Mucsi. Sándorné, Szentes 
Ficsor Joachimné, Hatvan 

VSZ ARANVJELVÉNV 
KITÜNTETÉS: 

Csáki Jenőné, Záhony 
VSZ OKLEVÉL 

KITÜNTETÉS: 

Horváth Sándor, Komárom 
Farkas Lajos, Kelebia 
Hamecz Mihályné, Pilis 
Nyikos Ferencné, Debrecen 
Palka Jenőné, Dunakeszi 
Pecze Jánosné, Záhony 
Sári Istvánné, Miskolc 
Szecsődi Istvánné, Somogyszob 
Dr. Várhelyi Istvánné, Sopron (post humusz) 
Visi Ferenc, Budapest 

VNYKOSZ OKLEVÉL: 

Papp Lajosné, Debrecen 
Rák6czi Péterné, Cegléd 
D. Nagy Jánosné, Törökszentmiklós 
Fekete Jánosné, Budapest 
Csák Sándorné, Szolnok 
M6ráth Károlyné, Szajol 
M6ricz Máténé, Hatvan 
Bálint Jánosné, Dunakeszi 
Erdélyi Zoltánné, Budapest 
Valachné Vagyon Margit, Békéscsaba 

Megrendülten értesültünk, hogy Budapest Déli-pályaudvar 
vasutas nyugdíjas alapszervezet elnöke, Ládonyi János, 
76 éves korában elhunyt. 

A vasút iránti töretlen hűsége, szorgalma és az emberek 
szolgálata iránti alázata miatt szerettük. 

Emlékét kollégái és barátai kegyelettel örzik. Örök nyugal
mat kívánunk Neked. 

Tisztelőid, a vasutas nyugdíjasok 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A MÁV Rt. Központi 
Üzemi· Tanács ülés 

2002. június 11. 
Első napirendi pontként a vál

lalkozó vasúti szakigázgatóságok 
2001. évi gazdálkodásáról, a 
2002. évi üzleti tervről és a várha
tó szervezeti korszerűsítésekről 
tartott tájékoztatót Sárdi Gyula 
vezérigazgató-helyettes. 

Az áruszállítást értékelve az 1-
IV. hó teljesítményei alapján az 
előadó megállapította, hogy a 
tervhez és bázishoz képest csök
kenés tapasztalható. A személy
szállításban folytatódik a tavalyi 
tendencia, így az első négy hónap 
mérlege pozitív. A kérdések a 
TÁK-ok működéséről, a személy
szállítás átalakításáról, a vezetők 
kinevezésének módjáról, egyes 
munkakörök helyéről, szerepéről 
szóltak. 

Második napirend keretében a 
pályavasúti szakigazgatóságok 
2001. évi gazdálkodásáról, a 
2002. évi üzleti tervről és a várha
tó szervezeti korszerűsítésekről 
Pál József vezérigazgató-helyet
tes, Zsákai Tibor PHM szakigaz
gató, Fülöp úíszl6 TEB szakigaz
gató-helyettes tartott tájékoztatót. 

Ezek szerint a 2001. évi üzleti 
jelentést a miniszter elfogadta a 
negatívummal együtt. A pályava
sút pozitívan zárt: 237 km hossz
ban sebességkorlátozást csökken
tettek, amit a vagyonhasznosítás
ból fedeztek. A 2002. évi főbb fel
adatok közt a szakmailag jól elő-

. készített ISPA támogatások meg
valósulását említették, amelyet 
három ütemben terveztek végre
hajtani. A pályavasúti igazgatóság 
kibővül 2003. január l -jétől a for
galmi végrehajtó szakszolgálattal, 
amely körülbelül tizenkétezer va
sutast érint. A MÁV Rt. egyben 
marad és öt önálló üzletága lesz. 
ősszel valamennyi csomóponti fő
nökkel megbeszélést tartanak, 
mert a „ végvárakon" lehetnek 
problémák. 

A kérdések a fejlesztések irá
nyára, a lassú jelek megszüntetésé
re az újabb költségcsökkentés ha
tásaira, a létszámcsökkentés biz
tonság rovására, az emberi erőfor
rásra, kisgépek beszerzésére, a 

gépkocsiellátottság javítására, a 
szociális létesítmények felújításá
ra irányultak. 

A harmadik napirend keretében 
a vonyarcvashegyi nagycsaládos 
üdülés együttdöntési jogkörben 
történő odaítélését tárgyalta a 
KÜT Kiss Istvánné előterjesztésé
ben. Megalakult az ÁFU szociális 
jóléti munkabizottsága. Vezetője: 
Szónok József, KÜT tag (ÁFU 
szakág). Ezt követte az Mt. 65.3. 
p. tervezet parlamentbe benyújtott 
módosításának témája, majd tájé
koztató következett a vezérigaz
gatóval folytatott konzultációról. 

2002. június 25. 

M d F t  
á 11 a m i  
szerepvál
l a l á s s a l ) .  
Ehhez a sze
mély- és áru
szállítási teljesít
ményeket növelni kell, 
mivel csak 5% tarifaemelést enge
délyezett a tulajdonos, ezért hitel
felvétel szükséges. Az üzleti terv 
szerint 11,9%.-os átlagos béreme
lés valósulhat meg, 887 fő lét
számcsökkentés mellett. A I-V. 
hónap hiánya miatt kb. 3 MdFt 
mobilizálható· költségzárolást ad
nak ki. 

A KÜT tagjai kérdéseikben a 
további teljesítménycsökkenés 

A soros ülés fő napirendje a megállításáról, a közúti lobby ke
MÁV Rt. helyzetéről, a 2001. zeléséről, az állami szerepvállalás 
évről, a 2002. évi célkitűzésekről érvényesítéséről érdeklődtek. Fel-

CÉL A PIACI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI 

MŰKÖDÉS BIZTOSÍTÁSA 

szóló tájékoztató volt, amelyet 
Benczédi Mihályné vezérigazga
tó-helyettes terjesztett elő. 

Mint kiderült, a 2001. év célja a 
vasúti teljesítmények stabilizálása 
volt, a csökkenő áruszállítási 
igény (5%) ellenére. A MÁV Rt. 
állami támogatások növelését kez
deményezte, amelyet beruházásra, 
fejlesztésre, átlátható vállalati 
szervezet kialakítására kértek. 
Létrejött a pályakapacitást elosztó 
szervezet és a minőségbiztosítási 
főosztály. Összességében 198 mFt 
eredményjavulás következett be. 
A társaság eszközeinek áijapotá
ról: a mellékvonalak, személyko
csik állapota romlott, a teherko
csipark megújítása szükséges 
eltolható oldalfalú kocsikkal. A 
létszám a hároméves megállapo- _ 
dás alapján csökkent, az átlagbér 
B,3%-kal nőtt. Jóléti szociális 
pénzeszközök a KSZ alapján ke
rültek felhasználásra. A vagyon
gazdálkodás nem volt eredmé-
nyes. ' 

A 2002. év legfontosabb ismér
vei, a célkitűzések alapvetően 
nem változnak 2001. évhez ké
pest. A MÁV átalakításának ,to
vább kell folytatódnia (117,4 

vetődött az anyagellátás jövője is. 
Konkrét kérdésként hangzott el, 
hogy az ÁFU iparvágány fenntar
tás költségeinek egy részét nem fi
zeti, ezért kettős hátrány éri a TEB 
szakágat. A KÜT tagok hangsú
lyozták a menetrend pontosságá
nak fontosságát, és az európai 
közlekedési folyosók hatását. 

Az előadó válaszában hangsú
lyozta, hogy komplex szolgáltatá
sokkal lehet visszanyeri a fuva
roztatókat, amihez egységes vasú
ti szemlélet kell . 

Az egyebek napirend keretében 
kiadták a csomóponti szoc_iális bi
zottságok listáját, illetve a KÜT 
tárgyalta a szombathelyi TEBF ta
karítási ügyét. 

2002. július 9. 
Kukely Márton vezérigazgató 

tájékoztatót tartott a MÁV Rt. 
helyzetéről és a várható sze;veze
ti korszerűsítésekről. A MAY Rt. 
az öt legnagyobb magyar vállalat 
egyike. Alaptevékenysége: sze
mélyszállítás, amelyet belföldi vi
szony latban közszolgáltatásként 
lát el. Nem közszolgáltatás a nem
zetközi személyszállítás és a nosz-

A létszám a hároméves 
megállapodás alapján 

csökkent, az átlagbér 
-,,_ -... 13,3%-kal nőtt. 

·... Jóléti szociális 
pénzeszközök 
a KSZ alap-

' ján kerültek 
felhaszná-

. lásra. A 
, vagyon

'f gazdálko
• d, .·· as nem 

· volt eredmé-

talgiavonatok. A MÁV Rt. teljesít
ménye az utóbbi időben folyama
tosan nő. Áruszállításban a nem
zetgazdaság hatására negatív ten
dencia érvényesül, pénzügyi vo-

- natkozásban mérsékelt ütemű nö
vekedés tapasztalható. A MÁV Rt. 
átalakításának szükségességéről 
az előadó elmondta, hogy cél a pi
aci körülmények közötti működés 
.biztosítása, hogy egyenrangú ré-
szesévé válhasson az egységes eu
rópai rendszernek. Ehhez modem 
nagyvállalattá kell alakulnia, és az 
erőforrásokat ésszerűen kell fel
használnia. Az EU konform MÁV 
Rt. kialakításának feltételei: a 
szolgáltatások fejlesztése Uármű
fejlesztés, minőségbiztosítás, 
infrastruktúra, beruházási prog
ram), nemzetközi személyszállí
tás, minőségi személyszállítás (IP, 
IC, ICR) elővárosi, környéki hiva
tásforgalom korszerűsítése, a pá

_ Iyavasút és a vállalkozó vasút fej-
• lesztései, járműfejlesztési prog
ram (teher- személy, és vontató 
jármű). 

A MÁV Rt. átalakításának főbb 
állomásai: a vasúti törvény, állam
MÁV szerződések, kincstári va
gyonkezelés, EU infrastruktúra 
csomag, nemzetközi kapcsolati és 
szövetségi üzleti stratégia az áru
fuvarozás és személyszállítás te
rületén, a MÁV Rt. vagyonának 
hatékony kihasználása. A vezéri
gazgató szerint a reformok útján 
valósulhat meg a reálkeresetek 
emelkedése. 

A KÜT ezen kívül arra kérte a 
munkáltatót, hogy adjon tájékoz
tatót az átlagos állományi, illetve 
jogi létszámról, illetve összeha
sonlító elemzést szakáganként. 

A KÜT a második félévi mun
káját ülésterv szerint szeptember
től folytatja. 

Bodnár József, KÜT-tag 
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,,A testnek kenYér, 
Lakatos Jánosné, Mosonmagyar
óvár állomásfőnökség szakszer
vezeti titkára, Naszál Mária, So
moskőújfalu állomás gazdasági 
felelőse; Marosfalvi. István, a Pá
lyagazdálkodási Központ alap
szervezetének titkára; Osgyáni 
Györgyné, Cegléd Állomás alap
szervezetének gazdasági felelőse; 
Príma Istvánné, Hatvan Gépésze
ti Főnökség Gazdasági felelőse; 
Róza Attila, a MÁV Rt. Budapes
ti Igazgatóság SzB titkár-helyet
tese; Seres Attila, A MÁV Gép 
Kft Szakszervezeti Bizottságának 
SZB elnöke, Sipos József. a Bu
dapesti Távközlési Főnökség bi
zalmija; Steurer Rudolfné, Bp. 
Keleti állomás főbizalmi helyet
tese, Szakszervezeti Bizottsági 
tag; Szeidl István, Budapest Fe
rencváros Pályagazdálkodási Fő
nökség VII. Ceglédi Főpályames
teri szakasz bizalmija, Vas István, 
Hatvan állomásfőnökség szak
szervezeti tagja; Hausel László, 
Komárom Gépészeti Főnökség 
SZB titkára, Fekete János, Buda
pest-Nyugati állomásfőnökség 
bizalmija. 

a léleknek ünnep kell!" 

A
Vasutasok Szakszervezete Budapesti Területi Képviselete 
2002. július 6-án ünnepi ülés keretében adta át tisztségviselő
inek a Vasutasnapi elismeréseket. A rendezvényen - amelyen 
részt vett dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezete elnö

ke, valamint Baráth Ferenc, a Budapesti Területi Igazgatóság Igazgató
helyettese - Király Károlyné, a Területi Képviselet vezetője-elnökölt. Az 
ünnepi köszöntőt dr. Márkus Imre tartotta, majd átadta a megérdemelt 
elismeréseket. 

Pályagazdálkodási Főnökség SZB 

titkára; Balogh Jánosné, Szolnok 
MÁV Kórház és Rendelőintézet 
bizalmija; Csilléri Endre, a Szé
kesfehérvári Gépészeti Főnökség 
bizalmija; Debreczeni Csaba, Bu
dapest-Kelenföld Körzeti Szak
szervezeti Bizottság Ercsi állo
másfőnökség bizalmija; Gündert 
József. Budapest-Keleti Villamos 
Fenntartási Főnökség bizalmija, 
SZB tag; Harpauer József. Szé
kesfehérvár Csomóponti Főnök
ség alapszervezeti titkára; Kop
pány Péterné, Komárom Szak
szervezeti Bizottság pénzügyi el
lenőrző bizottságának elnöke; Ko
vács Sándor, Balparti Biztosító
berendezés Fenntartási Főnökség 
központi javító üzemének bizal
mija; Külvári Zoltánné, Szob cso
móponti Szakszervezeti Bizottság 
pénzügyi és gazdasági felelőse; Elismerő Oklevél 

Kitüntetésben részesült: titkára, a Területi Bizottság tagja; 'F"":'""';'";';":�';Z'i�::""7���".""'""7-7".""""-�7':�...,.7...,.--, Balogh Györgyné, Kisalföldi Te-
Adorján Lajosné, Komárom Ál

lomás bizalmija; Balla Árpá�. Vác 
rületi Árufuvarozási központ · 
munkatársa, Rajka állomás SZB 

Atadták 

a GIB díjakat 

52. Vasutasnap alkalmából a VSZ Gépészeti 
Intéző Bizottsága 2002. július 9-én ünnepélyes 
Intéző Bizottsági ülés keretében öt kolléganő
nek és kollégának köszönte· meg szakszerve
zeti munkáját az 1996-ban alapított GIB díjjal. 

2002. évben a kitüntetettek nevével gravírozott ,órát 
kaptak: 

Hegyi Ferencné, Szombathely GF; Pecsenye Béláné, Miskolc GF; 
Kálmán József, szb-titkár, Szentes GF Kecskemét; Vass Károly, szb-tit
kár, Záhony GF; Viola János, szb-titkár, Északi GE 

A GIB tárgyjutalomban részesítette Flamich Margitot, az Intéző Bi
zottság gazdasági felelősét. 

A díjakat Pszota Árpád GIB-titkár nyújtotta át. 

Zubály Bertalan, GIB titkár-helyettes, a MÁV Rt. záhonyi Gé
pészeti Főnökség szb-elnöke a Vasutasok Szakszervezete 
Arany Jelvény kitüntetésben részesült. Ez alkalomból köszönő 
sorokat juttatott el szerkesztőségünkbe. 

.,Köszönöm azoknak, akik javasoltak és azoknak is, akik támogat
ták, hogy megkaphassam a Vasutasok Szakszervezete legma
gasabb kitüntetését. Sok segítséget kaptam feleségemtől és gyer
mekeimtől, akik biztosították a családi hátteret, ami ehhez a fela
dathoz elengedhetetlen. Köszönöm munkahelyi vezetőim és kol
légáim támogatását. 

Több, mint egy évtizede védem szakszervezeti tisztségviselőként 
munkatársaim érdekeit a gépészeti szakszolgálatnál. A Gépészeti 
lntézőbizottságon belül működő Műszaki Kocsiszolgálati Tagozat 
vezetőjeként igyekszem mindent megtenni kollégáim speciális 
helyzetének jobbításáért. Ez a kitüntetés megerősít abban, hogy 
munkámat továbbra is becsülettel és kitartással végezzem." 

Zubály Bertalan 

.. 

LEGYEN A PARTNERUNK! 
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A Vasutasok· Szakszervezete 
Középtávú programja 2003-2007. 

0 Az Európai Unió által elfogadott gi számításokkal alátámasztottak és 
második, 2010-ig tartó időszakra A Programszerkesztő Bizottság a VSz 2003-2007-ig terjedő nem rontják hosszú távon sem a va-
vonatkozó infrastruktúra cso- Időszakra szóló programtervezetének klalakftásakor az aláb- sút gazdasági helyzetét, vagyoná-
magra, illetőleg Magyarország bl feltételezésekből indult ki: nak felélését. A tulajdonosváltás 
közeljövőben várható Uniós 

1 1 

nem eredményezheti az 1993-
csatlakozására való tekintettel tovább folytatódik a MÁV (te r V e Z e t) 1997. közötti időszakban kiharcolt és rögzített munkaválla-
Rt. szervezeti átalakítása, revitalizációja. ..... --------'· lói jogok csorbulását. 

0 A MÁV reform középpontjában a MÁV versenyképességének javítá- Az esetleges privatizációnak az érdekképviseletek bevonásával, a 
sa, műszaki,-technikai megújítása, a termelékenység javítása áll majd, munkavállalók széleskörű tájékoztatásával kell történnie, figyelemmel 
amely a MAY állami finanszírozásának reformjával együtt fogja meg- az Mt-ben rögzített követelményekre. 
határozni a vasutasok keresetfejlesztésének lehetőségeit, a foglalkoz- A VSz a jövőben is kiemelt feladatnak tekinti a vasútegészségügy 
tatott létszám, a munkakörülmények, alakulását, a szociális és jóléti önállóságának megőrzését, amelynek elengedhetetlen feltétele egy kor
juttatási rendszer milyenségét, a MAY tevékenységéhez kapcsolódó szerű szervezeti struktúra kialakítása. 
vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási és jö- A megfelelő szintű vasútegészségügyi ellátás nem nélkülözheti a ki-
vedelmi helyzetének, státusának alakulását. vívott szakmai színvonal megőrzésével a járó- és fekvőbeteg intézmé-

0 Az egészségügy működésének nehézségei miatt az országos szintű nyek működőképességének fenntartásával, amely mellett el kell érni 
egészségügy finanszírozási és intézményi reformja, amely hatással le- foglalkozás-egészségügyi ellátás javítását. 
het az ott foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak foglalkoz- Ennek a célnak a megvalósítása érdekében szakszervezetünk tovább-
tatási és jövedelmi viszonyaira, valamint státusára. ra is fontosnak tartja, hogy a vasúti háziorvosi szolgálat megkapja min-

□ A harmincöt ágazati szakszervezet és az új Kormány Miniszterelnö- dazokat a jogosítványokat, amelyekkel azok a háziorvosok rendelkez
ke között létrejött megállapodásban vállalt miniszterelnöki kötelezett- nek, akiknek területi ellátási kötelezettségük van. 
ség-vállalásra tekintettel a ko · · ' N k az 
érdekvédelmi tevékenység jogszaba 

0 A Kormányzati filozófia változása miatt 
sa a MÁV vezetésével szemben a MÁV-ná 
gyakorlatát illetően, továbbá a VSz valamen 
delkezésre,állnak a működ 
lek. 

1. A Vasutasok Szakszerv 

célkitűzései 

A korábbi évekhez hasonlóan a bevezetőben ism 
sekre tekintettel szakszervezetünk az alapvető han 
Szerződésekben rögzített eredmények megőrzésére he 

Célunk annak elérése, hogy valamennyi olyan gazda 
intézménynél Kollektív Szerződés kötésre kerüljön sor, 1llibti 
sok Szakszervezete tagsággal rendelkezik. A Vasutasok S1ldall!l$ifezete 
mind az országos, mind pedig az ágazati érdekegyezteté fótwilait fel 
kívánja használni a környezetbarát vasúti közlekedés � ágának 
megfelelő elismertetésére a környezetszennyező közleke ésí ágakkal 
szemben. 

A többszintű érdekvédelem elvének érvényesítése érdeképen szak
szervezetünk, mint az MSZOSZ egyik meghatáro?ó szakszervezet 
tisztségviselői útján a jövőben nagyobb szerepet kér az ország érdek

egyeztetésben, továbbá aktívan részt kíván venni a megalakítás lőtt á). 
ló ágazati párbeszéd bizottságok munkájában. 

A Közlekedési Dolgozók Európai Szövetsége (ETF) tagjaként I hetó

ségünk van arra, hogy a Transz Európai Közlekedési Hálózat (TE ) ré
szét képező hazánkat átszelő közlekedési folyosókra vonatkozó munka
vállalókat érintő szabályainak kialakítása érdekében rendezett szociális 
párbeszéd részesei legyünk. 

Az elkövetkező középtávú időszakban szakszervezetünknek, (\e 
országos szövetségünknek azzal a nem s�okványos feladattal is meg kell 
birkóznia, hogy a Kormány, illetve a MAY által a társadalom, illetőleg a 
vasutasok szemében tudatosan kialakított kedvezőtlen képet tevékeny
ségével, eredményeivel megváltoztassa. 

A megállapodásokban rögzített ·eredmények realizálásának nélkülöz
hetetlen eleme az ellenőrzés rendszerének szakmai-területi részvétellel 
történő újjászervezése. 

Álláspontunk szerint a vasúti háttéripar tevékenységét, annak jöv'őjét 
a v�útfejlesztési alapkoncepcióval összhangban kell meghaJározni. A 
Vasútreformhoz kapcsolódóan csak olyan tevékenységek, MAV alapítá
sú gazdasági társaságok értékesítését tudja elfogadni, amelyek gazdasá-

-biztonság megóvása érdekében a megüresedő mun
rban belső átcsoportosítás útján, szükség esetén átkép
ölteni. 
tén előnyben kell részesíteni az önhibájukon kívül mun

'bban elvesztő, illetőleg a MÁV alapítású gazdasági tár-
glalkoztatott volt vasvtas munkavállalókat. 
i társaságoknál a létszám stabilizálása érdekében - a Köz

órvény előírásainak betartása mellett - a különböző forrá-

2.2. Jövedelmi viszonyok 

A Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi körébe tartozó gazdálko
dási egységeknél foglalkoztatott munkavállalók átlagos jövedelmének 
évenként legalább az éves infláció- és GDP együttes növekedési ütemé
vel kell növekednie. 

A vasútegészségügyben foglalkoztatottak béreinek növekedése meg 
kell, hogy haladja a foglalkoztatottak átlagos reálbér növekedésének 
ütemét. Az ehhez szükséges előmeneteli rendszer kimunkálását fontos
nak tartjuk. 

Szükségesnek tartjuk, hogy minél előbb elérjük az EU normáinak 
megfelelő, az átlagbér 60%-ának megfelelő minimálbért. A minimálbér 

(Folytatás a 14. olt}alon) 
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(Folytatás a 13. oldalról) vasµtas·szakszervezetekkel történő kapcsolatok kiépítésére, valamint a -------------------------- vasutas hagyományok me_,gőrzésére irányuló törekvéseit. 
Elősegítjük, hogy a MAY Rt. a szociálpolitikai intézkedéseinek meg

hoz�talánál megismerhesse a nyugdíjasokat érintő megállapodásokat, 
amelynek a VSz részese. , 

átlagot meghaladó a képzettséget figyelmen kívül hagyó növekedése 
miatt szakmai bénninimumok megállapítása és bevezetése válik szüksé
gessé. 

A vasutas dolgozók besorolási és alapbérrendszeréről folytatott tár
gyalásokat a megállapodás mielőbbi megkötése érdekében fel kell gyor
sítani, és mielőbb meg kell kezdeni a teljesítményértékelésen alapuló 
ösztönzési rendszer kidolgozását. 

2.3. Jóléti és szociális rendszer 

2�7.2. A VSz az elkövetkezendő időszakban is változatfanul támogat
ja a nők esélyegyenlősége mind teljesebb körű megvalósítását. 

Ennek megvalósítása érdekében támogatjuk az esélyegyenlőségi tör
vény megalkotását, az esélyegyenlőségi bizottságok MAV-nál történő 
létrehozását. 

Támogatjuk a VSz Női Tagozatának azt a kezdeményezését, amely 
stabil, reálértékét megőrző, igazságos, valamennyi család helyzetét ja-

Szakszervezetünk minimális célja a jóléti és szociális rendszer egyes vító gyermektámogatási rendszer megvalósítását célozza, valamint azt, 
elemeinek, illetőleg ezek reálértékének megőrzése. Régi igény a rend- amely a családi pótlék és a GYES összegének emelésére irányul. 
szer korszerűsítése, amely az erre irányuló megállapodás ellenére, a je- 2.7.3. A Vasutasok Szakszervezete a jövőben is támogatja a fiatalok 
Ieµlegi gyakorlat megfelelő elemzésének, az erre alapozott új, számunk- szakszervezeti szervezkedését, problémáinak megoldását. A fiatalok a 
ra is el!o?a,dható konc�pció kjdolgo�ás�nak hi�nyá?an nem, valós�!� megszerzett korszerű tudás birtokában korosztályukra jellemző dina
meg. K1zarolag ezen hianyossagok potlasa eseten kepezhet targyalas1 mizmussal, az átlagosnál nagyobb mobilitásukkal és az ismereteik to
alapot a rendszer átalakítása. . , vábbfejlesztésére való fogékonyságukkal a jövőt tekintve az egyik leg

2.4. Munkakörülmények 

Az elmúlt évek MÁV finanszírozási gyakorlatából adódóan a MÁV je
lentős belső adóssággal rendelkezik nemcsak a műszaki-technikai és 
infrastrukturális területen, hanem a munkakörülmények vonatkozásában 
is. A következő időszakban is mindent meg kell tennünk takarékossági 
okokból elmaradt beruházások fokozatos pótlása érdekében. Ennek 
megvalósítása céljából továbbra is szorosan együttműködve kell fellép
nünk a MÁV Rt. Központi Munkavédelmi Bizottságával. 

Szakszervezetünk számára elfogadhatatlan, hogy a MÁV-nál alkalma
zott költ1,égvisszafogó intézkedések az egészséges és biztonságos mun
kavégzés feltételeit veszélyeztessék. 

2.5. Kollektív Szerződések 

Szakszervezetünk működési területén minden munkáltatónál alapvető 
követelmény a Kollektív Szerződéssel védett munkahelyek, munkakö
rülmények megteremtése. A hasonló profillal rendelkező gazdálkodó 
szervezetek esetében törekedni kell egy minél több munkáltatóra kiter
jedő keret-Kollektív Szerződés megkötésére. A már eddig is Kollektív 
Szerződéssel rendelkező munkáltatóknál minimális cél az eddig elért 
vívmányok megőrzése. 

A közelgő Uniós csatlakozásra is tekintettel, a Kollektív Szerződések 
továbbfejlesztése részeként, figyelemmel az Uniós országok gyakorlatá
ra, célul tűzzük ki az Mt-ben, illetőleg a Kollektív Szerződésekben rög
zített általános munkaidő mértékének csökkentését. 

2.6. Munkaügyi és nemzetközi kapcsolataink 

Az elmúlt ciklus idején az érdekegyeztetés valamennyi szintjén 
(országos, ágazati, vállalati szint) tartalmilag mélypontra süllyedt a szo
ciális párbeszéd. A 2000-2002. évre kötött hároméves megállapodásban 
megcélzott vállalati munkaügyi kapcsolatok megvalósítása méllett ha
zánkban is meg kell teremteni az Uniós gyakorlatnak megfelelő ágazati 
szociális párbeszéd rendszerét. 

A Közlekedési Dolgozók Európai Szövetségéhez (ETF) törtenő csat
lakozásunk megteremtette a lehetőségét az EU szintű szociális párbe
szédben való részvételre, A csatlakozásig terjedő időszakot, a kétoldalú 
kapcsolatainkat is felhasználva, tapasztalatszerzésre, a megfelelő szintű 
EU kompatibilis szakmai ismeretek megszerzésére kell felhasználni. 

2.7. A rétegszervezetek által képviselt tagjainkkal kapcsolatos 
kiemelt feladataink 

2.7.1. A Vasutasok Szakszervezete kiemelt feladatának tekinti, hogy 
mielőbb állandó érvényű (stabil) nyugdíjrendszerben valósuljon meg a 
nyugdíjak évenkénti emelése a nettó bérkiáramlással azonos mértékben. 

Szükségesnek tartjuk az átlagkereset és az átlagnyugdíj, valamint a 
minimálbér és minimális nyugdíj közötti különbség jelentős mértékű 
csökkentését. 

Szorgalmazni fogjuk általában is, de különösen a nyugdíjasok egész
ségügyi ellátásának és szociális helyzetének javítását a vasút-egészség
ügy helyzetének javításán keresztül is. 

Támogatjuk a VSz Országos Nyugdíjas Szervezetének az országos 
érdekvédelmi szervezetekkel (MszOSz, NYO K), a vasutas nyugdíjas 
klubokkal kialakult jó kapcsolatának további erősítését, valamint a társ 

fontosabb réteg a Vasutasok Szakszervezetében. Ezért is kiemelt fon
tosságot tulajdonítunk a fiatal generációval való törődés keretén belül 
annak, hogy a fiatalok számára megvalósuljon az életpályájuk tervez
hetősége, tanulmányaik támogatása, beilleszkedésük, pályakezdésük 
segítése, otthonteremtés ük támogatása úgy a lakás, mint, a gyennekin
tézmények igénybevételekor, valamint üdültetéseikkor. Mindezek 
érdekében szükségesnek tartjuk a fiatalok bevonását a döntések előké
szítésébe és meghozatalába, ennek érdekében szervezzük tisztségvise
lővé válásukat, valamint képzésüket is. A sajátos érdekek megjeleníté
se -önálló szervezeti keretek között az ifjúsági tagozat révén valósulhat 
meg, melyhez a Vasutasok Szakszervezete minden erkölcsi és anyagi 
támogatást biztosít. 

3. A Vasutasok Szakszervezetének viszonya · 
a társ szakszervezetekhez 

A Vasutasok Szakszervezete a kölcsönös együttműködés elve alapján 
tesz eleget a Munka T örvénykönyvében és az Alapszabályában előírt 
együttműködési kötelezettségének, amelynek célja a vasutasságnak, 
mint egésznek szakmai alapú érdekvédelme. 

Fel kell lépni mindazon „szakszervezetek" ellen, akik érdekvédelmi 
tevékenységükben nem függetlenek a munkáltatótól, amelyek tevékeny
sége a munkavállalók valódi érdekvédelme helyett a munkavállalók, 
szakszervezetünk által eddig elért eredmények ellen irányulnak. 

4. A Szakszervezet belső működési felté,telei-
A szakszervezeti munka alapja és célja az érdekvédelmi feladatok ma

radéktalan ellátása, melyhez az erőt a tagság támogatása·jelenti. Az 
érdekvédelmi munka hatékonyságát kell szolgálnia a struktúrának és a 
jogköröknek, mindez azt jelenti, hogy a környezet változásával össze
függően államióan elemezni kell és megfelelő célirányos válaszokat kell 
adni a struktúra változására, az új kihívásokra. Mindezekhez kell alakí
tani a munkaszervezet struktúráját, fő- és melléktevékenységét, a sze
mélyi és tárgyi feltételeket. Különös tekintettel kell lenni a tisztségvise
lők és az utánpótlás oktatására és képzésére, valamint a közgazdasági és 
jogi szakfeladatok ellátásának színvonalára. Hagyományainkhoz híven 
az érdekvédelmi feladatainkat szakmailag felkészülten tárgyalások útján 
kívánjuk elérni, melyhez igénybe vesszük a különböző meglévő egyéb 
eszközöket nyilvánosság, nyomásgyakorlás, jogi utak is. Természetesen 
elengedhetetlennek tartjuk képviselt álláspontunk érvényesítése érdeké
ben akcióegységünk megteremtését. 

Az eredmények eléréséhez az eddigieknél jobban fel kell használni a 
törvényben biztosított ellenőrzési lehetőségek felhasználását úgy mun
kaügyi, mint munkavédelmi területeken, emellett az üzemi tanácsokban, 
a közalkalmazotti tanácsokban, a felügyelő bizottságokban, valamint az 
MRP szervezetekben meglévő befolyásunkat is. 

Tagjaink számára az érdekvédelmi munka eredményeinek, gondjainak 
folyamatos ismertetésén túl konkrét szolgáltatások biztosításával kell a 
szervezethez való tartozás előnyeit felmutatni. Ilyenek: a különböző 
élet-, balesetbiztosítási lehetőségek, a vásárlói kártyák, a szervezett 
üdültetésben, valamint a jogsegélyben való részvétel mellett az eseten
kénti támogatási fonnák, árvíz, e'gyéb segély. A kiemelkedő munkát 
végző tagjaink számára az eddig jól bevált erkölcsi ösztönzési rendszer. 
továbbfejlesztését szorgalmazni kell. 

Vasutasok Szakszervezete XV. Kongresszusa 



' 

_ALA_P_SZ_A_B_ÁL_Y ______________ MA�fAi �IA�
,_ 
________ 2_00_2_. J_Ú_L_IU_S-_A_U_G_U_SZ_T_US __ 1_5 

A Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya 
A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől 1896-tól számítja. A 1 ( t e r V e Z e t ) 1 pártoktól független, önálló szervezetként képviseli és védi tag- L.----------'· 

2. A tag felvételéről az alapszervezet dönt, a szervezeti és - működési szabályzatában meghatározottak szerint. 
3. Jogfenntartó és tagfenntartó szakszervezeti tagság. jainak érdekeit. A Vasutasok Szakszervezete feladatait, szervezeti felépítését, működési" rendjének szabályait, tagjainak és szervezeteinek jogait, valamint kötelezett-ségeit a jelen alapszabályban rögzíti. 

I. Általános meghatározások 
1. A szervezet neve: VASUTASOK SZAKSZERVEZETE (rövidítése: VSz) 2. Székhelye: Budapest 3. Működési területe: a Magyar Köztársaság. 4. Szimbóluma és pecsétje: aranyszínű körben, aranyszínű számyaskerékkel áttört antikmetszésű, kékszínű „V" betű, a csúcsánál az alapítás éve, felette félkör alakban olajág. Kör alakú pecsétjén a felirati körön belül számyaskerékkel áttört antikmetszésű „V" betű. 

Szakszervezeti tagságát fenntarthatja, aki sorkatonai, vagy alternatív szolgálatot teljesít, GYED-ben, vagy GYES-ben, továbbá terhességi és gyermekágyi segélyben részesül, önhibáján kívül munkanélkülivé válik. A jogfenntartó tagot megilletik a tagsági jogok és terhelik a tagsági kötelezettségek. Kérelmének alapszervezeti elfogadása esetén tagfenntartó az, aki olyan munkahelyen dolgozik, illetve tanul, ahol nincs szakszervezet, vagy munkaviszonyhoz nem kötődő magánvállalkozói, szabadfoglalkozású tevékenységet folytat, továbbá hosszabb időn keresztül külföldön él és a tagfenntartói tagdíjat fizeti. A tagfenntartó a tag�ági jogokat nem gyakorolhatja és a tagok számára biztosított juttatásokban nem részesül. 5. Képviselői: elnök, alelnökök 6. Lapja: a Magyar Vasutas . 4. A tagdíj mértéke 
7. A Vasutasok Szakszervezete alapító tagja a Magyar Szakszervezetek · a) A szakszervezeti tagdíj alapja a szakszervezeti tagok fő munkaviszonyá-Országos Szövetségének. · ból származó bruttó keresete, illetve/és táppénze. 8. A Vasutasok Szakszervezete tagja az ETF-nek. b) A havi tagdíj mértéke az a) pont szerinti mindenkori bruttó kereset és 

II. Általános szabályok 
1. A Vasutasok Szakszervezete demokratikus felépítésű és önkéntes tagsági viszonyon nyugvó ágazati-, szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, amely szövetségi jelleggel működik. Szociális, kulturális, szabadidő-sport, üdültetési, képzési, jogszolgálati és önsegélyező feladatokat is ellát. Az alaptevékenysége gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. 2. A Vasutasok Szakszervezete jogi személy. 3. A VSz tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik élet- és munkakörülményeikhez kapcsolódó érdekeik képviseletével ezt a szervezetet bízzák meg, és akik a VSz Alapszabályát magukra nézve kötelezően elfogadják. 4. Azoknak a munkáltatóknak felsorolását, amelyeknél a Vasutasok Szakszervezete a képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, a VSz SzMSz-e tartalmazza. 5. A VSz a működési területén tevékenykedő, önállóan bejegyzett más munkavállalói érdekképviseleti és egyéb - a tevékenységét elősegítő -szervezetekkel együttműködésre törekszik. 

III. A Vasutasok Szakszervezete célja 

1. Biztosítsa tagjai élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. 2. Elősegítse a munkavállalói és társadalmi szolidaritás erősödését. 3. Megteremtse a VSz-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és a munkanélküliek érdekvédelmének, érdekképviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépjen a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen. 4. Elismertesse a vasúti, valamint a gazdasági társaságok más 'irányú tevékenységével is összefüggő munka társadalmi helyét és szerepét. 5. Segítse tagjai oktatását, szociális ellátását, üdültetését, valamint kulturá-lis és sporttevékenységét. 
IV. A Vasutasok Szakszervezete mú1cödésének alapelvei 

1. Demokratikus felépítés és demokratikus működés. 2. Tugjai véleményének megismerése, érdekeinek feltárása és érvényesítése. 3. A szervezet programjának végrehajtása és határozatok következetes betartása, betartatása. 4. Nyitottság, nyilvánosság, szolidaritás. 5. Az alapszabályban rögzített tagsági díjból, természetes és jogi szemé� lyek adományaiból és egyéb bevételekből való működés. 6. A döntéshozó testületek, illetve jogosított tisztségviselők, kizárólagosan egy-egy területi, szakmai, vagy rétegcsoportot érintő kérdésben az érintett csoport véleményével ellentétes döntést előzetes egyeztetés nélkül nem hozhatnak. A döntéshozatal módját az SzMSz tartalmazza. 7. A VSz működését a tagság közvetlenül, illetve választott képviselői útján ellenőrzi. 
V. A tagság feltételei és a tag felvétele 

1. A VSz-be történő belépés önkéntes, írásos belépési nyilatkozattal történik. A szakszervezeti tag felvétele a belépési nyilatkozat aláírásával és az első tagsági díj befizetésével válik érvényessé. 

táppénz együttes összegének 1 %-a. A tagdíjfizetés rendjét és módját a VSz SzMSz-e szabályozza. c) Tanulók havi tagdíja : 10,- Ft d) Tagfenntartó havi minimum tagdíja: a mindenkori minimálbér 0,25%-a d) Jogfenntartó havi minimum tagdíja: a mindenkori minimálbér 0,5%-a e) Nyugdíjas tag havi tagdíja: 
a. változat a nyugdíj 0,2 %-a. 
b. változat minimum a nyugdíj 0,1 %-a t) Mentesülnek a tagdíj megfizetése alól: • a sorkatonai, vagy alternatív szolgálatot teljesítők, a szolgálat időtartamára, • a közeli hozzátartozó ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon lévők a fizetés nélküli szabadság időtartamára, • a magánerős lakásépítés céljából fizetés nélküli szabadságon lévők a fizetés nélküli szabadság időtartamára. 

5. A tagdíj felhasználásának módja: 

A szakszervezeti tagok által befizetett, tőlük levont tagdíjak 40%-ának felhasználása az alapszervezet önálló döntési hatáskörébe tartozik, 60%-a a Választmány által évenként jóváhagyandó VSz központi költségvetés keretei között kerül felhasználásra. A nyugdíjas tagok, illetve jog-és tagfenntartók által fizetett szakszervezeti tagdíjak 100%-ával az alapszervezetek rendelkeznek. Az ONySz-hez tartozó alapszervezetek, illetve a nyugdíjas szakszervezeti tagok - az ONySz Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon - hozzájárulnak az ONySz m�ködéséhez .. 
6. A tagsági viswny és a tagdíjfizetés nyilvántartása 

A tagdíjfizetés elismerésének, a tagsági viszony és a tagdíjfizetés nyilvántartásának módját a VSz SzMSz-e szabályozza. 
7. A tagsági viswny megszűnése 

a) A tag halálával. 
b) Kilépéssel: 

• az alapszervezet vezetőségéhez benyújtott egyéni írásos kilépési nyilatkozattal. 
c) Kizárással: 
Az illetékes testületek döntése alapján, ha a tag: • szándékosan és súlyosan a szakszervezet érdekeivel, törekvéseivel, vagy Alapszabályával szemben cselekszik, • a kollegalitást és a szakszervezeti szolidaritást durván megsérti, illetve olyan egyébként is kárt okozó cselekményt követ el, amely tagsági viszonyának további fenntartását a szakszervezet tekintélyének csorbítása miatt nem teszi kívánatossá. A tag kizárásáról az alapszervezet szervezeti- és működési szabályzatában a tag felvételének jóváhagyására jogosult testület dönthet. Felsőbb testületek tisztségviselői esetében a kizárásról az alapszervezet dönt a felsőbb testületek javaslata alapján. A kizárt tag két éven belül nem _vehető fel a VSz tagok sorába. Későbbi esetleges felvételéről az őt kizáró testülettel, illetve az alapszervezettel történt előzetes egyeztetés alapján az Elnökség dönt. 

(Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 

A tisztségviselők kizárásának hatásköri szabályai megegyeznek a visszahí
vás szabályaival. (V III. fejezet) 

d) Törléssel: Ha a tagnak önhibájából tizenkét hónapon túli tagdíjelmara
dása van. 

A tagsági viszony megszűnése esetén a tag minden joga és kötelessége 
megszűnik. . . Ha a tagnak önhibáján kívül 12 hónapnál kevesebb tagdíJelmaradása van, 
azt visszamenőleg megfizetheti. 

A tagsági jogviszony bármilyen formájú megszűnése esetében a VSz-szel 
szemben tagdíj-vissza.térítési, vagy vagyoni követelési j,Oga nincsen és ilyen 
igénnyel nem is léphet fel. . 

A tagsági viszony megszűnéséről a tagot írásban tájékoztatni kell. 

· 8. A tag jogai 
Minden tagnak joga van a vélemfnynyilvánításra a szakszerv·ezet tevé

kenysége által érintett valamennyi, ügyben. Joga van a szakszervezet által 
nyújtott szolgáltatások igénybevételére, illetőleg jogosult a szakszervezet 
intézményeit az érvényes szabályozások alapján igénybe venni. 

a) A tag jogos érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért választott 
tisztségviselőjéhez és a felsőbb szakszervezeti szervekhez fordulhat. 

b) Seemélyesen vagy választott tisztségviselői, képviselői útján részt ve
het a szakszervezeti feladatok, állásfoglalások, döntések kialakításá
ban, megvalósításában, azok végrehajtásának ellenőrzésében, értékelé-
sében. . • 

c) Választó és választható, a VSZ fálasztási Szabályzatának feltételei sze
rint. 

d) Javaslattal, véleménnyel, észrevétellel, panasszal fordulhat alapszerve
zetéhez, de bármely felsőbb szakszervezeti fórumhoz közvetlenül is. 

e) Védelmet kérhet és kap minden olyan esetben, amikor szakszervezeti te
vékenysége miatt hátrányok érik. 

f) Szakszervezeti jogvédelemre jogosult. 
g) Meghatározott esetekben intézményes és baleseti segélyben részesül, 

indokolt esetben pedig szociális segélyt igényelhet. Az alapszervezet ál
tal fizethető segély mértékét és odaítélésének módját a VSZ Segélyezé
si Szabályzata alapján készített helyi segélyezési szabályzatok tartal-
mazzák. 

h) Kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más erkölcsi 
elísmerésben részesülhet. A kitüntetés adományozásának módját a VSz 
Kitüntetési Szabályzata tartalmazza. 

i) Megismerheti az alapszervezet pénzügyi helyzetét, gazdálkodását és vá
lasztott tisztségviselői révén a szakszervezet vagyoni helyzetéről tájéko
zódh
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at. 
j) Kezdeményezheti bármely válásztott tisztségviselő visszahívását. 
k) A tag fenti jogait nem gyakorolhatja, ha a tagdíjfizetési kötelezettségé

nek önhibájából nem tesz eleget. 

9. A tag kötelességei: 
a) A VSz Alapszabályának megismerése, betartása és az annak szellemé-

ben való cselekvés. 
b) Az Alapszabályban rögzített mértékű tagdíj rendszere� fizetése. 
c) A szakszervezeti célok elérésében való közreműködés. 
d) Együttműködés tagtársaival. 
e) A szakszervezet szervezeti életében legjobb tudása szerinti részvétel, 

tisztségviselőként a testületek határozatainak maradéktalan végrehajtá
sa, betartása. Minden, a szakszervezeti mozgalomnak kárt okozó maga
tartástól való tartózkodás. 

VI. Szervezeti felépítés 

1. Alapszervezetek 
a) A VSz szervezeti rendszerének önálló költségvetést készítő alapegysé

ge, melyet az egymással érdekközösséget vállaló szakszervezeti tagok, 
illetve csoportjaik hoznak létre. 

b) Létrehozható munkahelyen és lakóterületen. 
c) Az alapszervezet létesítése, összevonása, szétválása az illetékes testüle

tek indítványával, a pénzügyi szabályok betartásával a szervezetpolitikai 
feladatot ellátó középszerv javaslatára az Elnökség határozatával törté
nik. 

d) Az alapszervezet legfelsőbb fóruma lehet a taggyűlés, vagy az a fórum, 
amelyet az alapszervezet szervezeti- és működési szabályzatában meg-
határoz. 

e) Az alapszervezet operatív testülete a szakszervezeti bizottság. 
f) Az alapszervezet tisztségviselőit a tagság, vagy küldöttei választják meg. 
g) Amennyiben az alapszervezet a fizetési kötelezettségeinek nem tesz ele

get, az Elnökség vizsgálatot kezdeményez és az alapszervezet felelős 
vezető tisztségviselőjét funkciójából a vizsgálat időtartamára, maximum 
60 napra felfüggesztheti. 

h) Az alapszervezet a VSz-ből , a VSz ONySz-ből nem válhat ki. 

i) Az alapszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén annak vagyona a 
· VSz tulajdonába megy át. 

1.1. Az alapszervezet jogai: 
a) Gyakorolni a munkáltatói jogokat az alapszervezeti részesedésből fize-
. tett tisztségviselők és alkalmazottak felett, 

b A felsőbb testületekbe önállóan, vagy más alapszervezetekkel együtt kül
döttet választani, munkáját értékelni, képviseleti eljárásra felhatalmazni, 
beszámoltatni, illetve visszahívását kezdeményezni. 

c) Konkrét ügyekben, konfliktushelyzetben a VSz koordinációs lehetősé-
geit és támogatását igényelni. 

d) Igénybe venni a VSz által biztosított szakértői segítséget, oktatást, adat-
szolgáltatást, üdülést, sajtónyilvánosságot és egyéb szolgáltatásait. 

e) Indítványokat, javaslatokat tenni a vezető testületeknek. 
f) Tagjai szociális rászorultsága esetén önsegélyezői feladatokat ellátni. 
g) Döntéshozatal minden, az alapszerve,zet hatáskörébe tartozó kérdés�n. 
h) Kollektív Szerződés megkötése. (MAY Rt., Gt. és a közalkalmazotlI te-

rületek alapszervezeteinél ! ) 
i) Helyi Függelék megkötése. 
j) Partner gazdasági vezetéssel megállapodásokat kötni. 
k) Az Mt.-ben és más jogszabályokban biztosított szakszervezeti jogokat 

gyakorolni. 
1) VSz érdekét szolgáló megállapodások kötése más szervezetekkel. 
m) Indokolt esetben tisztségéből felfüggeszteni, illetve visszahívni tiszt

ségviselőit. 
n) A vasúti csomópontokon működő alapszervezetek, a közöttük létrejött 

előzetes megállapodásban rögzített jog- és hatáskörök tisztázását köve
tően az Elnökség egyetértésével csomóponti, illetve regionális szakszer
vezeti bizottságokat hozhatnak létre. 

1.2. Az alapszervezet f e/adatai: 
a) Tagjai egyéni és kollektív érdekeinek képviselete és védelme vala

mennyi, a munkaviszonnyal, továbbá a szakszervezet működésével 
összefüggő ügyben. 

b) Tagszervezés és tagdíjbeszedés. 
c) Felsőbb testületek' által meghatározott esetekben küldöttek választása a 

kongresszusra és más szervezetekbe. . 
d) Tagjai rendszeres tájékoztatása a szakszervezeti testületek tevékenysé

géről, a tagság észrevételeinek, indítványainak, állásfoglalásainak to-
vábbítása ezen testületekhez. 

e) Az alapszervezeten belül működő helyi tagozati és réteg csoportok mun
kájának koordinálása, segítése. 

f) A felsőbb testületek által ráruházott feladatok elvégzése az alapszc;rvezet 
működési területén. 

g) A tagság igényeinek megfelelő rendezvények szervezése. 

1.3. Az alapszervezet köteles: 
a) A VSz Alapszabályával, valamint Szervezeti- és Műköljiési,Szabályzatá

val összhangban saját szervezeti, felépítési és működési r@djét ll helyi 
szervezeti- és működési szabályzatában szabályozni. ,; _ : 0 

b) A testületek által jóváhagyott határozatokat végrehajtani. 
c) Megválasztani tisztségviselőit, értékelni és ellenőrizni tevékei,ységüket. 
d) Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően együttműködni a ,VSz 

más alapszervezeteivel a szolidaritás elve alapján. 
e) A VSz működéséhez, fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást és 

tagdíjhányadot az Alapszabály által meghatározott mértékben, rendsze
resen biztosítani. 

f) Tervszerű működéséhe,z évente költségvetést, gazdasági beszámolót és 
vagyongazdálkodásáról jelentést, munkájáról beszámolót készíteni, 
amelyeket az SzMSz-ben megjelölt testület fogad el. 

2. Területi (regionális), szakmai és rétegszervezetek, tagozatok: 
a) A Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi, érdekképviseleti, valamint 

területpolitikai munkájának hatékony ellátására: 
• középszervezeteket (regjonális, szakági) 
• szervezetpolitikai feladatokat is ellátó intéző bizottságot, 
• szakmai tagozatokat, 
• nő tagozatot, 
• ifjúsági tagozatot, 
• munkaszervezetet működtet. 

b) A szervezetek névszerinti felsorolását, jogosultságait, kötelezettségeit a 
VSz Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. 

3. Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete 
(VSz ONySz) 

a) A vasutas nyugdíjas szakszervezeti tagok érdekeinek megjelenítését és 
képviseletét a VSz Országos Nyugdíjas Szervezete látja el. 

A változat: KIEGÉSZÜL: 
Tagja lehet azon nyugdíjas és házastársa, aki a nyugdíjazását 
megelőzően a VSz-nek tagja volt. 
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B változat: N,EM KERÜL BE A FENTI KIEGÉSZÍTÉS 

b) T isztségviselőiket a VSz nyugdíjas tagjai közül választják, a választási 
szabályzat alapján. 

c) A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete a· VSz 
Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban 
készített önálló szervezeti és működési szabályzat alapján látja el felada
tait. 

d) A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete felépítését, 
illetve a nyugdíjasok tagdíjfizetésének módját a VSz Alapszabálya alap
ján az országos vezető testületük határozza meg. 

4. A VSz vezető testületei és bizottságai: 

A VSz testületei: 

a) Kongresszus 
b) Felügyelő és Etikai Bizottság (FEB) 
c) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) 
d) Választmány 
e) Elnökség 
t) Érdekegyeztető Bizottságok (ÉB) 

5. Kongresszus 

A Kongresszus a VSz legfelsőbb képviseleti és döntést hozó testülete. Tag
Jait a szakszervezeti tagok közvetlenül, vagy képviselőik útján választják. A 
küldöttek létszámáról, delegálásuk elveiről, módjáról a Választmány dönt. 

� küldöttek mandátuma a következő soros Kongresszus küldötteinek meg
választásáig tart. 

Cikluson belül megüresedett küldött helyre csak az adott tagság delegálhat 
új tagot. 

Soros Kongresszust négyévenként kell összehívni. 
Soron kí-✓üli Kongresszust kell összehívni, ha arról a Választmány 2/3-os 

többséggel az ok és a cél megjelölésével határoz, vagy a tagság 25%-a írás
ban, aláírásával az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi. 

Soros Kongresszusok előtt a VSz valamennyi szervezeténél be kell számol
ni a végzett munkáról és választásokat kell tartani. 

A Kongresszus előkészítéséről és annak időpontjáról a Választmány dönt. 

5.1. A kongresszus jog- és hatásköre: 

a) Elfogadja, illetve módosítja az Alapszabályt. 
b) Dönt a Választmány MÁV Rt-s és Gt-s tagjainak delegálási rendjéről. 
c) Dönt az országos és nemzetközi szakszervezeti szövetséghez való tarto

zás ügyében. 
d) Meghatározza a szakszervezet általános célkitűzéseit és programját, va

gyongazdálkodásának fó elveit. 
e) Megvitatja az adott választási ciklusban végzett munkáról szóló beszá

molót, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint a Felügyelő és Egyez
tető Bizottság jelentését, dönt ezek elfogadásáról. 

f, t) Megválasztja név szerint, titkos szavazással: 
• a VSz elnökét, 
• 3 alelnökét, (szervezetpolitikai, MÁV Rt. érdekvédelmi, Gt. érdekvé-

delmi) 
• az Elnökség tagjait, 
• a Felügyelő és Etikai Bizottság elnökét és tagjait, 
• a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait 

g) Feloszlathatja a Vasutasok Szakszervezetét, illetve megállapíthatja meg
szűnését és határoz vagyonáról. 

h) V isszahívhatja a VSz elnökét, dönt a tisztségéből történő esetleges fel
függesztésének következményeiről. 

i) Dönt az ügyrendjéről. · 

A Kongresszus határozatképes, ha a szavazásra jogosultak kétharmada je
len van. 

A döntéshez szükséges szavazati arányok: 
• az a), c), d), g), h) pontokban kétharmados, egyebekben pedig egysze

rű többség. 
• A fenti jog- és hatáskörök gyakorlásakor: 
• kizárólagos jogkörben jár el a Kongresszus: a), d), e) , g), h), i) pont 

esetén, 
• valamint az t) pontban felsoroltak tekintetében a V�z elnök választá

sánál. 

6. Felügyelő és Etikai Bizottság: 

Létszáma: maximum 9 fő területi képviseletenként 1 fó 
Gazdasági Társaságok 1 fó 
Országos Nyugdíjas Szervezet 1 fő 
Elnöke és tagjai azon személyek lehetnek, akik feladataikat társadalmi 

tisztségviselőként látják el. (X. fejezet) 
E funkciójuk mellett a VSz-ben más tisztséget nem tölthetnek be. 
Munkáját saját maga által készített ügyrend alapján végzi. 

Elnöke a választmányi és elnökségi ülések állandó, tanácskozási jogú meg-
hívottja. · 

Elnöke akadályoztatása esetén az Ügyrendje alapján képviseletével megbí
zott FEB tagja a választmányi és elnökségi ülések állandó, tanácskozási jogú 
meghívottja. 

• 

6.1. Feladat - és jogköre: 

• A választási cikluson belül - az elnöki tisztség megüresedése esetén -
tagjai közül elnököt választhat, illetve képviseletével bármely FEB ta
got megbízhatja. A megüresedett tagsági helyet kooptálással betölthe
ti. 

• Ellenőrzi a vezető testületek Alapszabály és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerinti működését. 

• A VSz szervezetei, tisztségviselői, tagjai közötti konfliktusok kivizs
gálása, javaslattétel azok feloldására. 

• V isszahívás, kizárás kezdeményezése. (ASZ 50. p.) 
Megállapításairól, javaslatairól a Választmány dönt. 

7. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 

Létszáma: maximum 9 fó 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság pénzügyi, gazdasági hozzáértéssel, szakis

merettel rendelkező testület. 
Elnöke és tagjai nem lehetnek az ellenőrzési területén működő szakszerve

zeti választott testületnek a tagjai és nem állhatnak szakszervezeti munkavi
szonyban. 

Munkáját saját maga által készített ügyrend alapján végzi. 
Elnöke a választmányi és elnökségi üfések állandó, tanácskozási jogú meg-

hívottja. 
Elnöke akadályoztatása esetén az Ügyrendje alapján képviseletével megbí

zott PEB tagja a választmányi és elnökségi ülések állandó, tanácskozási jogú 
meghívottja. 

.7.1. Jog- és hatásköre:. 

• A választási cikluson belül - az elnöki tisztség megüresedésy esetén -
tagjai közül elnököt választhat, illetve képviseletével bármely PEB ta
got megbízhatja. 

A megüresedett tagsági helyet kooptálással betöltheti. 
• Előzetesen véleményezi a VSz költségvetés-tervezetét. 
• Az évközi módosításokról, beruházásokról, rendkívüli kiadások indo

koltságáról, a gazdálkodásról véleményt, illetve tájékoztatót készít a 
Választmány részére. 

• Ellenőrzi a VSz pénzügyi gazdálkodását, számviteli rendjét, tulajdo-· 
nát, ellenőrzéseivel segíti a gazdálkodás hatékonyságát, a takarékosság 
szem előtt tartásával. 

• Az elnökség felkérésére vizsgálatot tart, amikor a gazdálkodás rendjét, 
vagy a vagyongazdálkodás szabályait sértő intézkedésre észrevétel, 
vagy panasz érkezik. 

A szabálytalanság megszüntetésére intézkedik, határidőt ír elő, az érintet
teknek válaszol és tájékoztatja a Választmányt és az Elnökséget. 

8. Választmány: (maximum 35 Jó) 

• A két Kongresszus között a szakszervezet felsőszintű irányító testüle
te, amely a Kongresszus és sajáfhatározatai alapján irányítja a szerve
zet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi tevékenységét, kiala
kítja a VSz munkaszervezetét. 

• A Választmány a szakszervezet tagságának és a Kongresszusnak tarto
zik felelősséggel. 

• A Választmány elsődleges feladata, hogy a szakszervezet egészét érin
tő kérdésekben döntsön. 

• A VSz választott testületeit határozataival irányítja. 

8.1. Tagjai: 

• A VSz Elnöke lfő 
• Középszervezeti titkárok 15 fó 
• Országos Nyugdíjas Szervezet delegálása alapján: 3 fő 
• Ifjúsági Tagozat delegálása alapján 1 fó 
• Nő, Tagozat delegálása alapján 1 fó 
• MAY Rt-s szolgálati helyekről: 8 fó 
• Gazdasági társaságoktól: 6 fó 

összesen max: 35 fő 

A Választmány tagjai akadályoztatás esetén csak tanácskozási joggal he
lyettesíthetők. A kivált delegált tag pótlására az eredetileg delegáló szerv, 
vagy szervezet jogosult. 

8.2. A Választmány kizárólagos jog- és hatásköre: 

a) Jóváhagyja a szervezet egészét érintő választási kiírást. Összehívja a 
Kongresszust, előkészíti annak érdemi munkáját, meghatározza a kong-

(Folytatás a 18. oldalon) 

' 
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resszusi küldöttek létszámát, dönt delegálásuk elveiről, megválasztásuk 
módjáról. 

b) Állást foglal a VSz-t érintő szervezeti, politikai, társadalmi és gazdasá
gi kérdésekben. 

c) Megalkotja a VSz Szervezeti- és Működési Szabályzatát, amelyben 
szükség esetén a partner munkáltatói döntési pontokhoz igazodóan ru
galmasan változtatja a VSz szervezeti rendjét, az Alapszabály keretei 
között. 

d) Határozattal dönt a korelnök személyéről. 
A VSz korelnöke az a köztiszteletben álló személy, aki több évtizedes 

mozgalmi tevékenysége alapján kivívta a tényleges és nyugdíjas szakszer
vezeti tagok megtisztelő bizalmát. Jogosult a szakszervezet rendezvényeit 
látogatni. Képviseleti feladatait a VSz elnökével egyezteti. 

e) A választási cikluson belül a Kongresszuson választott tisztségviselő
ket- a VSz elnöke, a FEB, valamint a PEB elnöke, továbbá a FEB, va
lamint a PEB tagjai kivételével - visszahívhatja, illetve kooptálhatja. 

t) Dönt a VSz éves költségvetéséről, elfogadja az előző év gazdálkodásá
ról készített beszámolót, beleértve a vállalkozói tevékenységet és a va
gyonkezelést is. Jóváhagyja a VSz Pénzkezelési Szabályzatát. 

g) Dönt az alapítványok létrehozásáról. 
h) Gyakorolja a munkáltatói jogot az Elnökség VSz alkalmljzásában levő 

tagjai felett. Ezt a jogkörét a munkaviszony létesítését és megszünteté
sét kivéve átruházhatja. 

i) Kinevezi a VSz főkönyvelőjét. 
j) Konkrét feladatok elvégzésére µtasítja az Elnökséget, ellenőrzi és érté-

keli annak munkáját. 
k) Dönt a szervezet működési környezetében bekövetkező változások mi

att szükségessé váló szervezet átalakítási intézkedésekről. 
(középszervezetek létrehozásáról, megszüntetéséről, a választmány 
tagjai delegálási rendjének indokolt módosításáról.) 

1) Meghatározza és ellenőrzi a VSz nemzetközi tevékenységét. 
m) Két kongresszus között dönt az országos és nemzetközi szakszerveze-

ti szövetséghez való tartozás ügyében. 
n) Elfogadja a szakszervezet Választási Szabályzatát. 
o) Dönt a munkaharc akciók meghirdetéséről, illetve más szervezetek ál

tal meghirdetett akciókhoz való csatlakozásról. 
p) Dönt az elnök tisztségéből történő esetleges felfüggesztéséről. 
r) Szükség esetén az Elnökség tagjai közül ügyvezető elnököt választ, 

max. 90 napos időtartamra. Ezen időtartamon belül a Választmány ki
küldi a Jelölő Bizottságot és kitűzi a Soron Kívüli Kongresszus napját. 

s) Eljár a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekben. 

A Választmány akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada 
jelen van. 

A feladatkörébe tartozó pontok közül az a), c), e), f), g), k), o), p) r) pon
tokban kétharmados többséggel, az m) pontban kétharmados névszerinti 
szavazással hozza határozatait. 

9. Elnökség 

Létszáma: 11 fő 
Tagjai : VSz elnöke, 3 alelnöke és a megválasztott tagok. 
Összetétele tükrözi a VSz belső szervezeti arányait, és a tagság szakmai 

összetételét. 
A Választmány két ülése között a VSz felelős irányító testülete. 

9.1. Az Elnökség feladat- és hatásköre: 

a) Összehívja a Választmányt, előkészíti anna� munkáját, végrehajtja, 
illetve végrehajtatja határozatait. E tevékenységének ellátása érdeké
ben a VSz szervezetei és tisztségviselői által kötelezően végrehajtandó 
szervezet-politikai, érdekvédelmi feladatokat határoz meg, illetve ko
ordinálja és ellenőrzi azok megvalósulását. 

b) Gondoskodik a választott tisztségviselők jogvédelméről. 
c) Meghatározott feladatok. ellátására állandó vagy ideiglenes munkabi

zottságokat hoz létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. 
d) Beszámoltatja - a választási ciklusban legalább egyszer - a teljes mun

kaidőben foglalkoztatott tisztségviselőket a végzett munkájukról. 
e) Eljár a hozzá előterjesztett konkrét sérelmek, panaszok ügyében. 
f) Beszámoltatja a VSz által létrehozott alapítványok kuratóriumait az 

Alapítvány működéséről, pénzügyi gazdálkodásáról. 
g) Elfogadja a szakszervezet Kitüntetési és Segélyezési Szabályzatát. 
h) Elfogadja a szakszervezet etikai kódexét. 1 
i) Dönt az alapszervezetek létesítéséről, összevonásáról, szétválásáról. 
j) Dönt a Soros Kongresszus előtti beszámolási rendről. 
k) A függetlenített tisztségviselők felett a munkáltatói jogokat, illetve 

korlátozott munkáltatói jogokat a VSz Elnöksége, illetve elnöke gyakorolja. 
A hatásköri szabályokat a VSz SZMSZ rögzíti. 

l) /)önt- alapszervezettel történő előzetes egyeztetés után - a kizárt tag 
tagfelvételi kérelméről." 

m) Eljár a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekben. 
n,) Kinevezi a Magyar Vasutas főszerkesztőjét, valamint munkaszervezeté-

nek vezetőit. 
Dönt minden olyan kérdésben, melyek nem tartoznak más testületek kizá

rólagos hatáskörébe. 
Határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait egyszerű 

többséggel hozza. 

10. Érdekegy�ztető Bizottságok 
A Vasutasok Szakszervezete szakági-' szakmai és közalkalmazotti szerve

zetek érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatai hatékonyabb ellátása céljá
ból érdekegyeztető bizottságokat működtet. 

Az ÉB-k összetételét, feladat és jogkörét, működési rendjét a Vasutasok 
Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. 

VII. KÉPVISELETI JOGOSÍTVÁNYOK 

A Vasutasok Szakszervezetét a partner szerveknél és intézményeknél az 
Elnökség tagja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott fela
datelhatárolás alapján képviseli. A képviseleti jogkör eseti megbízás alapján 
a szakszervezet más tisztségviselőjére is átruházható. 

VIII. VISSZAHÍVÁSI ELJÁRÁS 
,, 

Célja: . a választott tisztségviselő mandátumát, tisztségét az arra jogosult 
testület- egyszerű szótöbbséggel hozott- határozatával a választási ciklus le
telt� előtt megszüntesse. Ennek részletes szabályozását az SzMSz tartalmaz
za. 

IX.HATÁROZATHOZATAL ÉS JOGORVOSLAT 

A VSz A 1.apszabályban meghatározott szervek döntéseiket sorszámozott, a 
döntéshozatal időpontját, (évet; hónapot, napot) valamint a döntést hozó szer
vet megjelölő, indokolt határozati formában hozzák meg. 

A határozat ellen általában fellebbezni nem lehet. 
A fenti szervek nem kötelező jellegű, ún. ajánlásokat adhatnak közre, 

iránymutatás céljából. 
Az ajánlás betartása a tagoknak nem kötelező. 
Az Elnökség a VSz valamennyi testülete által hozott - és tudomására jutott 

- (kivétel a Kongresszus) törvénysértő, valamint a VSz belső szabályaival, 
érdekeivel ellentétesen meghozott határozatra· köteles felhívni a Választmány 
figyelmét, amely azt felügyeleti jogkörében eljárva megsemmisíti. 

A tagot egyénileg érintő határozat ellen a VSz belső szervezetén belül az 
érintett tag jogosult a felettes szervhez fellebbezéssel élni. 

Az alapszervezet által hozott határozat ellen a középszervhez, a középszerv 
által hozott határozat ellen az Elnökséghez, az Elnökség által hozott határo
zat ellen a Választmányhoz lehet fellebbezést benyújtani. 

A fellebbezést a határozat tudomására jutástól 15. naptári napon belül írás
ban kell benyújtani. A határozatot a felettes szerv a felterjesztést követő 30 
napon belül köteles elbírálni. 

A határozatot a másodfokú, jogerős elbírálásig yégrehajtani nem lehet. 
A határozat hozatalának módját, a belső jogi hierarchiát, valamint a felleb

bezéssel kapcsolatos további feltételeket és az eljárási rendet a VSz SzMSz 
tartalmazza. ' 

Az előzőekben rögzített előírásokon felül bármely tag a VSz bármely szer
vének törvénysértő határozata ellen a bírósághoz fordulhat a társadalmi szer-
vezetekről szóló 1989. évi II. törvény alapján. • 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A VSz tiszts(gviselője az a tag, akit az arra jogosultak a Választási Sza
bályzatban előírt módon megválasztottak, delegáltak. 

A VSz társadalmi tisztségviselője az a tag, aki szakszervezeti tevékenysé
gét nem teljes inunkaidőben látja el. 

A VSz függetlenített tisztségviselője az a tag, aki szakszervezeti tisztségét 
teljes munkaidőben látja el és rendelkezésre állási és munkavégzési kötele-

\ zettségét a Vasutasok Szakszervezetében teljesíti. Ennek elbírálása szempont
jából teljes munkaidőben való foglalkozásnak minősül: kirendelés, VSz-szel 
fennálló munkaviszony, folyamatos - az adott hónap munkanapjainak felét 
elérő.- kikérés. 

A Vasutasok Szakszervezetében a választott szakszervezeti tisztségek fel
sorolását a Vasutasok Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

Jelen Alapszabály a Vasutasok Szakszervezete XV. Kongresszusa által 
2003. április ...... napján történt elfogadással lép hatályba. 
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MSZOSZ-Dfjas 

A Batsányi· János Művelődési· Központ 
INTERJÚ ZENTAI GÁBORRAL, A TAPOLCAI VASUTAS INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁVAL 

- A jelenlegi művelődési köz
pont helyén az 1920-as években 
alakultak meg az első vasutas
klubok, amelyek több-keve
sebb sikerrel egészen 
1946-ig működtek, ami
kor egy intézménnyé 
vonták össze azokat. 
A Batsányi János 
Művelődési Központ 
1996-ban ünnepelte 
fennállásának ötvene
dik évfordulóját. Mivel 
Tapolca az 1900-as évek e
lejétől vasutas-város, így az 
énekkar, a tánccsoport, a fúvós
zenekar és a színjátszó-kör adták 
a művelődési központ kulturális 
gyökereit. Az intézmény jelenleg 
is teljes egészében a MÁV Rt. tu
lajdonában van, és a Vasutasok 
J(özmúvelódési egyesületének 
egyik jelentős tagja. Ezzel együtt 
az elmúlt évtizedek alatt, a legne
hezebb időkben is mindig példát 
mutatott, hogy miként tud egy 
művelődési ház kapcsolatot tar
tani egy településsel, és hogyan 
válik annak meghatározó részé
vé. 

• Mióta vezeti a miNelődési köz
pontot? 

- 1964 óta lakom Tapolcán, és 
ideköltözésem óta mindig kap
csolatban voltam a kultúrával. 
1974-ben lettem a művelődési 
központ igazgatója. A tartalmi 
munkák folyamatos szinten tartá
sa és korszerűsítése mellett a leg
utóbbi időkben a túlélés jelentet
te a legfőbb feladatot. Nem vélet
len, hogy mindig akadtak segítő
társak, akik nélkül nem lehetett 
volna ezt az intézményt sikere
sen működtetni. Hogy csak néhá
nyukat említsem név szerint: 
Nagy Lászlóné, Fekete Lajos, 
Szalay Sándorné, Németh Fe
renc, Török Hilda és Boda Éva 
tettek és tesznek meg mindent si
kereink érdekében. Sokat kö
szönhetünk a vasutasoknak, a va
sutas szakszervezeteknek, és 
nem utolsósorban a város lakói
nak. 

• Említette a túlélésért folytatott 
küzdelmet Mennyire stabil most 
a miNelődési központ helyzete? 

A 
MSZOSZ Művészeti és Kulturális Díját évente a szá-z mos jelölt közül mindössze tizenöten vehetik át. 
Közművelődés kategóriában a 2002-ben kiosz
tott két díj közül az egyiket a Tapolcán találha

tó Batsányi János Művelődési Központnak ítélték 
oda. A díjat 2002. április 30-án Zentai Gábor, az in

tézmény igazgatója vette át, akivel a díjhoz veze
tő útról beszélgettünk. 

- Nyugodtan mondhatom, 
hogy átszervezésekkel sikerült 
talpon maradnunk. Amikor a tá
mogatók köre csökkent, akkor is 
vezető szerepet játszottunk a kul
túrában, és ehhez a város vezeté
se, az érintett üzemek, vállalatok 
és vállalkozások támogatását is 
megkaptuk. Az · átszervezések 
előtt tizenhatan dolgoztunk itt, 
jelenleg már csak heten vagyunk. 
Az átszervezéssel együtt járt a 
közművelődési célok konkrétab
bá tétele, a feladatok ésszerűsíté
se, hatékonyabb „lebontása". 
Elsősorban a vasutasság, de 
ugyanúgy a város lakosságának 
és értelmiségének szolgálatában 
is állunk. 

• Számomra szokatlanul szerényen 
húzódik meg az intézmény közel a 
város széléhez, ugyanakkor a 
szerény külső ugyancsak szép 
belsőt takar. 

- A művelődési központot a 
rriai napig kétszer, 1976-ban és 
1986-ban építettük át. A színház
termünkre vagyunk a legbüsz
kébbek, ahol az elmúlt húsz év
ben több, mint kétszázhuszoriöt 
előadást tartott a veszprémi Pető
fi Színház. Továbbá minden ev
ben legalább öt-hat filharmóniai 

hangversenyt, mintegy tíz-tizen
két országos hírű művész kiállí
tását, és új tehetségek bemutatá
sát szervezzük meg. Helyet kap
tak itt helyi társadalmi-politikai 
rendezvények, országos és nem
zetközi találkozók, illetve me
gyei szintű programok is. A Ba
laton közelsége lehetővé teszi 
számunkra a balatoni nyár prog
ramjaiba való bekapcsolódást is. 
Ezen kívül gyakran külföldi 
együtteseket hívunk Tapolcára és 
cserelátogatásokat is szervezünk. 
Pillanatnyilag harminckét cso
portunk és közösségi civil szer
vezódésünk működik, ezerkét
száz állandó taggal. 

• Bemutatna ezek közül néhányat? 

- Külön kiemelem országos hí
rű csoportjainkat: a Vasútmodel
lező Kört, a Vasutas Világjárók 
Körét, a Batsányi Táncegyüttest, 
a száznegyven tagot számláló 
Nyugdíjas Klubunkat, Pávakö
rünket, valamint a Batsányi Kó
rust. Táncegyüttesünket Európa 
díjjal tüntették ki. Csoportjaink 
nemzetközi megmérettetéseken 
is méltón képviselik a magyar 
vasutasokat. Művelődési köz
pontunk igyekszik lépést tartani 
változó korunkkal is. A bélyeg-

gyújtó körtől a reiki gyógyító-
klubon és a fitness klubon át a 

rock-zenekarig ki-ki megta
lálhatja nálunk az érdeklő

désének megfelelő prog
ramokat. 

• Miközben végigjártuk az 
épületet feltúit, hogy most, 

a nyár közepén, a legna
gyobb kánikulában is fo
lyik valamilyen tanfolyam 
az egyik teremben. 

- Igen jelentős helyet foglal el 
az intézmény tevékenységében 
az ismeretterjesztés, a TIT-szer
vezet munkája. Fontos szerepet 
kapunk a felnőttoktatásban és tá
mogatjuk a munkanélküliek kép
zéseit is. Nálunk az általános 
iskola hetedik-nyolcadik osztá
lyos vizsgára való felkészítéstól 
kezdve a számítógépes oktatásig 
minden megtalálható. Ez részint 
annak a sajátos helyzetnek is kö
szönhető, hogy Tapolca város 
történelme során sohasem volt 
önkormányzati tulajdonú és 
fenntartású művelődési háza. 

_ T radicionálisan a Batsányi János 
Művelődési Központ meghatáro
zó jelentósséggel hat a város kö
zéletére. Ugyanis nem csak befo
gadója, hanem jelentős részben 
tervezője, előkészítője és lebo
nyolítója is ezeknek az esemé-

• nyeknek. 

• Valóban szépek az eredményeik, 
amit a díj is mutat Gratulálok! Az 
elmúlt tíz-tizenkét évben nem volt 
könnyú fenntartani egy ilyen in
tézményt. Mi ad erőt ehhez? 

- Egy-egy probléma megoldá
sa megsokszorozza az erőnket, és 
nap-mint nap megújulva szállunk 
harcba a fennmaradásért. Az 
optimizmusom nem kopott meg 
az idők során, ami a vasutasok
nak éppúgy köszönhető, mint a 
város lakosságának. Évente kö
zel száznegyven-ezren fordulnak 
meg rendezvényeinken. Munka
társaimnak és nekem elég, ha 
erre gondolunk, és az MSZOSZ
Díj - amit nagyon köszönünk -
pedig ráadás. Mindebből talán 
érthető, hogy miért vagyok opti
mista. 

K.Sz. 
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A szakszervezetek 
' 

jövőjének problémái 
E cikknek nem célja előgyártott válaszok Ez ügyben fontos lenne a· különféle szak

megfogalmazása, sokkal inkább a nem is olyan szervezetek vezetőinek, tagjainak vélemé
távoli jövőben a szakszervezetek elé tornyosu- nyét kérni, néhány elvileg még nem teljesen 
ló kérdések, problémák megválaszolásán vaJó tisztázott, gyakran köznapian gyakorlatias
gondolkodás, a problémamegoldás lehetséges nak tűnő kérdésben álláspontjukat megis
változatainak felvetése. Egy neves államférfiú merni. 
így beszélt a jövőről, ami mindig fenyegető A megkérdezettek válaszolhatnának né
gyorsasággal közeledik: .,A jövő napról napra hány, itt még csak vázlatszerűen megfoga1-
közeledik, így nem ad alkalmat a kés/e- .-------, mazott kérdésre: 1) Mennyire is
kedésre." Hiába volt mert a dolgozók számára az, hogy a 
. A törvény minden országban, így ha- törvény- kollektív szerződés, amely munka-
zánkban is rögzít szakszervezeti jogo- jogaikat védi, a szakszervezetek 
kat, teljes mértékben azonban nem te- ben rög- harcának eredménye, ami erkölcsi-
kinti alkotmányos jognak, mint például zítve a • leg indokolná a szakszervezethez 
Angliában. Az alkotmányba foglalt munká- való tartozást? 2) Elképzelhetőnek 
munkajog csak alapelveket fogalmaz hoz való tartja a múltban gyakorlatban ha-
meg, a konkrét megvalósulását már gyományként meglévő kötelező 
munkajogi normák határozzák meg. Ez jog, még- szakszervezeti tagságot, mely a 
vonatkozik a szakszervezetek tevékeny- is volt munkábaállás feltétele volt (pl. a 
ségére is. munka- nyomdaiparban, sok vasas üzem-

A törvényi meghatározottság termé- ben), vagy úgy véli, ez ·sértené a 
szetesen a szocializmus körülményei erő.piac dolgozó demokratikus szabadságjo-
között sem valósulhattak meg. Például és ezt gait? 3) A tagdíj járulékokkal 
hiába volt törvényben rögzítve a mun- csak be- együtt történő levonása mennyire 
kához való jog, mégis volt munkaerő- folyásolni elfogadott a munkahelyen, mennyi
piac és ezt csak befolyásolni tudta pl. a re tekintik a dolgozók kényszerű
Munkaügyi Minisztérium. Azonban tudta pl. a nek, vagy a szakszervezeti munka 
ma is érvényben van a hátrányos meg- Munka- egyszerűsítésének tartják, vagy 
különböztetés fogalma a munkaerő ügyi Mi- esetleg éppen a bizalmival tartott 
alkalmazásakor, sokszor nem érvénye- nisztéri- kapcsolat terrrészetes, és sok he-
sül az egyenlő muokáért egyenlő bér Iyüft hagyományos formájának te-
elve. Jellemzően a munkajogról szóló um kintik? 4) Az eddigi gyakorlattól 
szakirodalom is többféle értelmezés- eltérően helyeselné-e a tagság, ha a 
ben tárgyalja a „rugalmas" munkajogi törvé
nyek legtöbbjét. A szociális megfontolásból 
született munkajogok, pl. a rokkantság, a 
nyugdíjjogosultság, a csökkent munkaképessé-

gűek más munkakörben fog
lalkoztatása, az egészséges 
munkakörülmenyek munkál
tatóval szembeni követelmé-

mais 
érvényben 
van a hát-

., 

ranyos 
megkü
lönbözte
tés fogal
ma a 
munkaerő 
alkalma
zásakor, 
sokszor 

., ., 

nem erve-
nyesül az 
egyenlő 
munkáért 
egyenlő 
bér elve ... 

, POLÉMIA 

politikai pártokkal történő 
megállapodásokat a veze
tők csak a tagság alulról jö
vő jóváhagyása alapján köt
nék meg? S) Mit gondolnak 
Magyarország európai uni
ós csatlakozása utáni hely
zetükről, ismerve a nem 
egyenlően fejlett országok
ban eltérő szociális viszo
nyokat? Milyen elképzelé
sük van az Unión belül 
megvalósítandó szociális 
harmonizációról? 6) Mi a 
véleménye a dolgozóknak a 
szakszervezetek nemzetkö
zi együttműködésének haté
konyságáról· érdekvédelmi 
vagy érdeksérelmi ügyek
ben? 7) A szakszervezetek
nek van-e elképzelésük a 
munkahelyen kívül dolgo
zók, illetve az idénymunká
sok érdekvédelmi problé
máinak kezeléséről? 8) Lát
ja-e a szakszervezet szüksé
gét annak, hogy az utóbbi 
időben elhanyagolt állam
polgári és szakszervezeti 
jog ismertetésére megfelelő 
formákat alakítson ki? 

A fenti javaslatok termé
szetesen kibővíthetők sajá
tos területi problémákkal a 
változó világban végzendő 
szakszervezeti munka látó
terének szélesítése érdeké
ben. A felvetett kérdésekkel 
kapcsolatos válaszokért fel
keressük az ügy iránt érdek
lődőket. 

Kardos István 

Amun• 
kajog 
hazánk• 

nye elvileg ma is érinthetetlen, ·1-...... .._ _ __,_.....,_... __ .....,...,_.....,.....,.....,......,....,..,.......,.....,.....,.....,_....., ___ ....,...._ __ ..._ ___ _. 

ban 
nem 
harmo• 
nizál 
még az 
Európai 
Unió 
orszá
gaival 
sem ... 

legalábbis elvileg az. Ugyan
akkor vonatkoztatható a 
sztrájk és szervezkedési jogra. 

Ám történt közben egy rend
szerváltás, jelentős külföldi tő
ke áramlott az országba. A 
munkajog hazánkban nem har-

. monizál még az Európai Unió 
országaival sem, nem beszélve 
Japánról, Oroszországról és 
más országokról. 

A magyar demokrácia kitel• 
jesedésének egyik legfonto
sabb, a legszélesebb rétegeket 
érintő feladata lenne a munka
jogot ' közvetlenül képviselő 
szakszervezetek működési el
veinek alkotmányba rögzítése: 

A statisztika kimutatja, hogy 2002. év első öt hón�pjában alkalmazottanként 0,06 
napot tett ki a sztrájkban eltöltött idő a francia vasútnál. Osszehasonlítva az előző év a
zonos időszakával, ez hatszor kevesebb sztrájknapot tesz ki. Ez a szám 18 év óta a leg
kisebb megáÍlapított merték. 
Az SNCF elnöke - Louis Gal/ois - a rádió kérdésére óvatosan nyilatkozott: ,,Ebben a 
tekintetben jelenleg történelmi mélyponton vagyu_nk. Remélem ez jelzésértékű, és a jö
vőben is ki fog alakulni olyan társadalmi párbeszéd a szakszerve?etekkel, miáltal elke
rülhetők lesznek a sztrájkok kezdeményezései." 
A francia vasútnál rövidesen kerekasztalhoz ülnek az igazgatóság, a szakszerveze
tek képviselői az aktuális bérkérdések egyeztetésére. Ez lesz az első próbája annak a 
reménynek, amelyet az elnök megfogalmazott. 
Ismeretes, hogy Franciaországban a szakszervezetek komoly erőt képviselnek a 
dolgozók érdekvédelménél. Számos esetben értek el sikereket a kormánnyal folytatott 
tárgyalásokon, és különösen a CGT (szakszervezeti szövetség) képvisel nagy tekintélyt 
az általa kezdeményezett bér- és egyéb szociális követelésekre vonatkozó tárgyalás_qkon: · 

Haios Bela 

(Rail et Transports, 2002. június 26.) 



' I I I I I '• I, 

J_ÖV_Ö __________ MA�fAi ��filA� 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS 21 

A Med
gyessy
kabinet 
gyors 
megalaku
lása után 
azonnal 
munkához 
látott. A 
lassúság, 
a körülmé
nyeskedő 
pepecse
lés, a dön
tésképte
lenség he
lyett az 
imponáló 
aktivitást 
választva, 
mindennap 
tettrekész
ségről tesz 
tanúbi
zonyságot. 

A jó kormányzásról A jó kor

mányzás 

azt jelenti, 

hogy telje

süljenek a 
,,NE RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK, HANEM VELÜNK, ÁLTALUNK." 

Hetven ország li
berális pártjai
nak több, mint 
400 küldötte, 
2002 márciusá
ban arról tanács
kozott Budapes
ten, hogy - a 
szabadelvű állás
pont szerint -
mit jelent a „jó 
kormányzás"; 
vagyis hogyan 
hat a gazdasági, 
társadalmi és po
litikai szabadság 
a fejlődés mene
tére. A Liberális 
Internacionálé 
(Ll)5 l .  kongresz-
szusán elhang

zott felszólalások, viták igyekez
tek megfelelő választ adni a kér
désre. 

Az SZDSZ-t képviselő Magyar 
Bálint kilenc fő szempont köré 
rendezte álláspontját a „jó kor
mányzásról." Úgy vélte, hogy a 
liberális hitvallás szerint a min
denkori kormánynak önkorláto
zónak, felelősnek, számonkérhe
tőnek, átláthatónak, semlegesnek, 
igazságosnak, decentralizáltnak 
kell lennie és képesnek arra, hogy 
a szabadság és a biztonság érté
keit összhangba hozza egymás
sal. A politikus elmondta, hogy 
ha egy kormányzat nem önkorlá
tozó, akkor megpróbálja maga 
alá gyűrni a demokratikus intéz
ményeket. Az olcsóság pedig adó
csökkentő kormányzatot jelent, 
amely csak annyi pénzt vesz el az 
állampolgároktól, amennyire 
mindenképpen szüksége van, és 
csak a valóban rászorulókat tá
mogatja. Az ilyen kormány 
ugyanis bízik az emberekben, ná
luk hagyja a pénzt, hogy ők költ
sék el. 

Ha e kritériumok tükrében néz
zük a nemrég leköszönő, veresé
get szenvedett, magát polgárinak 
nevező kormány négyéves műkö
dését, akkor - szemben az önma
gáról kiállított kitűnő bizonyítvá
nyával - megállapíthatjuk, hogy 
messze nem felelt meg a fenti kö
vetelményeknek, jóllehet a Fi
desz - mielőtt a MIÉP-pel össze
kacsintó jobboldali konzervatív 
párttá vált - maga is liberális 

p á r t - Vik tor  
ként defini- v e z e t t e 

. álta magát, s tag- ,,Hajrá Magya-
ja volt a Liberális ln- rorszag mozgal-
ternacionálénak, amely- mat, keményen és folya-
ben Orbán Viktor alelnöki matosan támadják Medgyessy 
funkciót töltött be. (Később azon- . Péter miniszterelnököt, különös 
ban a Fidesz MPP elhagyta a hevességgel. azóta, mióta kiderült 
szervezetet, s ezzel együtt a libe- kémelhárító tiszti múltja. A szün
rális értékek jórészét is feladta.) telenül zajló támadásokból kijut a 

Úgy látszik, az új szocialista-li- kormánynak is. Ebben a magatar
berális kormány tanult elődjének tásban nemcsak az ellenzéki sze
hibáiból és egykori önmaga, a rep jut kifejezésre, hanem - és 
Horn-kormány melléfogásaiból. mindenekelőtt - az elmúlt négy 
A Medgyessy-kabinet gyors év törvénytelen ügyeinek szá
megalakulása után azonnal mun- monkérésétől való félelem. 
kához látott. A lassúság, a körül- A Medgyessy kormánynak 
ményeskedő pepecselés, a dön- azonban nemcsak a kíméletlenül 
tésképtelenség helyett az impo- támadó, a vereségébe beletörődni 
náló aktivitást választva, min- képtelen, a hatalmat minden-
dennap tettreké$zségről ------ áron visszaszerezni 
tesz tanúbizonysá- akaró jobboldali 
got. A választá�i ellenzékkel, s 
k a m p á n y b a n  még nem is 
tett ígéretei- csak a hazai és 
nek megfele- a nemzetközi 
lően lendüle- életben vár-
tesen hozzá- ható vagy 
látott a száz- váratlan fej-
napos prog- leményekkel, 
ram végrehaj- új kihívások-
tásához, amely- kal, az uniós 
ben a többi között csatlakozás fon-
olyan feladatokat tos tennivalóival 
vállalt, mint a 19 ezer kell számolnia, hanem a 
forint visszaadását a nyugdíja- kormánykoalíció működésének 
soknak, a pedagógusok, az egész- esetleges feszültségeivel, konf
ségügyben dolgozók és más köz- liktusaival is. A kényszerházas
alkalmazottak fizetésének emelé- ság várható feszültsége ugyanis 
sét, az egyetemisták és főiskolá- benne van a levegőben az MSZP 
sok ösztöndíjának növelését, a és az SZDSZ múltjának, értékvi
minimálbér adómentessé tételét, lágának különbségei miatt. Az 
a TV előfizetési díj eltörlését, a SZDSZ túlreprezentált a kor
Munka Törvénykönyvének mó- mányban, a liberálisok befolyása 
dosítását, az Országimázs Köz- aránytalanul nagynak tűnik, s ez 
pont megszüntetését, a demokra- - máris érezhetően - előrevetíti a 
tikus közélet, az érdekegyeztetés baloldali értékek, a sz9cialista- · 
rendszerének helyreállítását, az szociáldemokrata eszmeiség kép
Orban-Nastase paktum újratár- viseletének és érvényre juttatásá
gyalását, stb. nak nehézségeit. Márpedig a bal-

A szociális fordulat, a jóléti oldali szavazók baloldali eszmei
rendszerváltás programjának tel- ségű politizálást várnak - joggal. 
jesítése tehát beindult, s ez bizta- Minden ország minden kormá
tó a jövőre nézve. Mármint azok• nyával kapcsolatban feltehető a 
nak, akik a bal liberálisokra adták kérdés: kinek jó a szóbanforgó 
a szavazataikat. Mert a menesz- kormányzás? A társadalom min
tett kormány hívei, a jobboldal den tagjának, vagy csak egyes ré
mindent megtesz annak érdeké- · tegeknek, csoportoknak, a klien
ben, hogy megnehezítse a gyqz- túrának? Vannak-e, lesznek-e 
tesek, az új koalíciós vezetés dol- kedvezményezettek és kárvallot
gát. A „ legfényesebb vereség" tak, s kik, hányan lesznek azok? 
jegyében létrehozták az Orbán Medgyessy Péter azt vallja -

többször megis
mételte -, hogy 
kormánya a 
nemzeti közép 
kormánya, ő ma
ga pedig a tíz
millió magyar 
miniszterelnöke 
kíván lenni, de 
tizenöt millió 
magyarért akar 
f e l e l ő s s é g e t  
érezni, és vállal
ni. 

Nem könnyű 
lecke az ország 
kettészakadását 
m é r s é k e l n i ,  
megszüntetni, s a 
társadalmi igaz

korábbi 

ígéretek, 

megvaló

suljon a jó-

váhagyott 

kormány 

program, 

működjék 

a felépített 

struktúra, 

kerüljön 

lehetőség 

szerint 

mindenki 

az őt 

megillető 

helyre. 

ságosságot és az 
esélyegyenlőséget ervenyre jut
tatni. Egyebek mellett ezt a di
lemmát kell fel- és megoldani az
zal együtt, hogy egyszerre jussa
nak kifejezésre a nemzeti érdekek 
és sajátosságok, valamint a nem
zetközi követelmények. Vagyis a 
jó belpolitika párosuljon a hozzá
értő külpolitikával. 

A jó kormányzás azt jelenti, 
hogy teljesüljenek a korábbi ígé
retek, megvalósuljon a jóváha
gyott kormányprogram, működ
jék a felépített struktúra, kerüljön 
lehetőség szerint mindenki az őt 
megillető helyre. Dolgozzanak 
rendeltetésszerűen és eredménye-

. sen a minisztériumok, az orszá
gos főhatóságok és a helyi önkor
mányzatok, a vállalkozók, legyen 
folyamatos a párbeszéd és érdek
egyeztetés a társadalommal, a 
szakszervezetekkel, a civil szer
vezetekkel. Tapasztalják meg az 
állampolgárok a korrupció, a bű
nözés csökkenését, legyen létbiz
tonság, közbiztonság és jogbiz
tonság. Érezzék az emberek, 
hogy a kormány van értük, és 
nem fordítva. A kormány tagjai 
ne csak beszéljenek a közélet 
tisztaságáról, hanem maguk mu
tassanak példát ebben. A vezető 
tisztségeket viselők ne felejtsék a 
bölcs szöveget: ,,Egy embert be 
lehet csapni sokszor, sok embert 
be lehet csapni egyszer, de sok 
embert sokszor nem lehet becsap
ni." 

Kárpáti Sándor 
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Láss, ne csak nézz! 
jól megfizették. Pokorni sírós le
mondása csak a politikai színjá
ték része, hogy ha ó is lemond, 
akkor mondjon le a miniszterel
nök is. Ami pedig július negye
dike után az ellenzék részéról 
következett, arra aligha alkalmas 
más szó, mint hogy felháborító, 
és undorító. Miután hónapokon 
át ők heccelték fel legkevésbé 
sem polgári beállítottságú párt
híveiket, volt képük azt állítani, 

mm&�IT[s□& mondjon- le?! 
Azt reméltem, hogy legalább 
a lap nyári duplaszámában 
végre egy kedélyes, szóra
koztató nyári történettel ruk
kolhatok elő. De úgy tűnik, 

legalábbis most, július elején, 
hogy bár itt a kánikula, nyoma 
sincs a közéletben nyári kedély
nek. Tombol a Fidesz-miépes 
politikai hecckampány, 
és gőzerővel folyik a 
felelősség elkené
se. A kerti mun
kából, egy hét
végi családi ki
r u c c a n á s b ó l  
vagy netán a 
strandról haza
térve nem hör-
pinthetjük fel 
nyugodtan jól 
megérdemelt esti 
sörünket, mert az ellen
zék képtelen beletörődni, 
hogy elvesztette a választásokat. 
A politikát az utcára viszi, s ne
künk újra nem elég néznünk, lát
nunk és értelmeznünk is kell a 
Híradóban látottakat. 

Kezdjük elölről! Csak a pon
tosság kedvéért (bár a tájékozott 
olvasó talán már nagyon unja) 
úgy látszik, mégis újra és újra le 
kell írni, ki kell mondani, talán 
óriásplakátokon, vagy akár fize
tett televíziós hirdetésekben is 
naponta kellene közölni, hogy az 
Országos Választási Bizottság 
jelentése alapján Pintér Sándor 
belügyminiszter az Országgyű
lésnek bejelentette, hogy a vá
lasztások tisztán és törvényesen 
lezajlottak. Ezt a bejelentést a 

. Fidesz és az MDF képviselői is 
,, igen" szavazataikkal elfogad
ták. Aki ezután újraszámlálást 
követel, legyen az a délceg Ro

gán Antal vagy a példas családi 
életéről híres Deutsch Tamás, az 
Pintérrel és az azóta szurkolóve
zérré züllött exminiszterelnök
kel, Orbán Viktorral beszélje 
meg a személyes aggodalmát, ne 
a most valóban kormányzó pár
tokat provokálja. A választáso
kat ugyanis az előző kormány 
szervezte, és ha valakiknek volt 
·alkalmuk a csalás határain is túl
lépő nyomulásra, hát ők voltak 
azok. Éltek is a lehetőséggel. 
Ennek ellenére több százezer 

szavazattal mindkét fordulóban 
veszítettek. A vereséget ugyan 
formálisan tudomásul vették, va0 

lójában megkezdték a harcot a 
köznyugalom, a magyar demok
rácia felszámolásáért. 

Megszervezték az ellenállás. 
sejtjeit. És az. úgynevezett-,,pol

gári körök" július negye
dikén bemutatkoz

tak. Ne tévesz
szen meg ben

nünket a ne
vekkel való 
játék. A 
k ö z b o t 
rányt az 
Orbán által 

v e z e t e t t  
,,k ö r ö k "  

s z e r v e z t é k ,  
amit mi sem bi

zonyít jobban, mint 
hogy a miniszterelnök 

által személyesen megalakított 
,,polgári kör" egyik tagja, Ma
kovecz Imre is együtt menetelt a 
rendzavarókkal. 

Az időzítés sem volt véletlen. 
Az általuk leügynoközött mi
niszterelnököt éppen aznap fo
gadta II. János Pál pápa. Az 
utcán randalírozó, kukákat boro-

gató, (estére már holtfáradt) 
rendőröket köpködő, viUamoso
kat, buszokat feltartó, mentóko
csikat dugóba szorító, újmódi 
szóhasználat sze-
rinti „polgárok
kal", valójában 
csak garázda ele-· 
mekkel szemben 
őszen t ségének  
semmiféle erköl
csi kifogása nem 
volt az elhárító 
tiszti múltját fel-

ELKEZDŐDTEK 

A FIDESZ KOR

MÁNY KORRUP

CIÓS ÜGYEINEK 

hogy a rendzava
rásokért a kor
mánypártok a fel
elősek. Azért, 
mert a hatályos 
választási törvény 
módosítását, ami 
előírja a szavazó
lapok kilencven 

VIZSGÁLATAI 

táró Medgyessy Péter ellen. 
Döntse el a tisztelt olvasó, hogy 
kinek az erkölcsi érzékében bíz
hat inkább: a „polgárokéban", 
akikről bebizonyosodott, hogy 
nem mások, mint a velejéig kor
rupt Fideszes klán és a csőcselék 
szövetsége, vagy a pápáéban! 

Az már csak hab a tortán, hogy 
éppen előző nap derült ki, a sajá
tosan Fideszes politikai erkölcs 
nevében egyre ostobábban, de 
annál hangosabban ágáló Pokor
ni Zoltán édesapja közönséges 
besúgó volt. Igaz, megzsarolták 
ötvenhat után, de nyolcvankilen
cig, egy előléptetést is elfogad
va, már biztosan nem volt köte
lező engedelmeskednie. V iszont 

nap után történő 
megsemmisítését, visszamenő
leg nem voltak hajlandók a par
lamentben megszavazni. Ahogy 
erre a szakértő alkotmányjogá
szok is rámutattak, jogállamban 
törvényt visszamenőlegesen 
még soha nem módosítottak se
hol a világon. A választási tör
vényt meg lehet változtatni, és a 
következő választásokon majd 
az lesz érvényben. 

Focihasonlattal élve (hiszen 
Orbán annyira szereti a focit), a 
világbajnokságon volt néhány 
bírói tévedés, s lehet, hogy négy 
év múlva majd, mint a jégko
rongban, a bírók a vitás helyze
teket videón is elemezhetik. 
Csakhogy ettől még épeszű és 
sportot tisztelő drukkernek nem 
jutna eszébe, hogy Brazília 
mondjon le a trófeáról, és szá
molják újra a VB góljait. Vagy 
az ép ésszel, vagy az erkölcsi 
érzékkel valami nagy baj van a 
„polgári" oldalon. De inkább 
mind a kettővel. Mert bizony 
elkezdődtek a Fidesz kormány 
korrupciós ügyeinek vizsgálatai. 
És bizony van mitől tartani a fi- -
úknak. És ha a vizsgálatok nyo
mán megtörténnek a vádemelé
sek, ha az új ügynöktörvény az ó 
titkosszolgálati kapcsolataikat is 
közismertté teszi, akkor már a 
saját elvakult és megtévesztett 
párthíveik előtt is nehezen lehet
nek pápábbak a pápánál. 

(Izsák Jenö grafikája) 
(TÁRSADALMI) 

ÖSSZEFOGÁS ... 

Most a jobboldali politika a 
felborított, bűzölgő kukák mel
lett randalírozik az utcán, mert 
oda szorult. S ez veszélyes. A 
jogállam, a rendőrség és a köz
vélemény együttes fellépése ta
lán mégis erősebbnek bizonyul. 

Mezö Ferenc 
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Olimpiai és EB álmainkról 

A választási kampány lázában 
azt tapasztalhattuk, hogy a FI
DESZ-hatalom azzal próbálja meg 
elvenni a harc élét, hogy látszólag 
semleges húrokat penget és politi
kamentes, ö_ssznemzeti érdekek 
mellé kívánja felsorakoztatni a tár
sadalmat. 

Ilyen célnak tekintették minde
nekelőtt a 2012. évi olimpia meg
rendezésének megpályázását, va
lamint a 2008. évi labdarúgó Eu
rópa-bajnokság megrendezését. 

Eltekintve a különböző gazda
sági és infrastrukturális ellenér
vektől, még esélytelenek is va
gyunk, hiszen a hagyományok 
alapján 2012-ben az amerikai kon
tinens rendezhet olimpiai játéko
kat (2004: Athén, 2008: Peking), 
de vajon ettől függetlenül is, 
ugyan miért ítélnék az európai fut-

ARANY SZÁJ 

ball rangsorában meglehetősen há
tul kullogó Magyarországnak a 
földrész futball ünnepét. 

Az idei év kiemelkedő nemzet
közi sporteseménye a Japán és 
Dél-Korea által közösen és sikere
sen megrendezett labdarúgó világ
bajnokság volt. A térség szakértői 
már most kongatják a vészharan
got: ne számítsanak jelentős nye
reségre, habár a költségek meg
osztva jelentkeznek. Olyan két 
országról van szó, akik már ren
deztek olimpiát, de jelenlegi gaz
daságukra ráférne egy kis élénkü
lés. (Japánban �1,2%, Dél-Koreá
ban 3% GDP növekedést jósolnak 
2002-re.) 

A közgazdászok azt is megemlí
tik, hogy a rendező ország kormá
nya, a szervezők és a szponzorok 
előzetesen is rendszerint kedvező 

Más helyzet, 
Amikor tervezték 

Miniszter Úr! 

T iltakozom ellene, hogy° nemesi őseim által szerzett családi birto
komat a tervezett vasút céljaira kisajátítsák. 

Eljárásuk durva belétiprás a magánjogba és a tulajdon szentségé-
be. Hétszilvafássy-Szilvafássy-Fássy Arisztid 

Amikor a vasút mégis megépült 

Nagyméltóságú Miniszter Úr! 

Kegyelmes Uram! 

földbirtokos 

Legmélyebb alázattal esedezem Kegyes Szme előtt, hogy fiamat a 
vasúthoz bármilyen minőségben kinevezni kegyeskedjék. 

Hétszilvafássy-Szilvafássy-F ássy Arisztid 

földbirtokos 

� -

A THEL YEZÉSEK. Gyakran megtörtént az államvasútnál -
még a háború előtt-, hogy egyszer-egyszer elmaradtak a soros előlépteté
sek. Egyik ilyen „szűk esztendőben" olyan megoldást választottak, ami he
lyettesítené az előléptetési rendszert. 

Ilyen lehetne az előléptetésre érett vasutasok áthelyezése egy „előkelőbb" 
szolgálati főnökségre, hogy az érintett is elégedett legyen, de pénzbe se ke-
rüljön. Például a következők szerint: 

· 

Alsósebesról Felsósebesre, Szolgaegyházáról Királyegyházára, Kiskőrös
ről Nagykőrösre, Hidegkútról Forróencsre, Sarkadról Lábadra, Korpádról 
Kenyérmezóre, Sze�dahelyról Szombathelyre, Órtilosról Szabadbattyánra, 
Akasztóról Poroszlóra, Hegyeshalomról Széphalomra, Szúrról Dolmányba, 
Vaskútról Úrkútra, Buzsákról Izsákra és így tovább, jobbnál jobb lehetősé
gek kitüntetés gyanánt. 

Hegedís Károly 

nyereségbecsléseket közölnek, ar
ra alapozva, hogy utólag már sen
kit sem fog érdekelni, bármekko
rát is tévedtek. 

Az USA-ban 1994-ben megren
dezett labdarúgó világbajnokság 
hasznát például előzetesen 4 milli
árd dollárra kalkulálták, de egy 
nemrég publikált kiadvány 4 milli
árd dollár veszteséget közölt. K_ü
lönböző gigantikus sportesemé
nyek visszamenőleges költsége
lemzése is azzal az eredménnyel 
zárult, hogy éppen a rendezés évé
_ben átlagosan 1 %-kal csökkent a 
rendező ország gazdasági növeke
dése. 

A vizsgálatot végző kutatók 
ugyanabban látták a jelenség ma
gyarázatát, amit az utca embere 
józan paraszti ésszel nálunk is fel
vet: az újonnan létrehozott sportlé-

SZÜKSÉGÜNK 
VAN RÁ? 

tesítmények, futballstadionok utó
lagos felhasználhatósága rendkí
vül korlátozott, költségük viszont 
hatalmas. 

Az össznemzetinek nevezett 
érdekek gyakran még ütközhetnek 
is egymással, hiszen az egyik vá
ros elszipkázhat bizonyos forráso
kat-bevételeket a másiktól, sót 
egyes területek vállalkozóinak 
nyeresége veszteséget okozhat a 
többieknek. Így például a tömege
ket vonzó események időszakában 
a más látványosságok iránt érdek
lődők gyakran inkább távol ma
radnak a rendező városoktól-or
szágoktól. Egyes hazai vendégek 
és a helyiek pedig akár el is mene
külnek a helyszínről. 

Ezek után· ki-ki döntse, el szük
sége van erre Magyarországnak? 

· Komiljovics Máté 

ETF/Korridor IV. 

J 
únius 24-26. között a ro
mániai Konstanza-ban 
rendezték meg az ETF/ 
Korridor IV. soronkö

vetkező ülését, melyen a Va
sutasok Szakszervezete is 
részt vett. 

A tárgyalások középpontjában a 
határforgalom, a teher- és árufor
galom lebonyolításának kérdései, 
valamint a legfontosabb, munka
vállalókat érintő kérdések álltak. 

A VSZ beszámolt az áprilisban 
lezajlott parlamenti választások
ról, és azok eredményeiről: az új 
kormány gyors megalakulásáról, 
a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium felállí
tásáról, valamint a Munka tör
vénykönyvének azóta már elfo
gadott módosításáról. 

Delegációnk tájékoztatta a 
résztvevőket Magyarországon a 
munkaügyi kapcsolatok vasúti 
szektorban tapasztalható problé
máiról, a szoéiális párbeszéd ala
kulásáról, a munkáltató Vasúti 
Érdekegyeztető Tanácsot ellehe
tetlenítő magatartásáról. 

Az ILO (Nemzetközi Munka
ügyi Tanács) közelmúltbeli dön
tését, állásfoglalását (az ILO 
elmarasztalta a MÁV-ot több kér
désben is) valamint az ügy hátte
rét részletesen bemutattuk. 

Az ülésen részt vettek az Euró
pai Unió Gazdasági és Szociális 
Bizottságának (ECOSOC) pro
minens képviselői, D.H. Kielman 
és Graf von Schwerin urak is, 
akik egyben az ETF munkaadói 
tagozatának képviselői. 

A jelenlévők által elfogadott 
szakszervezeti álláspontot (har
monizált szociális irányelvek és 
munkafeltételek, munkabizton
ság, oktatás és képzés, magas 

· színvonalú szolgáltatások) átad
ták az ECOSQC képviselőinek, 
akik felhatalmazást kértek és 
kaptak, hogy a későbbiekben fel
használhassák az Európai Bizott
ságnál. 

A Korridor IV. mentén fekvő 
országokat ebben az évben a par
lamenti választások jellemzik, 
vagy a kampány finisében van
nak, vagy épp túlvannak azon. A 
választások döntően befolyásol
nak olyan alapvető kérdéseket, 
mint hazánk európai uniós csatla
kozása, hiszen Németországban 
az ősszel esedékes választások 
miatt gyakoriak a populista meg
nyilatkozások. 

A delegációk egyetértettek ab
ban, hogy közösen kell fellépni a 
felmerült problémák megoldása 
érdekében, a megkezdett munkát 
és együttműködést folytatni kell. 

Komiljovics Máté 
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Családi Vasutasnap A· celldö
mölki gé
pészeti fő
nökségné l  
a gazdasá
gi vezetés 
és a helyi 
VSZ alap
sze rvezet 
sportnapon 
tapasztalt 
eg yüttmű
k ö d é s  e 
pé l damu
tató, amely 
remélhető
leg a tár
g y  alóasz
talnál 1s 
kamatoz
t a t h a t ó 
lesz 

állta a bográcsban főtt babgulyás 
és a hozzá való üdítő és sör költ
ségeit. Mint elmondta, a közös
ségszervezéshez az ilyen rendez
vények nélkülözhetetlenek. Az 
itt szerzett élmények pedig· sok
kal többet jelentenek a tagoknak, 
mintha mindenki kézhez kapott 
volna ötszáz forintot. A vendég
látásban az SZB és az Üzemi Ta
nács tagjai is serénykedtek. 

Celldömölkön 

K
itűnő időben gyűltek össze Celldö
mölk Gépészeti Főnökség dolgozói 
és családtagjai a városszélén találha
tó Alsósági Sportcentrumban július 

12-én, hogy hagyományos sportnap keretében 
ünnepeljék meg együtt az 52. Vasutasnapot. 

-hat papírzsebkendőt összevarrni, habbal teli 
gyermekfürdetőból színes műanyagtárgya
kat kihalászni. 

A jó hangulatot a sportcsarnok 
küzdőterén megtartott sorverse
nyek alapozták meg, amelyet idén 
is Horváth József, a Gépészeti Fő
nökség vezetője és Bognárné Ha
raszti Tímea, munkaügyi vezető 
állított össze és vezetett. A főnök
ség dolgozóiból és vezetőiből 
összeállt férfi és női csapatok kü
lön-külön mérkőztek meg a csillag 
alakúra formált tortákért és a pezs-; 

gőért. A játékos vetélkedő sorál\ 
számos esetaen 1adtak derültségre 
okot a rollerrel, görkorcsolyával, 
összekötött lábbal szlalomozó, 

A gyermekekre is gondoltak a rendezők. 
Részükre is szerveztek sorversenyeket, és 
rajzolásban is összemérhették tudásukat. 

A jó hangulathoz egy tál étel és hideg itó-

A kispályás labdarúgó tornára 
a négyszázhetven fős főnökség
ről jelen lévő kétszázötven ün
neplőből hat csapat- verbuváló
dött. A legjobbak a celldömölki 
mozdonyvezetők lew:ek, az al
vázszerelők és a karbantartók 
előtt. 

célbadobó, kapura rúgó felnőttek. A feladatok 
a gyorsaságot és az ügyességet is próbára tet
ték, hiszen időre kellett játékbabát öltöztetni, 

ka is hozzátartozik. Amint azt Kustos János
tól, a VSZ helyi szakszervezeti bizottságá
nak titkárától megtudtuk, az alapszervezet 

A rendezvényre a házigazdák 
meghívták Papp Zoltánt, a _VSZ 
Szombathelyi Területi Képvise
letének vezetőjét és több gépész 
alapszervezet titkárát js. Közö
sen állapítottuk meg, hogy a cell
dömölki gépészeti főnökségnél a 
gazdasági vezetés és a helyi VSZ 
alapszervezet sportnapon tapasz
talt együttműködése példamuta� 
tó, amely remélhetőleg a tárgya
lóasztalnál is kamatoztatható 
lesz. 

Nemzetközi Vasutas 
Sportnap Komáromban 
1 dén ötödik alkalommal gyűltek 

össze Győr Gépészeti Főnökség 
dolgozói, hogy kispályás labda
rúgásban mérjék össze erejüket. 

A júniusi22-én Komáromban m�gtar
tott sportnapon a főnökség hegyes
halmi, győri és komáromi telephe
lyeinek csapatain kívül vendégként 
részt vettek a küzdelemben az auszt
riai BrucJ<-ból és a szlovákai Érsekúj
várról és Párkányból érkezett vasu
tas kollégák is. 

Az egésznapos rendezvénynek a 
legendás Aranycsapat tagjáról, Czibor 
Zoltánról elnevezett sporttelep adott 

eseményt megtisztelte jelenlétével 
Kovács László gépészeti főnök, Gag
na Ferenc, a győri és Szelecz József, 
hegyeshalmi alapszervezet szb-titká

. ra,-Meleg János• a VSZ Budapesti Te
rületi képviseletének vezető-helyette
se és Szabadi László, a VSZ Gépésze
ti Intéző Bizottság titkárhelyettese. 

A jóhangulatú összejövetelen a gu
lyáságyút Hanák Ferencné kezelte, 
mindenki megelégedésére. 

A vándorkupát Hegyeshalom csa
pata szerezte meg az osztrák kocsi
viz�gálók előtt, a házigazda komáro
miak lettek a harmadikok, a negyedik 

helyet Érsekújvár, az 
iir�;::----;��!!!l!!i!!!!l!!i!!!!l!!i!� ötödiket pedig Párkány 

otthont. A résztvevő csapatokat és a 
szórakozni vágyó vasutasokat Hausel 
László, a helyi VSZ alapszervezet tit
kára és Zatykó György, Komárom vá
ros polgármestere köszöntötte. Az 

gárdája szerezte meg. A 
legjobb kapus Hollósi 
Attila (Komárom), a tor
na gólkirálya pedig Ste
janovics Sándor (He
gyeshalom) lett. 

A nap, egyik kiemel
kedő eseménye volt Ko
márom és Sárbogárd 
Állomásfőnökség not 
labdarúgó csapatainak 

összecsapása, amely 1: l-es döntetlen
nel zárult. 

Valamennyi szervezőnek gratulá
lunk a magas színvonalú, nemzetközi 
sportnap megrendezéséhez! 

Sportnap Misko.lcon 
2002 

június 28-án Miskolcon került megrende
• zésre a 28: Vontatási Kupa. Ez a rendezvény 

az észak-keleti régió négy gépészeti főnökség dolgozóinak 
hagyományos, évenkénti nagypályás labdarúgó találko
zója. Miskolc négyevente, a foci világbajnokság évében 
házigazda. � rendezvénysorozat 1975-ben kezdődött, így 
komoly tradícióval rendelkezik. , . 

A kellemes nyári melegben, frissítő záporral fűszerezve a 
közel százötven résztvevő egész nap jól érezte' i;nfl�át, kitűnő 
bíráskodás mellett, jó mérkőzéseket láthatott. T öbl:í mérkőzés 
eredménye 11-es rúgások után dőlt el. !• 

A 28. Vontatási Kupa 
végeredménye: 

1. Záhony GE; 2. Debrecen 
GF.; 3. Miskolc GE; 4. Nyí
regyháza GE; 
Különdíjban részesült: 
Bartos János, MS. GE,gólki
rály, Orosz Csa�a, ZH. GE 
legjobb kapus, Ujvárosi Jó
zsef; DB. GE legjobb játékos 
A rendezvény támogatói: 
BoBo Kft. Miskolc; Borsodi 
Sörgyár Rt.,Bőcs; Doppel Bt. 
Miskolc; Eszak-Trans Kft. 

Miskolc; Ornament 2000 
Kft. Miskolc; TAR-GO Ti_g
ris Kft. Miskolc; MA V 
Ingatlankezelő Kft. Miskolc; 
MÁV Rt. Vezérigazgatóság 
Budapest; Mozdonyvezetó'k. 
Szakszervezete; Vasutasok 
Szakszervezete; Vasúti Dol
gozók Szabad Szakszerveze
te. 
A szervező bizottság nevé
ben: 

Rohonka Sándor 
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Jövőre, veletek, ugyanitt! 
SPORTOLÓ SZAKSZERVEZETI TAGOK 

VERSENYE A VSz BUDAPESTI TERÜLETI KÉPVISELETE SZERVEZÉSÉBEN 

2002 
j únius 
29-én ,  

■s z o m 
baton rendezte meg immár 
negyedik alkalommal a Va
sutasok Szakszervezete or
szágos sportnapját megelő
ző területi selejtező verse
nyét Budapest Ferencváros 
Vasutas Sportkör területén a 
Budapesti Területi Képvise
let. Ebben az évben a MÁV 
Rt. Budapest Ferencváros 
Csomóponti Főnökséggel és 
Budapesti Ferencváros Állo
más Szakszervezeti Bizott
ságával közös szervezés 
után - talán az egyik legjob
ban sikerült sportnapot em
legethetik a résztvevők. 

A rekkenő hőség ellenére az elő
zetesen jelentkezett tizenhat férfi 
focicsapat közül tizenöt csapat 
meg is jelent reggel kilenc órára 
Budapest Ferencvárosban. Hat 
asztaliteniszező nő és férfi 
versenyzett egymással 
és a pattogó ping
ponglabdával. Négy 
sakkozó a kisebb 
zökkenő - a sakkok 
előkerülése - után 
nyugodt körülmé
nyek között ülhetett 
neki az agytomának. 

ben már évek óta 
rendszeresen itt verse
nyeznek, mint például 
Rákosrendező állo
más, Üzemirányító 
Központ, Budapest
Keleti állomás, Hat
van állomás, Bp-Fe
rencváros állomás 
csapatai, de voltak, 
akik most jöttek elő
ször, mint Bp. Keleti 

VVF, Esztergom, Do
rog állomások csapa
tai. 

A rövid megnyitó -
amelyet Nagy Imre, 
Bp. Ferencváros Cso-
mópont főnökének c;;.::=.....:.::;;::.._..:;;.;"---------'---..J 
köszöntő szavai után Király Ká
rolyné, a VSZ Budapesti Területi 
Képviseletének titkára tartott -
egyben tájékoztató is volt arról, 
hogy a sportolókat a Művelődési 
Házban a hagyományokhoz hí

ven ropogós friss ke-
nyérből készített 

hagymás-paprikás 
zsíroskenyér, üdí
tő és kávé, a gye
rekeket cukorka 
és csokoládésze
let várja. Horváth 

vánt, és sportszerű vi
selkedést kért a csapa
toktól, majd Meleg Já
nos, a Területi képvise
let titkárhelyettese a já
tékok menetét ismer
tette. Bemutatta a já
tékvezetőket, és már 
indulhatott is a ver
seny. 

Eredmények: 

Férfi asztalitenisz: 
1. Nagy János, 

ÉGE, 
2. Kasza Miklós, 

Bp. Keleti, 
3. Schönléber 

György 

Női asztalitenisz: 
1. Ajtai Gizella, 

Bp. Fc, 
2. Gecse Mária,· 

Rákosrendező, 
3. Donkó Dorot

tya, Rákosren
dező 

Férfi sakk: 
1. Dudás Kálmán, 

Bp. Keleti, 
2. Szabó László, 

MÁV Kórház 
3. Kor_mány Já

nos, Bp. Keleti 

Labdarúgás: 
1. Rákosrendező 

állomás, 
2. Dorog állomás, 
3. Szolnok állomás 

i 

A jelenlévők közül töb-

István Ferencvá
ros állomás szb-tit

kára jó sportolást kí-

A tizenöt focicsapat 
a sorsolás bonyodalma 
és az adminisztráció 
után kezdte el a küz
delmet azért, hogy ő 
legyen az első vagy 
második csapat, . aki a 

--------' 

VSz országos verse
nyén a budapesti te
rületet képviselheti 
július 6-án. Miköz
ben a focicsapatok 
egymást váltották a 
pályán, a pingpon
gozóknál és a sakko
zóknál megszületett 
a végeredmény. A 
futballcsata döntőjé
re délután négy óra
kor került sor. 

Közben a Műve
lődési Házban meg
nyílt a büfé konyhá
ja, megfőtt a babgu
lyás, amit mindenki 
egy sör, vagy egy 
üdítő kíséretében el
fogyaszthatott. 

A gyermekek 
rajzversenyen labdát 
és társasjátékot, a 
csapatok pedig ser
leget, futball labdát, 
tollas szettet, tenisz
ütőt, pezsgőt nyer
tek helyezésük ará
nyában. 

A szervezők las
san megnyugodtak, 
a pályák kiürültek, a 
konyhán az utolsó 
falat is elfogyott. A 
kétszáztíz résztvevő 
arcán elégedett, fá
radt mosolyt láttunk. 

Sérülés nem volt, 
mindenki úgy bú
csúzott: 

,,Jövőre, veletek 
ugyanitt!". 

Vasutasnapi területi versenyek 

A
Vasutasok Szakszervezete 
Miskolc Területi Képviselet 
vezetése 2002. június 15-
én szombatra hirdette 

meg a vasutasnapi területi ver
senyeket. Az ellátásról közös 
összefogással a titkár, a tit
kár-helyettes, az irodavezető 
és a sportfelelős együttesen 
gondoskodtak. Az MVSC pá
lyán lebonyolított versenyek 
nagyon jó hangulatban, küzdel
mes csatákban az alábbi ered
ményekkel záródtak: 

KISPÁL VÁS LABDARÚGÁS: 
1) Gyöngyös VAMAV Kft. 
2) Vasútőr Kft, 
3) TBF Miskolc 

ASZTALITENISZ: 
1) Pacsai János, TBF Miskolc 

2) Kárpáti István, VAMAV 
Kft. Gyöngyös 

3) Morcsányi Zoltán,, 
VAMAV Kft. Gyön

gyös 

ULTI:· 
1) Orosz Tamás, 
TBF Miskolc 
2) Sipkovits Sán

dor, TBF Miskolc 
3) Ónodkeszi Ottó, 

TBF Miskolc 
Minden díjazott okleve-

let, kupát és ajándékot vehetett 
át a délutáni eredményhirdetésen. A végén a 
gyöngyösiek örültek a legjobban, ők ihatták a 
kupából a pezsgőt. 
Köszönjük valamenynyi résztvevőnek az 
aktivitást, gratulálunk a nyerteseknek, akik a 
miskolci területet képviselik a VSZ országos 

sportrendezvényeken. Bízunk benne, hogy 
jövőre újra ugyanitt még többen vesznek 
részt tagjaink, és hangulatában is továbbvi
szik a rendezvény sikerét. 

Bognár József 
TK titkár-helyettes 
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Vélemény egy átszervezés-,tervezetről · 

·Az összevonás ellen érvelnek 

A 
elmúlt években számos gépészeti főnökséget vontak 

Z
össze az országban. Mára szinte csak a legnagyob
bak maradtak önállóak. A folyamat - úgy tűnik -

Nagykanizsán 
nem állt le, hiszen áprilisban látott napvilágot a MAV mozdonyszín J 998-ban lett felú-

Rt. Gépészeti Szakigazg8tóságának (GSZI) tervezete Székesfehér- jítva. A körfűtőház felújítása fo-
vár és Nagykanizsa Gépészeti F6nökség összevonásáról. Károlyi lyamatos, 80%-os állapot-Csaba, a Vasutasok Szakszervezete Nagykanizsai Alapszer- , , 
vezetének szb-titkára eljuttatta s�erkesztőségünkbe azt \.. , ba� va�. A negy mely-, 
a véleményt, amelyet a tervezetről még áprilisban 

$

1, � \�e- . es negy alacsonyak-
alkottak, és amelyet az alábbiakban szerkesztett tor- i�\� 

S
é, i \ nás süllyesztővel 

mában teszünk közzé. (Az összevonásra jelen cikk e S , 'le� ellátott, két mosó 
e/készültének időpontjáig nem került sor, Nagyka- V ss1,{} e ol'." álláshely és öt tá-
nizsa Gépészeti F6nökség vezetője megbízottként , � \\0 � �1, roló álláshely -
irányltja Székesfehérvár Gépészeti Főnökséget Is.) \0-o.\�\O 

�01()\l� 0�\�o- ismerve az ország 

0, t� � \e: :\\" i�\e1,
e\\ több hasonló ka-

Mi az, amit megkívánnak 
szüntetni? 

H
árom telephelyen mű
ködő főnökséget, amely 
funkcionálisan elkülö-

nült, de jól kiegészítve egymást 
rugalmasan, operatívan, a felme
rülő rendkívüli feladatokat jól ke
zelve, a piaci igényekhez alkal
mazkodva magas szinten oldotta 
meg például a határállomáson 
feltorlaszolt kocsik javításához a 
személyzet átcsoportosítását; a 
személykocsik őszi felkészítését; 
a fődarabok javítását; a moz
donykarosszéria festését és a 

szükséges kocsi
vizsgálók átcso
portosításait. 

' i'o� ' \el'. rakterű gépészeti 
s'l,�

{\S� � ,, főnökség telepbe-
� s1)1.\\'0- • lyeit -, az átlagosnál 

Olyan vezetői, közép
vezetői, műszaki, és fizikai dol
gozó állománnyaL rendelkezik, 
amelyet nem tizedelt meg a kör
nyező multinacionális vállalatok 
vonzereje. Korösszetétele ideális, 
átlagéletkor 41,5 év, amely legin
kább „terhelhetó', képzett, fogé
kony az újra; a vontató járművek
kel foglalkozó szakembergárda 
összetétele jónak mondható. 

Telephelyei műszaki felszerelé
se és állapota megfelelő, a háro
mállásos, háromszintes villamos 

rendezettebb, felszerel- -
tebb. Szociális és kiszolgáló 

épületei kulturáltak, jól felszerel-
tek. 

Eredményeik: szolgálatképes
ségi mutatói hosszú évek óta a 
legjobbak az országban; gazdál
kodása a tervezett szintű, lénye
ges túllépés soha nem történt, az 
egy vontatójárműre eső költség 
(bér, anyag, stb.) az országos 
átlagnál jobb, kirívó közlekedés
biztonsági baleset, esemény évti
zedek óta nem volt. 

Vélemény 
a racionalizáfásról AGSZI által készített elő

terjesztésből nem derül 
ki egyértelműen, hogy 

Nagykanizsa Gépészeti Főnökség 
önálló státuszának megszüntetése 
milyen „nemesebb" ✓cél érdeké
ben történik. 

Aracionalizálási terv cél 
nélkül határozza meg a 
megvalósításához szük-

séges eszközöket: állomásított 
mozdony meghatározása a tér
ségben ténylegesen dolgozó és 
szükséges mozdonyok bemutatá
sa nélkül; funkcionális tevékeny
ség létszámszükséglete a megma
radó feladatok meghatározása 
nélkül; személykocsik javításá
hoz szükséges létszám számszerű 
növelése a ténylegesen meghatá
rozott létszámszükséglet megha
tározása nélkül. 

(Összességében a Nagykanizsai 
VSZ Alapszervezete az összevo
nást nem támogatja. - A szerk.) 

A Vasúttörténeti Alapítvány meghirdeti a 
IV. Országos Vasutas Fotópályázatot 

A PÁLYÁJ.AT ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS CÉWA: 

Széles körben bemutatkozási lehetőséget adni 
mindazoknak, �k a fotózással igényesebben 
örökítik meg a vasutat - példát mutatva, hogy 
minél többen fényképezzék le a vasúton szerzett 
élményeiket, benyomásaikat, valamint átfogó, 
reprezentatív képet adni vasutunkról a szakmai 
és kívülálló közönség számára. 

PÁLYÁJ.ATI FELTÉTELEK: 

A beküldendő képek témája a magyar vasút 
legyen: múltbeli dokumentatív értékű érdekes
ségek' a vasútról; archív anyagok, vasutunk és 
vasutasaink élete, munkája régen és ma, riport
képek, szakági területek és technikák, gépek vi
lága, táj és az ember kapcsolata a vasúttal. 
.A képek kivitele: fekete-fehér és színes (digitális 
eljárással is készülhet). Mennyisége: kötetlen 
számú képek és sorozatok. Mérete: 18x24 és 
30x40 cm között bármilyen variációban. 

A beküldendő képeket - többszöri kiállításra 
alkalmas kivitelben - lehetőleg a szerzők saját 
maguk kasíroztassák, illetve paszpartúrozzák 
igényeik szerint, vagy elfogadják a rendezők ez 

irányú munkáját. Maximum méret 50 x 70 cm 
lehet. 

A pályázaton részt vehet minden 
amatőr és hivatásos fotós, aki a fel
tételeket elfogadja és teljesíti. 
Nem lehet viszont olyan képekkel 
pályázni, melyek már korábbi fotó
kiállításokon sikerrel szerepeltek. A 
pályázatra beküldött képeket a rendező 
szerv által felkért zsűri bírálja és döntése ellen 
fellebbezésnek helye nincs. A pályázatra bekül
dött képeket a legnagyobb gondossággal kezel
jük, de az esetleges postai rongálódásért felelős
séget nem vállalunk. A pályázati anyagok hátol
dalán és a kísérőjegyzéken fel kell tüntetni a kép 
címét, a szerző nevét és lakáscímét, vasúti szol
gálati helyét és telefonszámát. 
Beküldési határidó: 2002. szeptember 30. Cím: 
Vasúttörténeti Alapítvány 6720 Szeged, Tisza l. 
krt. 28-30. Vasúti vonalpostán: MÁV Rt. Terüle
ti Igazgatóság, Szeged. 

A IV. Országos Vasutas Fotókiállítás megnyi
tója várhatóan októberben lesz. A helyszínről, 
illetve az elért eredményről értesítést küldünk. 

Dijazás: minden kategóriában az első 
három helyezett tárgy-, illetve 
pénzjutalomban részesül, továbbá 
minden elfogadott mű szerzője 

emléklapot és tárgyjutalmat kap, 
ezzel mintegy megváltva a képeiket. 

A kiállításra elfogadott képek a Vasút
történeti Alapítvány tulajdonát képezik és azo
kat korlátlanul felhasználhatja további kiállítá
sokon. A zsűri által elfogadott képeket a szerzők 
külön kívánságára visszaküldjük. Amennyiben a 
beküldő erről nem rendelkezik, úgy képeit az 
Alapítvány tulajdonaként másodlagos kiállításo
kon bemutathatja. 

A kiállítás vándoroltatása, további bemutatás 
igényelhető, de a koordinálás jogát fenntartjuk. 
A szerzők nevét a katalógusokon, kiállításokon 
és a sajtóban közzétesszük. Az alkotók műveik 
beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a ren
dezők képeiket a kiállítással kapcsolatban publi
kálhassák. 
Információ kérhető Nagy Józsefnél, a 06/12-76,; 
ill. 06/62/543-434 telefonszámokon. 

Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 
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Nemzetközi Vasutas Labdarúgó Kupa 

2002 ZALAEGERSZEG, MAGYARORSZÁG 
�� 

T
uboly Zoltán, a VSZ Zalaszentiván állomás alapszervezetének 
titkára hívta fel figyelmünket arra a nemzetközi vasutas sport
rendezvényre, amelyet Kövesdi Szilárd, Zalaegerszeg Csomó
ponti Főnökség vezetője szervezett 2002 május végén. Az 

alábbiakban a helyi VSZ alapszervezetek által is támogatott rendez
vényről a fő szervező szerkesztőségünknek megküldött tájékoztató
ját tesszük közzé. 

1996-ban egy francia 
ismerősöm invitálásá
ra Zalaegerszeg állo
más amatőr csapatából 
verbuvált kicsi, de el
szánt társasággal elő
ször vettünk részt a 
Toulouse-ban megren-· dezett nemzetközi va
sutas futball kupán. 

A háromnapos ren
dezvényen francia, 
spanyol, belga, hol
land, angol, német, 
osztrák és olasz csapa
tok között a vigasz ág 
1. helyezéséért járó, a 
fairplay, valamint a 
legjobb kapusnak és 
gólkirálynak járó ku
pát is megszereztük, s 
nem utolsósorban re
mek hangulatban, ren
geteg vasutas kollégát 
ismertünk meg. 

A rendezvény egy 
sorozat kezdete volt, 
melynek keretében 
minden évben külön
böző helyeken kisebb
nagyobb eredmény
nyel, de képviseltük 

kis hazánk, városunk 

A
há- és egyben Kelet-közép 

Európa vasutas futball rom- lelkesedését. Így jár-
napos tunk többek között 

rendezvé- Marseille-ben, illetve 
legutóbb 2001-ben 

nyen francia, Görögországban, La-
spanyol, bel- rissában. 

h 11 d A rendezvényeket a ga, 0 an , nemzetek váltakozva 
angol, né- szervezik meg, és ez 
met, osztrák évben ránk került a 

1 
sor. Vettünk egy mély 

és O asz CSa- lélegzetet, és meghir-
patok között dettük (a korábban 

a vigasz ág megismert csapatok 
között) az „lnternatio-

1. helyezésé- na/ Railway Footba/1 
ért járó, a Cup 2002 HUN-

fiairplay, va- GARY" rendezvényün
ket. 

lamint a leg- A szervezést már ja-
jobb kapus- nuár elején elkezdtük, 

a meghívókat szét-
nak és gól- küldtük, a csapatok re-
királynak gisztrálása megtörtént. 
•,, ,, k "t · 

A háromnapos sport-Jaro Upa IS rendezvény UEFA sza-
megszerez- bályok alapján „nagy 
tük pályán" sorsolt cso-

_______ .. portokban került meg-

rendezésre -
a mellékelt 

:::;;.::;;�&:.;'.·· program sze-,. 
rinti lebo
nyolí tással .  
Helyszíne a 
Városi Sport
centrum volt. 

R é s z t v e 
vők: Anglia 
(London Eu
rostar) 20 fő, 
Belgium (Li
ege) 27 fő, Belgium (Bruxelles) 
20 fő, Franciaország (Toulouse) 
28 fő, Görögország (Larissa) 24 
fő, Görögország (Larnia) 22 fő, 
Ausztria (Fehring) 20 fő, Olaszor
szág (Milánó) 36 fő, Magyaror
szág (Zalaegerszeg) Forgalom, 
Magyarország (Zalaegerszeg) 
PGF. 

A rendezvényt A MÁV Rt. Terü
leti Igazgatóságának Igazgatóhe
lyettese és városunk Polgármeste
re nyitotta meg. A csapatok elszál-

lásolása céljából a HOTEL Bala
ton és Arany-Bárány szállodákat 
vettük igénybe. A csapatoknak 
ittartózkodásuk alatt különböző 
városnézési és egyéb helyi progra
mokat szerveztünk abban a re
ményben, hogy kellemes élmé
nyeket idéznek majd fel, ha Ma
gyarországra, a magyar vasuta
sokra gondolnak. 

Kövesdi Szilárd 
• csomóponti fónök 

VÉGEREDMÉNY: 1. TOULOUSE (FRA); 2. ZALAE
GERSZEG PGF. (HUN); 3. FEHRING (AUT); 4. MILANO 
(ITA); 5. BRUXELLES (BEL); 6. LIEGE (BEL); 7. ZALA
EGERSZEG FORGALOM (HUN); 8. LARISSA (GRE); 9. 
EUROSTAR (ENG); 10. l.AMIA (GRE) 

KÜLÖNDÍáAK: Fair Play dij: EUROSTAR; MÁV Rt. 
Területi Igazgatóság különdíja: LAMIA; Gólkirály: FAB
RICE PERILES (TOULOUSE); Legjobb kapus: ALAIN 
MARCH�L (LIEGE); Legidősebb résztvevő (80 éves): 
THANASZI KARKALA (GRE). 

ítélte az első díjat, a második a Művelődé
si Ház gárdája lett, Rocskóné és Séta Attila 
irányításával, míg a harmadik helyezést 
Tischler Roland fószakácskodásával Pécs 
Állomás jegyvizsgálói érdemelték ki,. 

A
pécsi Vasu
tas Művelő
dési Ház 

2002. július 6-án a 
PVSK sporttele
pén egész napos 
rendezvénnye l  
várta és köszön
tötte a város és a 
környező települé
sek vasutasait és 
családtagjaikat. A 
mintegy kétezer 
résztvevőnek fe
ledhetetlen kikap
csolódást biztosí
tó programsoro
zat főrendezője 
Bogárdi-Mészöly 
Éva, a Művelődési 
Ház igazgató he
lyettese volt. 

Asportprogramokat reggel kilenc óra
kor kezdődő kispályás labdarúgó 

torna nyitotta, amelyre tizenöt csapat neve
zett. A nagy figyelemmel kísért focicsatát 
végül a vendégként meghívott eszékiek 
nyerték, a pécsi ÁGF és Pécsbánya-rende
ző csapata előtt. A szervezők a csapattagok 
kísérőire is gondoltak. Fél tíztől 11-es rú
góversenyt rendeztek gyermekek és nők 
részére. 

Szintén a gyermekek vethették össze 
tudásukat az aszfalt rajzversenyen, 

amelyen három korcsoportban hirdettek 
eredményt. A legkisebbek közt Vukmann 
Márk, a középső korcsoportban Nedev 
Zsuzsanna, míg a nagyobbaknál Pintér 
Anita lett az első. 

Délután három órától Kick-boksz be
mutató, a Forma-fitt aerobic és az 

WS rock and roll bemutatója, a Pécsi Vas
utas Népdalkör, valamint a Pécsi Vasutas 
,.Pannónia" Táncegyüttes műsora szóra
koztatta a közönséget. Nagy sikert arattak 
a Pécsi Nemzeti Színház művészei, vala
mint FRÉDI-BÉNI humoros akrobaták is. 
Este hét órakor ketiilt sor az eredmények 
kihirdetésére és a díjak átadására. 

Több, az egés� napon átívelő szórako
zási lehetőségről is gondoskodtak a 

művelődési ház dolgozói. Így tekinthette 
meg a „nagyérdemű'' a kézművesek kira
kodóvásárát, illetve a kicsik részére egész 
nap ingyen állt rendelkezésre a légvár. 
Acsaládok szórakozását szolgálta a 

gyermekek ügyességi versenye, a 
családi kötélhúzó-, a lepényevő-verseny és 
a „Ki tudja jobban a KRESZ-t?" vetélke
dő. 

Azaszfaltrajzoláson túl a gyermeke
ket számos, a kézügyességet pró

bára tevő játékkal is várták a szervezők. Így 
például arcfestést, textil0 és üvegfestést, fi. 
mozást ( hőre keményedő gyurmával külön
böző figurák készítését), gyöngyfűzést és 
éks�erkészítést, valamint origamit (japán 
papírhajtogatást) gyakorolhattak szakava
tott segítők irányításával a gyermekek. 
Nagy figyelem övezte a délután egy 

órakor kezdődő főzőversenyt, ahol 
legalább tizenöt főre kellett csülökpörköl
tet készíteniük a csapatoknak. A zsűri a 
Lakatos Zoltán vezette ÁGF csapatának 

Fél nyolctól éjfélig tartott a „Pálya
bál", amolyan batyus módra. Min

denki belépő nélkül vehetett részt, és bárki 
bármit ( ételt, italt) hozhatott magával. 
Azegésznapos programra az este tíz 

órakor megtartott tűzijáték telte 
fel a koronát. 
Ajól sikerült rendezvény szervezői -

akiknek gratulálunk munkájukhoz -
már most bejelentették: mindenkit szere
tettel várnak a jövő évi vasutasnapra. 
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Nőkongresszus 
1 1 

. 1 

VANNAK OL VAN KÉRDÉSEK, 
AMELYEKBEN AZ OLY 

SOKSZOR IRIGYELT SVÁJC

az OBB-nél 

2002 
június 4-5,-én tartotta 
az Osztrak Vasutas 

szolgáltatási színvonalá
nak növeléséhez. 

A
kongresz

szus hatá

rozatai kö-

BAN JÓCSKÁN 
MÖGÖTTÜNK JÁR

NAK. ILYEN A GYER· 
MEKINTÉZMÉNYEK 

HÁLÓZATA, 
A SZÜLÉSI SZABAD

SÁG, A GYERMEK
GONDOZÁS 

FEL TÉTELRENDSZE
RE, STB. 

• Szakszervezet Női 
Szervezete soros kongresszusát. A Vasutasok 
Szakszervezete .Női Tagozata képviselőjeként 
meghívást kaptam, mint partnerszervezet a 
kongresszus mindkét napjára. A kongresszu
son nagy létszámban a több országbeli meghí
vott mellett a régiók képviseletében női küldöt
tek, valamint a munkáltató és a vasutasok kü
lönböző szervezeteinek képviselői is részt vet
tek. 

A méltató és dicsérő 
szavak után, minden pro
tokoll nélkül kérdések 
hangzottak el a küldöttek 
soraiból. Meglepően éles 
hangú és kényes kérdések 
a mindennapokból és lás
sunk csodát, a vezérigaz
gató nem sértődött meg. 
Tisztes válaszokkal pró
bált helytállni. 

zött szereplő köve

telések között van, 

amely a gyerrp.ekek 

elhelyezésének 

megoldását követeli 

azokon a helyeken, 
1------------.. 

lalkoztatottak 25%-a nő), a problé
mák, amelyek foglalkoztatnak min
ket, szinte átonosak. A kQngresszus 
határozatai között szereplő követe-

Meglepetéssel szolgált számomrs1 a szerve
zés maga, ünnepélyes, hivata-

ah9l a nők számará

E l j á t - nya jelentős. 
los, de mégis laza, könnyed 
volt a ·  "két nap. A hivatalos és 
ál�alunk is alkalmazott napi
rendek mellett karriertotót, és 
az első nap zárásaként humor
bonbonokat kaptunk, termé
szetesen női témakra. 

Ami számomra megdöb
bentő volt és irigységgel töl
tött el, az az volt, hogy a meg
hívott vendégek között a Va
sutas Biztosító elnöke, a Mun
káskamara elnöke mellett az 
Osztrák Vasút Társaság vezé
rigazgatója, személyügyi igaz-

A MEGHÍVOTT VENDÉ
GEK KÖZÖTT A VASU
TAS BIZTOSÍTÓ ELNÖ
KE, A MUNKÁSKAMA
RA ELNÖKE MELLETT 
AZ OSZTRÁK VASÚT 

szottam a 
gondolattal, hogy ha a vasútnál 
egyetlen nőszervezetként a feb
ruárban esedékes küldöttérte
kezletünkre a MÁV Rt. vezéri
gazgatója kapna egy meghívót, 
vajon elfogadná-e a meghívást, 
és ott vállalkozna-e egy ilyen 
,. szócsatára"? TÁRSASÁG VEZÉRIGAZ

GATÓJA, SZEMÉLYÜGYI 
IGAZGATÓJA ÉS AN
NAK MUNKATÁRSA IS 

JELEN VOLT. 

Alkalom nyílt arra, hogy a 
svájci, a luxemburgi és a német 
vasutas nők képviseletében je
lenlévő kolléganőkkel az aktuá
lis, a nőket éppen foglalkoztató 

gatója és annak munkatársa is jelen volt. Az 
ember lánya 11em tud elvonatkoztatni az itthon 
megtapasztalt helyzettől. Csodálkozásom még 
inkább. fokozódott azzal, amikor a vezérigaz
gató szólásra és méltatásra jelentkezett. Kifej
tette, hogy a vasútnál a nők számaránya ugyan 
nem túl jelentős (az összlétszám 6,8%-a), de az 
általuk végzett munka hozzájárul a társaság 

kérdésekről szót váltsunk. Meg 
kell állapítani, hogy vannak olyan kérdések, 
amelyekben az oly sokszor irigyelt Svájcban 
jócskán mögöttünk járnak. Ilyen a gyermekin-
tézmények hálózata, a szülési szabadság, a 
gyermekgondozás feltételrendszere, stb. 

A két nap margójára lehet írni, hogy 
ugyan a két vasút különböző, és a nők 
számaránya eltérő (a MÁV Rt.-nél fog-

Külföldi vasutas szakszervezetek tevékenységéről 

Háromnapos sztrájk 
AZ ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM NÖVELÉSÉRE 

A 
új nyári menetrendet egyhangú-

z lag sérelmesnek találták egy nagy 
franciaországi vasúti gócpont -

Amiens - mozdonyvezetői, mivel a több vo
nat beállítása a forgalomba jelentősen meg
növelte munkaidejüket, és a vasút vezetői 
nem voltak hajlandóak a létszám bővítésére. 

Három reprezentatív vasutas szakszerve
zet (FGAAC, CGT és a Déli Vasút) felhívá
sára június hó 10-13-a között részleges 
munkabeszüntetést hajtottak végre, követel
ve a nagyobb létszám beállítását. 

A mozdonyvezetők sérelmesnek találták 

azt, hogy az új nyári menetrend bevezetésé
vel olyan mértékben növekedett munkaide
jük, hogy az jelentősen hozzájárult a mun
kakörülmények romlásához, ami a biztonsá
got is veszélyezteti. A mozdonyvezetők fel
tárták azt a szándékot, hogy a vasút vezeté
se olyan munkaszervezést akar végrehajta-. 
ni, ami előirányozza hat szolgálati út megté
telét öt nap alatt. Ezzel a szükségmegoldás
sal az SNCF leplezni akarja a személyzeti 
állományban fennálló súlyos hiányt. Egy 
mozdonyvezető kijelentette, hogy az igaz
gatóság már korábban elismerte tíz moz- _ 

lesek között van, amely a gyerme
kek elhelyezésének megoldását követeli azo
kon a helyeken, ahol a nők számaránya jelen
tős. Van olyan, amely követeléseket fogalmaz 
meg a jogbiztonságra a munkahelyi alkot
mányban, és van olyan is, ahol a munkafegye
lem szigorának tompítására a jogorvoslatot kí
vánja pontosítani. 

A kongresszus összességében jó hangulat
ban telt. Az alkalmazott, számomra újszerű 
megoldások arra jelentenek jó példát, hogy a 
tartalmas munka nem zárja ki, hogy felszaba� 
dultan és jó kedvvel, az összetartozás élményé
vel lehet komoly, a kolléganők élethelyzetét 
meghatározó összejövetelt tartani. 

A tisztújítás természetesen minden meglepe-
tés nélkül a régi vezetőket erősítet

te meg tisztségükben. S ikerek
ben gazdag, kevés konflik

tussal járó következő éve
ket kívánok az osztrák 
vasutas nőknek. 

Hercegh Mária 

donyvezető hiányát. A 
mozdonyvezetői munka 

nagyfokú figyelmet igényel, 
és a túlzott leterhelés által okozott 

fáradtság kihat a forgalom biztonságára. 
Másfél hónap alatt három olyan eset történt, 
amikor túlhaladtak a megállj állású jelzőn. 

A szakszervezetek közölték, hogy a moz
donyvezetők nem tudják kivenni jogos sza
badságukat, és nem tudnak részt venni szak
mai továbbképzésükön. Több esetben for
dult elő, hogy alkalmazottakat vezényeltek 
át más vontatási főnökséghez az ottani hi
ány feltöltésére. Az igazgatóság elmulasz
totta az állomány kiegészítését a nyári idő
szakban előrelátható többletfeladatok telje
sítésére. A három szakszervezet követeli a 
vontatási telep mozdonyvezetői létszámá
nak azonnali bővítését hat fővel. 

Hajós Béla 
(Rail et Transports, 2002. június 19.) 
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2002 legkiválóbb nyugdíjas vasutas szervezete - Dupla örömben van részem -
kezdte üdvözlő szavait Pallos 

Nyíregyháza csapata 
György, a VSZ Országos Nyugdíjas 
Szervezet ügyvezető elnöke. 
Egyrészt azért, mert önökkel lehetek 
az 52. Vasutasnap alkalmából, más
részt pedig bejelenthetem: Magya-

N 
yíregyháza gyöngyszeme, a szomszédos Sóstó volt a helyszíne a július 
10-én tartott rendezvénynek. Hazánk egyik legértékesebb és legegy
ségesebb tájépítészeti környezetet is bemutató múzeumfalujának 
hűsítő árnyat adó fái alatt ünnepelték a vasutasnapot Nyíregyhá
za és körzetének nyugdíjas vasutasai. 

rország legkiválóbb nyugdíjas vasu
tas szervezet megtisztelő címet nyerte el 

Nyíregyháza alapszervezete. Az elis
merést az elmúlt hetekben vehette át 
a helyi alapszervezet vezetősége. 

A nagyállomás előtt gyülekezve - többen 
családtagjaik kíséretében - szívükben meg
fiatalodva adták át magukat az egykori kol
légákkal való találkozás örömeinek. A beér
kező fapados kisvonat pillanatok alatt bené
pesült, főleg a nyitott 1'ocsik voltak népsze
rűek, Sóstóig nosztalgiázott az éltesebb ko
rosztály. 

A bensőséges ünnepet megtisztelte jelen
létével Csabai Lászlóné, Nyíregyháza pol
·gármestere, Pallos György, a VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezet ügyvezető elnöke, Kiss 
Tibor, a VSZ Debrecen Területi Képviseleté
nek titkára valamint Smid János, nyíregyhá
zi állomásfőnök is. 

A helyi vasutas nyugdíjas alapszervezet 
vezetősége mindenre kiterjedő figyelemmel, 
kitűnő szervezéssel gondoskodott a családi
as hangulatú program zavartalanságáról. 

- Amikor nyugdíjas, vagy éppen vasutas
napon szót kapok, mindig az első és legfon
tosabb számomra a köszönet. Köszönet az 
elvégzett munkáért, a hitért és a bizalomért. 
Önök bizonyították, igenis érdemes ezen a 
munkaterületen dolgozni, tudásukat itt ka-

A demizson 

A
borgazdaság igazgatója az állo
más főnökénél tett látogatást, 
megköszönni a jó közreműködést 

a borszállítmány gyors lebonyolításáért. 
Közölte a főnök úrral, hogy egy demi
zson jóféle itóka elő van készítve, küld
jön érte valakit, a pincemester tudja mi
ről van szó. A főnöki előszobában leb
zselő pályamunkás meghallotta a demi
zson ügyet, kisomfordálva az irodából 
gyors léptekkel felkereste a pincemes
tert, mondván a demizsonért jött. A pin
cegazda mit sem sejtve odaadta az elő
készített demizsont. 

Kisvártatva a főnök Jánost, a málhá
zót küldte az ígért itókáért. A pincemes
ter nem győzött csodálkozni azon, hogy 
igazgatója miért két demizsont ajándé
kozott a főnöknek - amikor még azt az 
egyet is sajnálta, no meg, hogy a főnök
nek két embere is van, aki ennyire ráér 
borért szaladgálni, de odaadta a másik 
demizsont is. 

Ma sem tudja senki - a pályamunká
sokon kívül -, hogy aznap miért kétszer 
jelentkeztek az „egy demizson borért?" 

Hegedűs Károly 

matoztatni. - hangsú
lyozta köszöntőjében 
Csabai Lászlóné polgár
mester asszony. Kifejtette; 
szeretnék elérni azt, hogy 
minden magyar állampolgár 
érezhesse, szükség van a munkájára. 
Amelynek igenis értéke van, s ame
lyet kellően kell anyagilag elismer
ni. Búcsúzóul boldog és nagyszülői 
feladatokkal megáldott, békés kor
szakot kívánt a va�utas nyugdíja
soknak. 

Kerüljön 
visszaál
líátsra az 
ldősügyi 
Tanács 

A jelenlegi politikai vezetéssel 
olyan megállapodást kötöttünk, 
amelyben elvárjuk, hogy nyugdíjasa-

ink boldogan, békésen élhessenek, va
lamint a bérrel arányos nyugdíj való
suljon meg. Ne legyen megkülön
böztetve a munkavállaló és a nyugdí-
jas akkor, amikor a gazdaságnak le
hetősége van a nyugdíj emelésére. -
Kerüljön visszaállításra - hangsú
lyozta - az Idősügyi Tanács, ahol az 

Smid János nyíregyházi állomásfőnök a 
mindennapok eseményeiről tájékoztatott. 
Büszkén jegyezte meg: igen jól halad a nyí
regyházi állomásrekonstrukció. Remélhető
leg október közepétől már korszerű épület 

önök problémáját meg tudjuk fogal
mazni és elvárjuk, hogy a mindenko
ri miniszterelnök legyen az Idősügyi 

Tanács elnöke. 
Szerencsére ezt a kormányzat felvállalta, s 

már tapasztalhatjuk is; valóban elindultak az 
intézkedések abban az irányban, amit meg
ígértek - jegyezte meg végül az elnök úr. 

vár az utasokra. 
A hallgatóság tapsa, az idősebbek 

arcán tükröződő elégedettség árul
kodó jele volt annak, hogy a köztisz
teletben álló állomásfőnök úr igen
csak szívügyének tekinti a nyugdíjas 
vasutasság sorsát. 

-----.. Nem maradhatott el a kitüntetések 
... legyen 
bérrel 
arányos 
nyugdíj ... 

átadása sem, amelyet finom ebéd kö
vetett. Nagy Sándor és zenekara szó
rakoztatta a kellemes délutánon a 
megérdemelt kikapcsolódásra vá
gyókat. 

Húri Valéria 
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LONDON VONZÓ BBÁ TESZI 
AZ UTAZÁST AZ EUROSTARRAL 

A brit· vasút kampányt kezdett a 
csatorna alatti alagútban közleke
dő vonatok vonzóbbá tételére. 
Kedvezményt nyújtanak ugyanis 
azoknak az utasoknak, akik me
nettérti útra szóló jegyet váltanak 
a. francia vasutak 66 állomására az 
Eurostar-TGV (nagysebességű vo
nat) csatlakozás igénybevételével. 
A menetdíj 95 eurotól kezdődően 
biztosítja az oda-vissza történő ké
nyelmes és gyors utazást. A kam
pányt hirdetményekkel és a médi
án keresztül végzik. 

FEJL ETT KÖZLEKE DÉSI. 
HÁLÓZAT LÉTESÜL 
ATHÉNBEN 

A 2004-es olimpiai 
játékok idejére 
nagyarányú közle
kedési fejlesztése
ket hajtanak végre 
Athénben, amely tel
jesen megváltoztatja a 
város arculatát. Azt akar
ják elérni, hogy biztosítva le-

gyen a zavartalan helyváltoztatás a 
városban és környékén. Már 2001 
januárjától kezdve közel 400 gáz
turbinás autóbusz közlekedik, és 
további 600 autóbuszt újítanak fel 
2003-ig. Jelenleg mintegy kétmil
lió helyi lakos veszi igénybe rend
szeresen a városi közlekedési 
eszközöket. Úgy számítják, hogy 
az olimpiai játékok idejére a jelen
legi 30%-ról 42%-ra emelkedik 
majd a városi közlekedést igény
bevevők száma. 

A ROMÁN VASÚT (CFR) 
VASÚTI MOTORKOCSIKAT 
VÁSÁROL NÉMETORSZÁGTÓL 

A CFR vasút személy
fuvarozási társasága, 

a Calatori szerző
dést kötött a né-
met Siemens 
gyárral 120 
,,Desiro" már
kájú motorkocsi 

elem szállítására. 
Az üzlet értéke 

több, mint 300 mil
lió eurot tesz ki és ma

. gában foglalja a tartalék 

' 
a}�at,ré�zek szál- Calatori nemzetközi k�p-
htasat 1s. A mo- "d , k.. .. 

csolata az orszag-
torkocsiban 120 SzerzO est OtOtt nak) huzamosabb 
ülőhely és 90 a német ideig tartó meg-
állóhely van, ma- • , szakadását egy 
ximális sebessé- Siemens gyarral földcsuszamlás 
ge pedig 120 miatt. A beruhá
km/óra. A szerelvények Bukarest, zások növekedése is többletkia
Arad, Nagyvárad és Kolozsvár dást okozott, mivel kb. száz moz
környékén fognak közlekedni. A donyt szereztek be, és 2003-ig új 
Németországban gyártott motor- TGV vonatot fognak üzembe he
kocsik helysiínre szállítása már ez lyezni. 
év novemberétől megkezdődik, és 
2007-ig fog tartani. KEVESE BB 

Az SNCF 2002. ÉV I 
KÖLTSÉGVETÉSE NAGYARÁNYÚ 
TÚLLÉPÉST MUTAT 

Az előzetes számítások szerint a 
francia vasút 2002. évi költségve
tése 70 millio euró deficitet tesz 
ki. A személyforgalom egyes vi
szonylatokban emelkedést mutat, 
más viszonylatokban azonban 
csökkenést. A teherforgalom az év 
első 13 hóniipjában 1,6%-kal 
csökkent az előző év azonos idő
szakához képest. Az okok közt 

- ·említik az Olaszország felé irá
nyuló forgalom ( ez a legfontosabb 

A VASÚTl•PÁLYA, ÉS TÖBB 
AZ AUTÓPÁLYA EURÓPÁ BAN 

1990 és 1999 között az európai au
tópályák hossza 25%-kal növeke
dett, a vasútvonalaké azonban 4%
kal csökkent. A legsűrűbb autópá
lyákkal rendelkező országok 1 OOO 
km2-re számítva Hollandia (58 
km), Belgium (55), Luxemburg 
(44) és Németország (32). Hason
ló a helyzet a vasutak területén is 
1000 km2-re: Belgium (112), Né
metország (107) és Luxemburg 
(106). 

Hajós Béla 
La Vie du Rail, 2002. április 

Könyvajánló - vasútbárátoknak 

A 
1\ 

fejlődésen ment keresztül. A dinamikus 
Közlekedési Múzeum �'3-d\.é,-0.� előretörést a_z 1872-ben - 140 évvel ez-
kiadásában _ az (2001 _ tev-� _ előtt - a forgalomnak átadott Bánréve-
b ) ·11 'k K J k d

, 
· Ózd 1 OOO mm-es nyomtávú vonal je-en I ete es öz e e �s1 ::,.S 

és Vízügyi Minisztérium, valamint Ozd" ;('3-\, l�ntette. )":_ gép ;ontosabb műs�aki 
Város Onkorrnányzata támogatásával, '3-�'3- . �ellemzo1. ures sulya _21:7: szolgal�-
miniszteri előszóval jelent meg Vass t1 sul�a: 29,3 tonn�, max1m�hs seb:s�e-
Tibor Az ózdi iparvasút története című g: 40 km�?ra.) A�_o:, valt ,ugyams (ehetov� a 
könyve. Tartalmát fémjelzi az is, hogy lekto- vallal�t ko�l:kedes1 uzemen�k: az 1parv�s�t: 
ra Dr. Veres László, megyei múzeumigazga- nak kialak1tasa, am,ely, a , gy�astechnologia1 
tó, ,a történelmi tudományok kandidátusa. foly,a��t s_z:rves r:szeve val�. Az ala�te��-

Ozd város és térsége a jelenlegi állapotánál n_ologia1 te�ekenyseg meghat�roz?tt sz_alh�a
iparilag nagyobb és eredményesebb múltra s1 felada�ot_1,elentett; megfe�el? !11.uszak1 szm
tekinthet vissza. E megállapítás ellenére van vonalat es JOl szervezett szalhtas1 rendszert. 
remény és akarat arra, hogy az ott élők 
újra jelentős szerephez jussanak a gazda
sági életben. A kötet, amelynek szerzője 
kiváló hely- és ipartörténész, alkalmas ar
ra, hogy maradandó emléket állítson az 
ózdi iparvasútnak, amely hosszú működé
sével fontos ipari és közlekedési teljesít
mények hordözója volt. 

Az ózdi Vasgyár a magyar vaskohászat 
egyik legrégebbi vállalata. Létrejötte a 
XIX. századi reformkorszakra nyúlik vis-
sza. Az e századvégi évtizedek alatt és a 
vasútépítkezések következtében jelentős 

A 277. sorozatú normál nyomtávú 
gőzmozdony jellegrajza 

215 300 720 

Az iparvasút feladata hármas tagozódású 
volt. 1) A készáruszállítás, amely az ózdi 
vasgyár, a borsodnádasdi lemezgyár, vala
mint a bányák termékeit gyűjtötte össze és 
fuvarozta a terrnelőüzemből a MÁV állomás
ra továbbítás céljából. 2) A beszállítás, 
amely az ózdi vasgyár alapanyagait az előbb 
említett üzemek, továbbá a területen dolgo
zó beruházási kivitelező vállalatok üzemi, 
fenntartási és építési anyagait szállította a 
MÁV állomástól a felhasználási helyig, nem
különben az üzemek és bányák dolgozóit is. 
3) A belső anyagmozgatás. 

Az igényes kivitelű, sok fényképet, rajzot 
és kimutatást tartalmazó, szakszerűen 
megírt munka végigvezeti az olvasót a 
vasgyár történetén a megalakulástól 
kezdve napjainkig, előtérben az iparva
súttal. Felsorolja a sikereket és a megpró
báltatásokat egyaránt. 

Remélhetjük, hogy a térség újra a gaz
dasági felemelkedés útjára lép. Érdemes 
arra, már csak remek múltja és eredmé
nyessége miatt is. 

Ezért ajánljuk újra a mű tanulmányozá
sát. 

Dr. Horváth Károly 
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nácsokat szolgáltattak, illetve 
szükség esetén szakorvoshoz 
irányították alkalmi páciensei
ket. Az egészségügyi totó is 
eredményesen felcsigázta a 
közönség érdeklődését, a 13+ 1 
kérdést helyesen megválaszo
lók között értékes nyeremé
nyeket sorsoltak ki. 

A fődíj kétszemélyes hétvégi 
üdülés volf a Vasútegészségü
gyi Kht. balatonfüredi, hévízi 
vagy harkányi rehabilitációs 
intézetében. 

rA Vasútegészségügyi Kht. 
Dr. Kovács Lajos, a Vasútegészségügyi Kht igazgatójának köszöntóje j61 sikerült szereplésével a 

CEL, HOGY A VASUTA
SOK ÉS CSALÁDTAGJA· 

IK MINÉL MAGASABB 
SZÍNVONALÚ EGÉSZ· 

SÉGÜGYI 
ELLÁTÁSBAN 

RÉSZESÜL· 
HESSENEK 

Papp Zoltán, a totó nyertese 

szakszervezeti sportnapon to
Mára már hagyományos szín- egészségükkel kapcsolatos vább növelte az intézmény 
foltja lett a Vasutas Szakszer- problémáikról. Az orvosok népszerűségét a vasutas kollé
vezet nyári sportnapjának a személyre szabott életmódta- gák körében. 
Vasútegészségügyi Kht. stand- -------------------------------------, ja. Az egészségügyi szolgálta-
tó nemcsak az orvosi ügyeletet 
biztosítja a rendezvény�n, ha
nem egészségügyi állapotfel
méréssel, orvosi tanácsadással 
is neveli, szórakoztatja az ér

23. Orvosi Világjátékok 
deklődőket. 

Dr. Kovács Lajos, a Vasút
egészségügyi'1(ht. igazgatója a 
rendezvény megnyitóján mon

e annes és Evian után idén a Balaton-felvidék adott otthont 
az évente megrendezésre kerülő orvosi világjátékoknak. 
Az esemény központja a Club Tihany volt, de a Balaton 
Északi part szinte minden nagyobb tele-
pülését érintette a megmozdulás. 

egészségügyi Kht. balatonfüredi 
intézetének gazdasági igazgatója 
képviselte. Az igazgatónő a leg
forróbb meleg időjárás ellenére 

dott beszédében hang-
súlyozta a szakszerve- A / A francia kezdeményezésű Orvosi zettel való érdekkö- Z egesz-

/ .• • Világjátékok 1978 óta kerül megrende-zösséget, miszerint kö- segugy1 zésre. Hozzávetőleg 45 ország 3000-
zös cél, hogy a vasuta- 3500 orvosát, gyógyszerészét és más 
sok és családtagjaik standnál egészségügyi dolgozóját látja vendégül 
minél magasabb szín- / a rendezvény a világ legszebb helyein, 
vonalú egészségügyi egesz nap 

akik évente egy hétre találkoznak, és 25-
ellátásban részesülhes- töretlen 30 sportágban mérik össze tehetsé-

senek. A Vasútegész- VOit az 
güket, tudásukat. A résztvevők a 

ségügyi Kht. sikeres világ minden tájáról érkeznek, 

működése hozzájárul a érdeklődés. de főként a nyugat-európai 

vasutasok életminősé- sportolók jelentkeznek nagy 

Több szá- számban. A sportágak sora géhez, része szociális szinte teljesen megegyezik az 
jólétüknek. zan keres- olimpiai sportágakkal, de termé-

Az egészségügyi 
-'k .,:- 1 

szelesen kevesebb versenyszám 
standnál egész nap tö- te 1e a kerül megrendezésre egy-egy sportágon 
retlen volt az érdeklő- Vasútegész- belül, mint az olimpián. 
dés. Több százan ke- ., .. · A magyarországi, a 23. Orvo-resték fel a Vasúteg'és- segugy1 

si Világjátékok megrendezésére 2002. 
zségügyi Kht. szakem- Kht. szak- június 22-29. között került sor, mintegy 
bereit, mérették meg 

emberet't 
ezer hazai versenyző részvételével. A 

vérnyomásukat, vagy vasutas színeket U/és Erzsébet, a Vasút-

több versenyszámban is bizonyságot tett 
küzdőszelleméről, elmondása szerint legin

kább a maratoni futás vette ki az erejét. 
A sportesemény igen jó hangulatban telt, nemcsak 

a versenyek színhelyén, hanem az azokat kísérő tár
sadalmi eseményekben is. Balatonfüred kifogástalan 
feltételeket biztosított a nemzetközi résztvevők szé
les köre számára. A külföldi kollégáknak lehetőséget 
biztosítottunk a Vasútegészségügyi Kht. balatonfüre
di intézményében a hazai egészségügyi ellátó rend
szerrel való ismerkedésre is. 

csak elbeszélgettek az 1.-_____ ...___ ______ , _______________________ __. 
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B.emutatkozó 
látogatás 

K
ugler Flórián, a MAY Rt. 
újonnan kinevezett humánpo-

1 i tikai vezérigazgató-helyettese 
bemutatkozó látogatást tett a Vas
utasok Szakszervezete középszer
vezeti titkárokkal kibővített elnök
ségi ülésén. Kugler Flórián vázol
ta néhány elképzelését. Többek 
közt kifejtette: fontosnak tartja, 
hogy a vállalatnál megelégedett 
munkavállalók dolgozzanak, és 
munkáját ennek szellemében !cí-
vánja végezni. 

mint azt a vezérigazgató-he
lyettes elmondta: érdekelt a 

szakszervezetekkel való korrekt 
együttműködésben, amelyekkel 
kemény vitákra számít, de egyér
telmű megállapodások megköté
sére törekszik. A vendég kihang
súlyo'zta, hogy a MÁV Rt. igazga
tóságán belül meg fogja vívni a 
csatát a munkavállalók jobb szoci
ális ellátásáért és béreiért. A szak
szervezetekkel· nem presztízshar
cot kíván folytatni, hanem ésszerű 

kompromisszumokra törekszik, 
azaz mindenki által elfogadható és 
betartható megállapodásokra. 

A
bemutatkozó látogatáson je
lenlévő VSZ tisztségviselők 

figyelemorientációnak szánt fel
vetései a gazdasági társaságok 
szerződéseinek felmondásában 
rejlő veszélyeket, a nyugdíjasok
kal történő együttműködés újra
kezdését, az egészségügyben való 
szerepvállalást és a MOSZI visz
szaállítását, a közszolgálatot vég
ző vasutasság bér elmaradásának a 
közalkalmazottakhoz való felzár
kóztatását, a szervezetátépítés hu
mánus kezelését, a PVDSZ repre-

. zentativitásának kezelését, a Köz
ponti Üzemi Tanács és a Központi 
Munkavédelmi Bizottság jogvitái
nak felülvizsgálatát célozták. 

A
vezérigazgató-helyettes felé 
megfogalmazott kérdéseket 

Kugfer Flórián tételes ismerethi
ány miatt a későbbiekben vála
szolja meg. 

Kiskunfélegyháza állomáson jól felszerelt, kétágyas, hideg-meleg 
· vizes vendégszobákkal állunk munkatársaink rendelkezésére. 
· Nagyobb létszámú csoportok elhelyezését is tudjuk vállalni, szük-
ség esetén teljes ellátást biztosítunk. · · · · · · ·-
Várjuk tisztelt munkatársaink, szakmai szervezeteink.jelentkezé

. sét. Bővebb felvilágosítást a 06/27-22 üzemi, vagy a 76/461-460 
városi telefonszámon ad munkatársunk. 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos -vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 
és biztonsági zárak 

gyártását és forgalmazását 
mind vasúti, mind közúti célra, 

magánfuvarozók részére. 

MSZ EN ISO 9002/96 
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V
asutasnap. 1846. július 15-én nyílt meg Pest és Vác kö
zött az első hazai vasútvonal. A nyitó szerelvényt a 
vízsz. 1. és függ. 1. nevű gőzmozdonyok húzták. Az e
lőbbit a vízsz. 1., míg az utóbbit a függ. 1. nevű moz
donyvezetői yezették. 

Vízszintes: 1) Megfejtés I. -
Megfejtés III.; 2) Számlát ad -
orosz illuzionista volt; 3) Utóirat 
- belátható időszak; 4) Öröklő
dés hordozója - sugaras, - erő
műve van; 5) A vízsz. 4-el függ 
össze, torz némán; 6) Tansegéd
letek; 7) Mutatószó, - megszólí
tás-, .. .János dalszerző; 8) Állo
más (ang.) - állatkert (lat); 9) 

Diákfenyítés volt, - adat egyne
műi; 10) Bec. női nevek, - római 
ezerötszáz, - Asztáci,um; 11) 

Fikcionalizmus része, Egyfajta 
italozó; 12) Én (lat) - halkan lép, 
- szemmel érzékel; 13) Energia
forrás, - Ausztria. 

Függőleges: 1) Péter, -
Megfejtés II. - Megfejtés IV.; 2) 

Végére járt, - ütős gyermekjáték; 
3) Sorrendet állapított, - Nóra, -
Táblafestmény; 4) Tanítóképző, -
személyes névmás, - kilométer, 
börtön, - Coca Cola része; 5) Ku

ka kuka! - lányom férje, -- mosó
szer márka, - ismétlés része; 6) 

Igás állat, irodaszer, oxigén; 7) 
Rang része, - depó egynemúi; -
semmirekellő (fr.); 8) Irattároz, -
oxidáló; 9) Kolóniákban van, -
II. világháborús magyar hírszer
ző, - Igen (oroszul), - becsuk; 
10) Duplán öregember (argó) 

Készítette: Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

Szociális, Demokratikus, Modernizációs. Nye'rtes: Békefi 
Mihály békéscsabai olvasónk, aki két személyre - szóló hétvégi pi
henést nyert a VKHT (balatonfüredi, hévízi vagy harkányi) rehabili
tációs intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja Kammermann 

Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

Kétszer háromágyas szoba Berek
fürdőn kiadó. 1300 Ft/fő. 
Érdeklődni a 06/46-379-516-os mis

kolci és a 06/59-319-042-es berekfürdői telefonszámon lehet. 
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ÁRVÍZI 
VÉDEKEZÉS 
- NAGY VOLT 

AZ 

ÖSSZEFOGÁS 

ISMÉT RAJTUNK MÚLIK 

A tagdíjlevonási 
nyilatkozat alá
írásával minden 
vasutas azt üzeni 
a világnak (a 
MÁV Rt. minden
kori vezetésé
nek), hogy a jö
vőben is igényt 
tart a szabályo
zott munkavég
zésre, a kollektív 
szerződés védel
mére, a szociális 
ellátásokra és a 
szakszervezet 
védelmére eset
leges egyéni sé
relmei orvoslásá
ban. 

,, Ugy hiszem, cseppet sem túloztak azok, 
akik övön aluli támadásnak minősítet

ték a MÁV Rt. vezetésének 2000-ben, a két
hetes sztrájk utáni döntését, amellyel egyol
dalúan megszüntették a szakszervezeti tag
díjak levonását. E a szakszervezetek gyengítését célzó 

Zkicsinyes vezetői lépés - mint tudjuk 
- csak részben érte el a célját. A vasutasok 
az újabb megpróbáltatás ellenére bebizonyí
tották, értik és tudják, hogy összefogás nél
kül kiszolgáltatottak lennének, ezért ha más 
módon is, a többség fizette a tagdíjat. Demilyen a világ! Alig telt el két év, 

ismét dönteni kell. , Immár törvény 
írja elő, hogy a munkavállaló szakszervezeti 
tagdíj levonására adott megbízását a mun
káltató nem tagadhatja meg. Ismét felkere
kedtek hát a Vasutasok Szakszervezete tiszt-

ségviselői, hogy - az elmúlt tíz 
évben ki tudja hányadszor -. 
meggyőzzék a vasutasokat a 
szakszervezethez tartozás 
szükségességéről. Felfoghatnánk a kérdést 

felesleges tortúraként is, de 
nem az. A mostani „aláírás
gyűjtésnek" több előnye is le
het. Egyrészt a tagdíjlevonás 
törvényi kötelezettséggé válá
sa a 2000. évi vasutassztrájk 
egyértelmű sikere, méghozzá 
olyan, amely az egész szak
szervezeti mozgalomra pozitív 
hatással van. Miért? Mert a 
Munka törvénykönyve mosta
ni módosításáig a tagdíjlevo
nás megtagadásával „fenyeget-

ÖNORM M 7812, ,_, 
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• vasúti járműjavítás 

' 
és gyártás 

,,,,,, 

• fémmegmunkálás 

hették" a munkáltatók a szak
szervezeteket, mondván „Ne 
ugráljatok, mert úgy jártok, 
mint a vasutasok" . 

Másrészt a tagdíjukat ismét 
„levonatók" nagy száma 

tekintélyt és erőt ad a VSZ-nek. 
A tagdíjlevonási nyilatkozat 
aláírásával ugyanis minden vas
utas azt üzeni a világnak (a 
MÁV Rt. mindenkori vezetésé
nek), hogy a jövőben is igényt 
tart a szabályozott munkavég
zésre, a kollektív szerződés vé
delmére, a szociális ellátásokra 
és a szakszervezet védelmére 
esetleges egyéni sérelmei or
voslásában. Az így kifejezett 
összetartozásra pedig leginkább 
a vasutasoknak van szükségük. 

A
zért van árnyoldala is a do
lognak. Bár az eddigi 

visszajelzések szerint a tagdíj
levonás lehetőségének visszaté
résével ismét nő a VSZ taglét
száma, néhányan azt mondják: 
,,nem ellenségei a saját zsebük
nek". De hiszen ezt nem is vár
ja el tőlük senki. Mindössze azt 
kellene belátniuk - környeze
tükben széttekintve -, hogy az 
elmúlt tizenkét évben Magyar
országon azok jártak a leg
rosszabbul, akik meg akarták 
.spórolni saját érdekeik védel
mének az árát. 

A
Vasutasok Szakszervezete 
léte és tekintélye százhat 

éves történelme alatt - a politi
kai tiltás időszakait kivéve - a 
vasutasok akaratán múlt. Így 
van ez most is. És most is igaz 
az alapelv: ,,Nem a szakszerve
zetnek van szüksége tagokra, 
hanem a munkavállalóknak 
érdekvédelemre". 

Karácsony Szilárd 
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AZ ÉRDEKVÉDELEM AKTUÁLIS -KÉRDÉSEI edvező válto-

A
MÁV Rt. élén történt sze
mélycseréket követően is
mét érdemi munka folyik a 

Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban. 
Leiutóbbi lapszámunk óta három 
V ET ülésre került sor, ebből kettő 
megállapodással zárult. Augusz
tus 6-án a vállalati lakáskölcsönök 
kedvezményes visszafizetéséről, 
22-én a ruházati szabályzat módo
sításáról tudtunk a munkáltatóval 
megállapodást aláírni. Az utóbbi 
megállapodás több, a VSZ által 
kezdeményezett módosítást is tar
talmaz. Kedvező változás., hogy a 
ruha átvételére fordított időt mun
kaidőként kell elszámolni, a több 
munkakör ellátása esetén járó na
gyobb mértékű keretet biztosító 
munkakörök jegyzékét a jövőben 
a Helyi Függelékben kell rögzíte
ni. 

ben a nők a jövőben sálat, illetve 
kendőt fognak kapni. A raktárno
kok ellátása nadrággal bővült. 
Több munkaköri táblázat esetében 
növekedtek az éves keret pontszá
mok. 

kaidőt meghaladó utazási időt a 
jövőben személyi alapbérrel téríti 
a KSZ. 

Kzás, hogy a ru
ha átvételére 

fordított időt munka
időként kell elszá
molni, a több mun
kakör ellátása esetén 
járó nagyobb mérté
kű keretet biztosító 
munkakörök jegyzé
két a jövőben a He
lyi Függelékben kell 
rögzíteni. 

A munkakör megnevezések és 
FEOR számok az ez év január 2-
ától érvényes munkaköri besoro
lással szinkronba kerültek. 

Még vita van a készenlétről. Az 
Mt. 128. § alapján, de egy héten 
belül elrendelt készenlétek esetén 
további 10%-os díjazást ajánlott 
meg a munkáltató. A javaslatot a 
VSZ mérlegeli. 

* * *. 

* * * 

Bővült az ellátás, mellény és 
kardigán helyett választható lesz a 
kötött pulóver. Több munkakör-

M
egkezdődött a VÉT-en 
szeptember 2-án életbe
lépett Mt. módosítás mi

att szükségessé váló KSZ módosí
tások vitája is. Egyezség alakult ki 
a helyettesítési díj (15-50%), az 
átirányítás kirendelés és ügyelet 
témában. 

A rendszeres telephelyen kívül 
végzett munka - bár nem számít 
kiküldetésnek - díjaiása megma
radt. 

A
szakszervezeti tagdíjak 
munkáltatói levonásánál is 
sikerült megállapodni. A 

VSZ a szeptemberi munkabér-el
számolás alkalmától él a lehető
séggel, a nyilatkozatokat tárgyhó 
25-éig lehet rendszeresen leadni. 
Az őszi tárgyalási csomagok mi
előbbi átadását kérte a munkálta
tó, hogy üzleti terve kialakítása 
során figyelembe tudja venni a 
munkavállalói elvárásokat. 

sága több tárgyalás keretében ala
kította ki tárgyalási javaslatait, 
amelyet a Magyar Vasutas 8. és 9. 
oldalán teljes terjedelemben köz
lünk. 

Kiküldetés esetén a napi mun-
A Vasutasok Szakszervezete 

MÁV Rt. Érdekegyeztető Bizott- Varga Gyuláné 

A MÁV Rt. Igazgatóságának tájékoztatása 

A vasútreform alaPkoncepciójáról 
ELSŐKÉZBŐL TÁJÉKOZÓDHATNAK A SZAKSZERVEZETEK 

Az első alkalommal megtartott új fórumon a 
reform alapvető koncepciójáról, októberben a 
humánpolitikai vonatkozásokról, november
ben az átszervezés szervezeti rendjéről, míg 
decemberben az átalakítás kormány-előterjesz
téséről esett, illetve esik szó. 

Amint azt Udvari László elmondta, az alap
koncepció kidolgozásakor az Európai Unió 
elvárásait és a MÁV Rt. gazdasági és pénzügyi 
helyzetét vették alapul. Ezek alapján 2003 ja
nuárjától négy, pénzügyileg önálló (a pályava
súti, az áruszállítási, a személyszállítási és a 
vontatási) üzletágat működtet majd a MÁV Rt. 

Az egyes szervezeti egységek sajátosságai a 
finanszírozásban fognak leginkább eltérni 
egymástól. A pályavasút továbbra is kincstári 
tulajdonban marad, és fenntartását a jövőben 
állami költségvetésből kell finanszírozni. Az 
áruszállítás és a személyszállítás a verseny
szférába tartozik majd, azaz a bevételeiből kell 
eltartania magát. A személyszállítás tekinteté
ben a tervek szerint a közellátási kötelezettség 
teljesítése miatt az állam a nem fedezett költsé
geket nulla eredményig megtéríti. A vontatási 
üzletág pedig teljesítő megrendelő viszonyban 
számláz majd. 

Az Igazgatóság elnöke kihangsúlyozta, hogy 
a struktúra átalakítás nem jelent majd többlet
igényt az állami költségvetésből, amennyiben 
a kormány is elfogadja a vasúttársaság és az 

· 2 o o 2 szeptember 5-re új, ha-
. gyo�ányteremtő f9rum-

1 ra h1vta meg a MAV Rt. 
vezetése a vasúttársaságnál működő vala
mennyi szakszervezetet. Amint azt dr. 
Udvari László, a MÁV Rt. Igazgatóság 
elnöke elmondta, a következő időszakban 
minden hónap első csütörtökjén, az igaz
gatósági üléseket követő második napon 
tájékoztatást kívánnak nyújtani a vasútre
form előkészítéséről. 

állami költségvetés együttműködésére vonat
kozó javaslatokat. Ezt a megváltozó bevételi 
viszonyok és az ellenőrizhető költségfelhasz
nálás, valamint az új érdekeltségi viszonyok 
biztosítják majd. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozást köve
tően a magyar pályahálózat húsz százalékát, a 
későbbiek során pedig a teljes vasúti hálózatot 
meg kell nyitni. Ezzel egy időben a MÁV Rt. is 
kiléphet az uniós piacokra. Az így kialakuló 
versenyre fel kell készíteni a MÁV Rt.-t. E te
kintetben a minimális célkitűzés a piaconmara
dás, amihez azonban jelentős fejlesztésekre 
lesz szükség. A fejlesztési forrásokat az igaz
gatóság a nemzetközi pénzpiacon elérhető hi
telekből, kötvénykibocsátásból és az EU kohé
ziós alapjából látja előteremthetőnek. 

A 2003 és 2008 között tervezett eszközfej
lesztés prioritásai közt első helyen a pályavas
út, azon belül a biztosítóberendezések korsze
rűsítése szerepel. Másodikként az InterCity 
járműparkját kívánják lecserélni. Az itt felsza
baduló járműállományt pedig a belföldi távol
sági járatokon vehetné igénybe az utazóközön
ség. Harmadikként az elővárosi közlekedés 
szemmel látható javítását kívánják megvalósí
tani. Mindezekhez kapcsolódva a negyedik 
prioritás a vontatókapacitás megújítása. 

Befejezésül Udvari László a központi irányí
tási rendszer centralizálásáról beszélt. Mint 
elmondta, a feladatok decentralizálása mellett 
a pénzügyi és beruházási rendszer központosí
tását tervezik. 

Varga Gyuláné, a VSZ osztályvezetőjének 
kérdésére az Igazgatóság elnöke elmondta, 
hogy a havonkénti tájékoztató értekezleteket 
nem tekintik döntési fórumnak. A menedzs
ment őszintén és jogszerűen fog egyeztetni a 
szakszervezetekkel. A vasutasok reformban 
betöltendő szerepéről Udvari László kihangsú
lyozta, hogy a január 2-i változás nem jár lét
számcsökkentéssel, a piaci megfelelés mozgá
sai pedig még nem láthatók előre. 

Simon Dezső, a VSZ vezető alelnöke több 
konkrét információt kért az átalakításról, a 
szakszervezetek szervezeti változásának elő
készítése érdekében. ksz 



MEGOLDÁS 

Változások 
- Közvetlen munkatársai számára nem 

volt teljesen váratlan dr. Márkus Imre 
lemondása, de mégsem lehetett erre 

előre felkészülni. A lemondás meg
történte után azt kellett mérlegel
, nünk, hogy mi lenne jobb, egy so

ron kívüli kongresszus, vagy egy 

a már a Választmány által 2003. 
áprilisára kijelölt soros kongresszu

sig tartó átmeneti megoldás. A döntés 

meghozatalakor mindenekelőtt figye
lembe kellett vennünk a Vasutasok Szak

szervezete előtt álló feladatokat. 

• Melyek ezek? 

- Az alapszervezetek szeptemberben kez
dik az alapszabály és a programtervezetek 

vitáját, a beszámolók megtartását és a tiszt
ségviselők megválasztását. Ha ezt egy soron 

kívüli kongresszus közbeiktatásával időben 

összesűrítjük, akkor sok helyen egyszerre 
kellett volna megtartani a beszámoló tag
gyűléseket, amelyekre így nem jutottak vol
na el a vezető tisztségviselők. Emellett 
konkrét elképzelésekkel veszünk részt az 
MSZOSZ novemberi kongresszusának elő
készítésében, és decemberben lejár a három
éves megállapodás, új szerződést kell köt
nünk egy új politikai környezetben az MÁV 
Rt. új vezetésével. Mindezeket figyelembe 

véve döntött az Elnökség, majd a Választ
mány a helyettesítés mellett, amely egyéb
ként külső szakértők szerint is teljesen legi
tim. 

• Vegyük sorra az egyes feladatokat Miért 
fontosak az alapszervezeti tisztújító érte
kezletek? 

- A. Vasutasok Szakszervezete hagyomá
nyaihoz jllő magas színvonalú, jól előkészí
tett kongresszus megtartására készül, amely
nek előfeltétele, hogy az alapszervezeteknél 

és a középszervezeteknél is hasonló színvo
nalú rendezvényekre kerüljön sor. Az előze
tes információk szerint az alapszervezeti 

fflBE 

a VSZ és a 
NYILATKOZIK 

SIMON DEZSŐ, 
A VSZ ELNÖKÉT 

HEL YETTESÍTÖ ALELNÖK 

A 
Magyar Vasutas legutóbbi szá
mában beszámoltunk árról, 
hogy dr. Márkus Imre lemon
dása miatt 2002. augusztusá

tól helyettesítési rend alapján Simon 

Dezső alelnök vezeti a Vasutasok 
Szakszervezetét. Ez alkalom- "'1!&.� 
mai az első számú alelnö- ,,,,,., 
köt a döntés hátteréről és A:, 
a következő időszak fel- J 
adatairól kérdeztük. "' 

• Hol tart az MSZOSZ 
kongresszusának elő-
készítése? 

- Tekintettel 
hogy 

igénylik az 
MSZOSZ-en be
lüli 

kat, akkor va
gyunk a helyes 

úton, ha a kong
resszust előkészí-
tő bizottságok 

szintjén érvényesítjük 

az elképzeléseinket. Az a 
célunk, hogy a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége a novemberi kong
resszus után napjaink követelményeinek 

megfelelő felépítéssel működjőn. Ahhoz, 
hogy mind országos, mind pedig ágazati 

szinten jobb eredményeket érjünk el, a tag
szervezeteknek ágazati szervezetekbe kell 

tagozódniuk. A hosszútávú működéshez pe
dig biztosítani kell az anyagi feltételéket. 
Azt is szeretnénk elérni, hogy az MSZOSZ 
kongresszusa nyilatkozzon a többi konföde
rációval való együttműködésről is. 

2002. SZEPTEMBER 3 

, 

MAV Rt. é én 
kötni. A bér, létszám és 

szociálpolitika tekinte
tében is hosszabb távú 
megállapodásban gon
dolkodunk - amennyi
ben a tagságtól meg
kapjuk a szükséges fel
hatalmazást -, ugyan
akkor ezekben a kérdé
sekben több, nehezen 

megjósolható tényezőt 

is figyelembe kell ven-
Például a létszám alakulását nagyban 

befolyásolhatja a MÁV Rt. tervezett 

átalakítása, amelyről ma még 

kevés információval rendel
kezünk. 

• Azt hiszem, a legtöbb 
olvasót a várható bérfej
lesztés érdekli. 

- A bérfejlesztés tekin
tetében a hároméves meg

állapodásról vegyesek a ta
pasztalataink, mert annak ered

ményeképpen - szakértőink leg
jobb szándéka ellenére is - a vasutas 

bérek elmaradtak a nemzetgazdasági átlag
tól, amelyet a bizalom megteremtése érde

kében még ez évben kompenzálni kell. Az 
előbbiekből kiindulva egy rövidtávú, a gaz
daság állapotához jobban illeszkedő és ki
számíthatóbb, több feltételhez kötött bérme
gállapodásra törekszünk. Néhány évre előre
tekintve mielőbb el kell kezdeni az európai 
uniós szintre való bérfelzárkóztatást. 

• Köztudott, hogy a MÁV Rt teljes vezérkarát 
lecserélték. Mit vár, hogyan alakulnak' a 
munkaügyi kapcsolatok? 

- V iszonylag rövid idő telt el az új vezetés 

kinevezése óta, ami alatt nem lehet pontos 

· értékítéletet alkotni. Ezzel együtt elmondha
tom, hogy az első találkozások alkalmával 
szerzett tapasztalataim pozitívak. Úg)I íté-

A bér, létszám és szociálpolitika tekintetében is hosszabb távú 
ti�ztség�isel?k t?b�sége t
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Gazdaságtalan-e a vasút? ,s., 

A 
alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munka-

z csoport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar 
vasút térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

már azonban nem hozható forga
lomba katalizátor nélküli autó, 
ezért minden autó után az alacso-

A utóbbi időben több dollár értékű személygépkocsi
Zolyan fejlemény történt, jmport terhelte külkereskedel

amely a döntéshozók esetleges münket. 
szándékaitól függetlenül is elóse- Agyors növekedést ebben az 

17. ábra: Az Európai Unióból származó import 
személygépkocsik vámleépítésének valamint az áfa 

kiesésének hatása az 1995. évi szinthez képest 

gítette a közúti fuvarozás további esetben is nagyrészt az 
térnyerését. (Más kérdés, hogy a ösztönözte, hogy fokozatosan 
döntéseket előkészítő hivatalno- • csökkent az EU-ból származó 
koknak erre a tényre fel kellett személygépkocsik vamJa és 
volna hívniuk a politikusok fi- ugyanakkor a forint is felerósö
gyelmét, számszerű adatokkal dött. 2001-ben pedig teljesen 
látva el őket. Ez sajnos nem tör- eltörölték az EU-ból származó 
tént meg.) Így például teljes egé- személyautók vámját. Az össze
szében eltörölték a vámot az Eu- sen 2-3%-ot kitevő statisztikai 
rópai Unióból származó jármú- illeték és vámkezelési díj 1997-
vek importjára. Ez csak a haszon- ben gyakorlatilag szintén meg
járműveket tekintve 2001-ben szűnt. 
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38,2 milliárd forint vámkedvez- Amint a 17. ábrán látható, 
ményt jelentett ahhoz képest, csak a vámleépítés követ-

Forrás: Saját számítás a Külkereskedelmi Statisztika, 
MNB adatok, valamint a magyar-EU vámleépítés 

mintha a korábbi vámot meg kel- keztében 1996 és 2001 között 
lett volna fizetni. További jelen- összességében 228 milliárd fo
tós rejtett előnyt - csak 200 l -ben rinttal vált olcsóbbá a személy-
58,3 milliárd forintot - eredmé- gépkocsik importja ahhoz képest, 
nyezett a forint árfolyamának mintha a vámok az 1995. évi 
erősödése. Tehát összesen 86,5 szinten maradtak volna. 
milliárd forinttal fokozatosan Avasú� helyze-
javult a haszon jár- .. , te viszont a 
műveket importá- csokkent az EU-bol vámleépítés és fo-
lók helyzete ezen származó személy• rintfelértékelés ha
két tényező miatt. gépkocsik vámja Ráadásul a magas 

tására mindössze 
13,9 milliárd forint

tal javult (a vámleépítés miatt 
5,5 milliárd, a forint-felértékelés 
következtében 8,4 milliárd fo
rinttal). Ez az összeg azért ilyen 
alacsony a közúti importhoz vi
szonyítva, mert a vasútnál vi-

importhányad következtében ha
zai munkahelyek szűntek meg. Hasonló jelenségek jelle

mezték a személygépko
csik behozatalát is, ami az elmúlt 
években dinamikusan növeke

alapján. 

szonylag kicsi az import részará
nya (vagyis elsősorban a hazai 
termelésen alapul, itthoni mun
kahelyeket biztosítva). 

Jelentősen mérséklődött a 
személygépkocsik után fize

tendő fogyasztási adóból szárma
zó állami bevétel is. Magyaror
szágon jelenleg a katalizátor nél
küli személygépkocsik fogyasz
tási adója 1600 cm3-ig 22 száza
lék, 1601 cm3-tól pedig 32 száza
lék. 

Akatalizátorral ellátott gép
kocsik esetében ez a mér

ték 10, illetve 20 százalék. Ma 
dett: 1996-tól 2001-ig - dollár- ,--------------------------, 
ban számolva - több, mint két és 
félszeresére ( 166,8 százalékkal!) 
nőtt, és elérte a 890 millió dol
lárt. Darabszámban mérve ez a 
növekedés 147,6 százalékos 
volt, és 2001-ben 155 ezer autót 
tett ki. A valóságos import ennél 
is magasabb, mert ehhez hozzá 
kell adni a túlnyomó részben im
port alkatrészekből összeszerelt 
Suzuki gépkocsikat is. Ez 1999-
ben további 128 millió USA dol
lár importot jelentett. (A pótal
katrészek és kiegészítő kellékek 
ezen felül további jelentős 
összeget képeznek.) Mindezzel 
együtt 200 l-ben 1130 millió 

A Magyar Vasutas legutóbbi számában az alábbi táblázat hibásan 
jelent meg. A szerzó'któ1 és az olvasóktól elnézést kérünk. 

Ev 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Uzemanvag felhasználás a magyar közlekedési szervezetek által megadott adatok alapján 

;Osszes felhasznált gázolaj, 258 228 150 155 134 131 195 218 231 
ezer tonna 

Fajlagos felhasználás, 1608 1714 1352 1347 1085 1014 1408 1485 1453 
kJ/átkm 
Üzemanyag felhasználás a magyar közlekedési szervezeteknél az EU faila11os értékével számolva 
EU fajlagos felhasználás, 3265 3265 3265 3265 3265 3027 3027 3027 3027 
kJ/átkm 
Összes felhasznált gázolaj, 523 435 362 377 404 391 419 445 482 
ezer tonna 
Hazai tény és az EU normával számolt üzemanyag felhasználás közötti eltérés a magyar közlekedési 
szervezeteknél 
Gázolai, ezer tonna 266 206 212 221 270 260 224 226 250 
Közlekedési és nem közlekedési szervezetek összes áruSZállításának gázolaj-felhasználása, ezer tonna 
MaJ?.var fajlagos szerint 582 576 418 417 346 343 495 535 555 

EU faila�os szerint 1182 1098 1010 1010 1042 1025 1064 1091 1156 
Eltérés 600 521 592 593 696 681 569 556 601 
Az eltérés értéke, milliárd Ft, 60 52 59 59 70 68 57 56 60 
2002. évi áron 

nyabb mértékű fogyasztási adót 
fizetik, ami további kedvezményt 
jelent ennek a súlyosan környe
zetszennyező közlekedési mód
nak. 

A utóbbi két évben a 
Zhasznált autók behoza

tala terén történt változások is a 
motorizáció és a környezet
szennyezés fokozódását eredmé
nyezték. 1996-ban négy évben 
korlátozták a behozható autók 
korát. Ennek köszönhetően a be
hozataluk 2000-ig visszaesett, 
arányuk (darabszámban mérve) 
az 1996. évi 36 százalékról 1999-
re 11,7 százalékra csökkent. Az 
említett korlátozást azonban eltö
rölték, ami ahhoz vezetett, hogy 
2001-ben fordulat állt be a hasz
nált személygépkocsik importjá
ban: számuk a 2000. évi 12 817 
darabról 2001-re 35 631 darabra 
ugrott. A használt autók importját 
az is nagymértékben elősegíti, 
hogy a jelenlegi vámeljárás tö
meges csalásra ad lehetőséget, 
amit az érintettek sok esetben ki 
is használnak: a fogyasztási adót 
- és a hozzá kapcsolódó áfát -
nem a nemzetközileg elfogadott 
árkatalógus szerint fizetik, ha
nem a bemutatott számla alapján. 

Lukács András - Pavics Lázár 
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A VASÚTI TÖLTÉS VÉDTE A TELEPÜLÉST 

, 

Arvízi védekezés - nagy volt az összefogás 

A 
augusztus közepén kialakult rendkívül nagy dunai 

Z 
áradás a vasúti és közúti közlekedésben is oko
zott fennakadásokat. Néhány mondatban össze
foglaljuk a vasutat érintő árvíz okozta közlekedési 

zavarokat. A dunai árhullám a magyarországi szakaszon az 
ország egyik legforgalmasabb nemzetközi vasúti fővonalát is ve
szélyeztette. A gátépítésen dolgozók is elmondták, hogy régóta 
akkora vizet nem láttak, amely a vasúti töltést Ilyen mértékben 
próbára tette. 

(Fotó: Bertalan János) 

A hídon a GySEVTaurus mozdony halad át gyorsvonattal 

A
Budapest-Hegyeshalom
Bécs nemzetközi vasúti fő
vonalon a legkritikusabb 

időszakban sem állt le a vasúti 
forgalom, a vonatok folyamatosan 
fártak, bár közlekedésükben se
bességcsökkentést kellett alkal
mazni. Az egyes fővonalon mint
egy négy kilométeren Komárom 
�s Szőny között volt kritikus a 
helyzet, ezért a vonatok Komárom 
�s Almásfüzitő között augusztus 

14-től csak az egyik vágányon. 
közlekedhettek, ugyanis a vasúti 
pálya közvetlenül a vízparton fut. 
A jobb vágány lezárásával lehető
vé vált a vasúti töltés megerősíté
se, ezen a vágányon csak az 
úgynevezett kiszolgáló vonatok 
közlekedhettek, amelyekkel Ko
máromból és Almásfüzitőről fo
lyamatosan szállították a homok
zsákokat. Az egy járható vágá
nyon a vonatok eleinte 80, majd· 

60, végül negyven kilométeres 
óránkénti sebességgel közleked
hettek a kritikus szakaszon. Ké
sőbb a Duna egyre magasabb víz
szintje miatt augusztus 17-étől 
már csak 20 kilométeres óránkén
ti sebességgel járhattak a szerelvé
nyek. A sebességcsökkentések a 
vonatok közlekedésében mintegy 
30-45, olykor 50-60 perces késé
seket okoztak. 

Győrben a Rába vízszintje is 
megemelkedett, a folyó felett átí
velő vasúti hidak alsó részét majd
hogynem elérte a megáradt folyó 
vízszintje, de a vonatok sebessé
gének csökkentésére nem volt 
szükség. 

Az ötös számú Komárom-Esz
tergom vonalon a vasúti közle-

tés mellett mintegy négy kilomé
ter hosszban nyúlgát építésével 
augusztus 14-én kezdték el. A töl
tést oldalt megtisztították a cser
jéktől, bokroktól, majd a nyúlgát 
helyét készítették, elő - mondta 
Virág István, a MAV Győri Pálya
gazdálkodási F őnökségének veze
tője. A homokzsákokat tehervago
nokon szállították a helyszínre, 
ahol a vasutas dolgozók mellett a 
honvédség 220 hivatásos, sorállo
mányú és szerződéses - köztük 
nők is - katonája vett részt a vasú
ti töltés megerősít,és�ben. A nyúl
gátépítésben a MAVEPCELL Kft., 
és a dombóvári vasútépítő Kft. is 
mintegy 50 fővel nyújtott segítsé-
get. 

A 

kedést szintén a Duna ára- -----
vasúti közlekedésben 
fennakadások voltak a 

nemzetközi forga
lomban is a Prága

dása miatt augusztus �t\" 
16-tól leállították � \eg ,, s't'l>-V,: 
Almásfüzitő és Lá- :0 \OO '\J'l>-" 
batlan között, ma-

\\�us?>-'o 7>\\\ \e ?,. t\'l>-" 
jd később a vona- se� ?,. '\JO 

� tok Esztergom- '()?>-t°' ?,.\O�' \?>t\?>. ' 
ból csak Tokodig ó\\ \otg ?,.\os?>-t°' sebes-
közlekedtek. A S \o\'l'l>-t'(\ , ü\<.bel'\ tt 

D e cin -Drezda  
útvonalon. Prá
ga-Decin kö
zött a vonatok 
csak kerülő 
útvonalon, je
lentős késésekmotorvonatok he- \0� ·· i\e\<.edeS , st \<_e\\e 

lyett vonatpótló beír \<,O ··
\<_

\<,el'\te . kel közlekedtek, 
Decin és Drezda 

között jelentős ide
ig szünetelt a vas�ti 

buszok közlekedte- ég c
sO 

lrl'\a,irit-
tésére sem volt lehe- S a,\\<.O. 
tőség, ugyanis a térség
ben a vassúti pálya mellett 
húzódó közutat is elöntötte a víz. 

A hegyeshalmi vonalon Komá
rom és Szőny között a dunai ára
dás elleni védekezést a vasúti töl-

személyforgalom. A MAV 
vonalain közlekedő nemzetközi 
vonatokat nem érintette jelentősen 
a vonatközlekedés korlátozása. 

Bertalan János 

M
egrendülve és sírásra görbülő szájjal 
búcsúzunk, humoros sorozatunk, az 

„Aranyszáj" jó tollú szerkesztőjétől, aki sok 
derűs percet szerzett olvasóink-

Nekrológ 
. 

Nyugdíjasokat Támogató Alapítvány Ku
ratóriumának elnöke, az Országos Nyug
díjas Képviselet budapesti vezetőségé
nek tagja, Bp. Nyugati nyugdíjas alap
.szervezet elnöke, a Budapesti Vasútigaz
gatósághoz tartozó nyugdíjas szervezetek 
területi szervezője, a Vasutas Nyugdíjas 
Klubszövetség tagja, sok száz. vasutas 
nyugdíjas szociális ügyeinek lelkiismeretes, 
odaadó ügyintézője. 

nak. 0 volt a nyugdíjas vasúti 
rendezvények közvetlen· hangú 
tudósítója és számos társadalmi 
tisztség megbecsült, hivatott ve
zetője. 

A gyászjelentés csak annyit 
közöl: Hegedűs Károly nyg. 
MÁV főfelügyelő augusztus 3-
án elhalálozott. Előtte két nappal 
még együtt ültünk vele a választ
mányi ülésen, ahol mindig lelkiis
meretesen képviselte a nyugdíja
sok érdekeit. Kivizsgálásra ment be másnap 
a kórházba, de már nem tért vissza közénk 
és családjához. 

Egész élete a vasúthoz kötődött. A körva
sút egyik pályamesteri szakaszán kezdte el 
pályafutását, amely számos szakvizsga, 
tiszti tanfolyam, iskolai tanulmány után a Bu
dapesti Vasútigazgatóság II. osztályában, 

majd a VSZ központjában foly
tatódott. A MA V megbecsült 
munkavédelmi főfelügyelője
ként, majd a szakszervezet ok
tatási osztályának vezető mun
katársaként országos elismert
ségre tett szert. 

Eletének 73. évében érte a 
kivédhetetlen szívhalál, de őt 
nem tekinthettük igazán nyugdí
jasnak. Az utolsó napig „szol
gálatban" volt, a vasutas nyug

díjasok szolgálatában. Számos szakmai és 
szakszervezeti elismerés, kitüntetés fémjelzi 
eredményes munkpsságát. A vasút igazi 
,,nagyköveteként" tevékenykedett. 

Elegendő felsorolni ennek igazolásául vá
lasztás útján elnyert-társadalmi tisztségeit: a 
VSZ és az ÖTA 'választmányi tagja, az 
ONYSZ elnökségének tagja, a Vasutas 

Sokoldalú munkásságának megszűnése 
nehezen pótolható, fájdalmas veszteség. 

Távozása pótolhatatlan űrt hagyott maga 
után családja életében. Két hónap múlva 
ünnepelték volna ötvenéves házassági év
fordulójukat szerető feleségével, fiával, leá
nyával, két unokájával és rokon$ágával. A 
kegyetlen sors most búcsúzásra kötelez 
bennünket. 

Temetésén megjelent barátok, volt mun
katársak és rokonságának, jó ismerőseinek 
széles tábora erősíti szándékunkat: Hege
dűs Károly aranyjelvényes szakszervezeti 
tagunk emlékét kegyelettel megőrizzük. 
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Ulésezett a VSZ Nőbizottsága 

S
. oros ülését tartotta a Vasutasok 

, Szakszervezete Nőbizottsága 
2002. augusztus 26-án. Napiren
den szerepelt a VSZ Kongresszu
sára való felkészülés keretein be-
lül, a 2003 februárjában sorra ke
rülő tagozati választások kérdés
köre. 

Szilárdan eltökéltük, hogy a Női Tagozat a Vá
lasztmányi határozatban foglaltaknak meg fog 
felelni. Mindent meg fogunk tenni annak érde
kében, hogy a VSZ soros kongresszusán részt
vevő küldöttek 30%-a a női érdekvédelemben 
részt vállaló nő legyen. Ahhoz, hogy ez mara
déktalanul teljesüljön, a területi és szakmai tit
károk szoros együttműködésére és megértő tá
mogatására számítunk. 

Megfogalmazásra és elfo
gadásra került a Nőbizottság 
által a VSZ középtávú tár
gyalási csomagjához tett ja
vaslatcsomagunk. 

A teljesség igénye nélkül 
említünk néhányat az esélyt 
teremtő javaslatok közül. 

Hozzák létre a MÁV Rt. te
rületén a paritásos Esély-

M
indent meg fogunk 
tenni annak érdeké
ben, hogy a VSZ so

ros kongresszusán résztve
vő küldöttek 30%-a a női 
érdekvédelemben részt 

válfaló nő legyen 

Végre ne csak szólamokban 
és papíron, hanem a valóságban 
is újuljon meg a MÁV Rt. hu
mánpolitikája. Legyen végre a 
tényleges igényekre épülő okta
tási terv, készüljön el az előre
meneteli rendszer, legyen átlát
ható a kiválasztási módszertan. 

Kerüljön bevezetésre a ruha
pénz. 

,, ,, ,,,, 

MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken sé i körünk: 

•vontató járművek (dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott járművek fővizsgája, 
főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

InterPici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

MV) 
• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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Bízzunk a jövőben ... 
BESZÉLGETÉS Kiss TIBORRAL, A DEBRECENI TERÜLETI KÉPVISELET TITKÁRÁVAL 

• Mit jelent számodra, illetve a Vasutasok 
Szakszervezete számára, hogy a korábbi 
elnök, Márkus Imre távozott a mozgalom
ból? 
- Gondolom az érdekel, hogy mit jelent a 

,zakszervezet számára, ha egy vezetőből mi
rlisztériumi tisztségviselő lesz. 

1 Pontosan erre gondoltam. 
- Nos, naivitás lenne arra gondolni, hogy 

llgyanolyan lesz a gondolkodása, mint eddig. 
A.z asztal másik oldalán ül ezután, és más elvá
rásoknak kell megfelelnie. Bizonyos dolgokat 

nem várhatunk el, de azt feltétlenül igen, hogy 
legyen végre béke a MÁV vezetése és az érdek
védelmi szervezetek között. Ráadásul - ha jól 
tudom - a társadalmi kapcsolatok felelőse is 
lesz, és nagyon sokan tudják, hogy milyen volt 
az érdekvédelmi szervezetek kapcsolata a ko
rábbi vezetéssel. Mostantól kezdve elvárjuk, 
hogy a Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban érde
mi munka folyjon. Ezt megkönnyítheti, hogy 
szocialista kormányunk lett, mely szociálisan 
sokkal érzékenyebb, mint elődje volt. Ennek 
alapján úgy érzem, szót tudunk majd érteni az 
Ííj MÁV vezetéssel. Nem azt tapasztaljuk majd, 
mint az előző kormány idején, hogy szinte be 

volt zárva a MÁV vezetése. A tárgyalásokon 
nem volt elmozdulási lehetősége, mert a hatal
mat kellett képviselnie mindenáron. Önállóan 
nem tudtak dönteni, mert meg volt határozva, 
hogy merre, meddig. Mára viszont változtak a 
törvényi feltételek, s talán ezért is lesz 
könnyebb az együttműködés. 

- Annál inkább, mert közel hatvanezer ember 
sorsa függ a döntésektól. 
-Igen. És valamit ne felejts el. Ez pedig az, 

hogy lassan lejár a korábbi kollektív szerződés, 
és újat kell kötni. Ehhez pedig valóban olyan 
béke kell, hogy az igazi vasúti reformot létre 

lehessen hozni, amire garanciát jelenthet egy 
jó kollektív szerződés. 

• Ne haragudj, de ez a reform olyan régi té
ma, hogy lassan már viccnek túnik, miköz
ben az emberek egyre pocsékabb körül
mények között utaznak (illetve döcögnek), 
és cseppet sem érdekli óket a vasúti dol
gozók kollektív szerzódése. 
-Kollégáimat viszont igen. Különösen a bér 

juk Záhony környékéról debreceni szolgá
lati helyére ér. 
-Jól látod ... Összegezve az előbbi témát, ha 

összerakjuk az alapfizetéseket, egyértelmű, 
hogy romlott a pozíciónk, és az EU-hoz való 
csatlakozásunkat is figyelembe véve meg kell 
induljunk a bérfelzárkóztatás útján. Még akkor 

is, ha a bérfejlesztés inflációgerjesztő, amit 
mostanában egyre többet hallunk. 
• Hogy lehet ezen segíteni? 

-Úgy tudom, az adóterhek csökkentésével a 
bérfejlesztés a várt kétszámjegyű helyett egy
számjegyű lesz. Véleményem szerint itt isszuk 
meg annak a levét, hogy más szférákban jóval 
magasabb fizetésemelések történnek. 

és a bérfejlesztés, ami nagyon nehéz ügy. Ne- • Miként viszonyul ehhez a három reprezen-
héz, mert nem igaz a korábbi vezetés állítása, tatív szakszervezet? amellyel a közvéleményt etették, miszerint a 
vasutasok jól meg vannak fizetve. Bizonyí- ----- - Alapvetően nincs közöttünk 
tékként szembeállították a pedagógusok 

A 
véleményeltérés. Mindnyájan 

bruttó fizetését a vasutasok alapbéré- Zt tárgyalókészséget és meg-
') d k" h d t. értést kérünk a tárgyaláso-vel. Ebbo az erült 1, ogy a pe a- eJ-,.,ái-

. e/tét kon, ezeket pedig J·oggal gógus keres 50-60 ezer, a vasutas l-'é 'JIJk, / e ... pedig 80 ezer forintot. Azt viszont � ��e hé:. liogy 1 

ll li J elvárjuk. Továbbá azt, 
már nem · írták oda, hogy ebből etese , "e II ilA" /egye.lJ hogy a jóléti, szociális 
mennyi a túlóra és a műszakpót- de.1iii.. es liz ir� J? J?

e 

intézmények sorsát tisz-
lék, és hány ünnepnapon kell .! Szei- 'l'del(-,.,., .. tá_vá tegy�k. !�mert, ho�y 
éjjel-nappal szolgálatban ko�·· J?ezet, e„ a J elenlegi MAV vezetok 
lenn· Ott. el( korábban a MOL-nál dol-

1· goztak, és ott jól kezdett mű-
• És azt sem, hogy hány 

vasúti dolgozó utazik 
üresjáratban, míg mond-

Szakszervezeti tisztségviselők 
köszöntése 

ködni egy hazánkban eléggé isme
retlen rendszer. Lényege az, hogy nem in

tézményeket működtetünk, hanem pénzt 
adunk a dolgozóknak ilyen irányú elvárásaik 
fedezésére, mint például üdülés, bölcsőde, 
óvoda, netán·sportolási lehetőség. 
• Mekkora_ összeg ez, mert ez sem mindegy. 

-Százezres nagyságrendű, és minden dolgo
zónk egységes elbírálás alá esik. 

A
közelmúltban az 52. vasutasnap alkalmából Debrecenben a Vasutasok 
Szakszervezete Területi Képviseletének vezetője - Kiss Tibor- köszöntöt
te azokat a szakszervezeti tisztségviselőket, társadalmi aktívákat, akik a kö
zösség érdekében önzetlenül, kevés szabadidejüket is feláldozva végeztek 
kiemelkedő szakszervezeti munkát. Olyan ellentmondásos Időszakban tet-
ték a dolgukat munkatársaik érdekében, amikor nem volt a legnépszerűbb 
feladat szakszervezeti tisztséget betölteni. A MÁV Rt. vezetői szemében 
nemegyszer jókora szálkát jelentett egy-egy lelkes aktíva. 

Elismerő oklevelet kaptak: - Almási Józsefné, Püspökladány Állomás szb. gazdasági 
felelőse; - Vladárné Moni Erzsébet, Nyíregyháza Csomóponti Főnökség főbizalmija; - Szé
csi Ferenc, Kisújszállás PgF. szb. titkára; - Pintér László, Abádszalók Allomás főbizalmija; 
- Dézsi Zoltán, Debrecen Pg.F. szakszervezeti tagja; - Dobránszki István, Debrecen TBF 
szakszervezeti tagja; - Radács Sándor, Debrecen Pg. F. szb. titkára; - Víg Ferenc, Ebes 
VVF szb. titkára; - Tamási Sándor, Debrecen Hajdú Vasépítő Kft. szb. titkára; - Deli Ta
más, Debrecen Vasútőr Kft. szb. titkára. 

Munkájukhoz további sikereket és jó egészséget kívánunk! 
Húri Valéria 

• Ez így nagyszerűen hangzik, de az adott 
összeg hasznos felhasználásáról azért 
vannak kételyeim. 
- Lehet, de mi szeretnénk tudni, hogy ha a 

MÁV eladja ezeket a létesítményeket, mennyit 

tud a dolgozók javára fordítani. És akkor még 
nem beszéltünk olyan hétvégi üdülőkről, me
lyeket a dolgozók építettek társadalmi munká
ban, és egy tollvonással kerültek a MÁV tulaj
donába. De még pár mondat erejéig térjünk 
vissza vasúti dolgozóinkhoz, különösen a jegy
vizsgálókhoz. Tudod te milyen zaklatásoknak 
vannak kitéve nap, mint nap azokon a vagono
kon, melyeket már legalább 30 éve le kellett 
volna selejtezni? Ők tűrik el a reklamációt, ha 
késik a vonat, és sok minden mást. 

VeéghÁdám 
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A Vasutasok Szakszervez$te tárgyalási javaslatai 
A MÁV RT. VÁLLALAT CSOPORT MUNKAVÁLLALÓINAK FOGLALKOZTATÁSI·, JÖV EDELMI ÉS SZOCIÁLIS HELYZETÉRE 

,, ... a biztonságos, hatékony és környezetbarát közlekedés 
hozzájárul az emberi szabadsághoz és jóléthez, a környezet védelméhez." 

Részlet a Magyar közlekedéspolitika 2002-2015 (tervezet)-ből 

Bevezető 

A Vasutasok Szakszervezete érdekelt a MÁV Rt. és a MÁV Rt. 
érdekkörébe tartozó társaságok, alapítványok, vasútegészségügyi 
intézmények eredményes működésében, az azokban alkalmazott 
munkavállalók munkahelyének hosszútávú biztosításában, a foglal
koztatás körülményeinek (bér, kereset, jóléti- és szociális juttatások) 
rendezettségében. 

A Magyar Államvasutaknál 2002. december 31-én lejár a Kollektív 
Szerződés és a Hároméves megállapodás hatálya. A munkáltató és a 
munkavállalók érdeke abban azonos, hogy a törvényi kereteken túl to
vábbra is szerződések és megállai,odások rendezzék a vállalati foglal
koztatás részleteit. 

A Vasutasok Szakszervezete: 

. - érdekelt a hazai vasút fejlesztésében, a korszerű vasúti struktúra 
kialakításában, 

- elkötelezett tagsága érdekeinek előmozdításában, 
- javaslataival és kezdeményezéseivel elő kívánja segíteni a vasu-

tas jövőkép kedvezőbbé válását. 
A Vasutasok Szakszervezete javaslatainak felhasználását, azok 

munkáltatói befogadását elsődlegesen a tárgyalóasztalnál kívánja 
elérni. 

· 

(A Vasutasok Szakszervezete a MÁV Rt. munkavállalóinak élet
helyzetével összefüggő 2002. őszi tárgyalásokra készít,ett javaslatcso
mag összeállítása során a szervezet programjából, a MAY Rt-vel 2000. 
02. 22-én kötött „Hároméves" megállapodás tapasztalataiból, a 
2330/2001. (Xl. 21.) Kormány határozatból, a Kormány programjából 
és hazánk 2004-re várható EU tagságából indult ki.) 

Helyzetértékelés 

A vállalat csoport munkavállalóinak élethelyzete, munkakörülmé
nyei az elmúlt tíz évben az erőfeszítések ellenére az elvárható szintnél 
rosszabbul alakultak. 

A tendencia megfordításáért, az elfogadható jövóképért számos -
helyenként súlyos - érdekkontliktust-vállalt a vasutasság. 

Az elért megállapodások a tulajdonos által feltételül szabott vasúti 
reformon keresztül ígértek jobb életkilátásokat. ,A reformhoz ugyan
akkor az anyagi feltételek biztosítása elmaradt. Atfogó reform helyett 
szervezeti átalakítások és szórványos fejlesztések történtek, amelyek 
egy része a külszolgálati létszámigényt önmagukban is generálják. 

A hiányzó státuszok tovább rontják a munkafeltételeket. 
A vasutas bérek - a vasúti termelékenységi mutató javulása ellené

re - nemzetgazdasági szinten jelentősen lemaradtak. 
A kollektív szerződés fix összegű juttatásai - miután rendszeresen 

csak a tervezett inflációs mértékkel kerültek karbantartásra leértéke
lődtek. Ma a vasutas életpálya nem vonzó. 

A vasúti munkaügyi kapcsolato� elhíresülten rosszak. 
Az új Kormányprogram és a MAY élére kinevezett új vezetés szán

déknyilatkozatai reményt keltőek, de ez ma kevés. 
A hároméves megállapodás - előző vezetés általi - alulteljesítésé

nek következményei vannak. A munkavállalók bizalmatlanok a több 
éves megállapodásokkal szemben. 

A Vasutasok Szakszervezete úgy látja, hogy a hároméves megálla
podásból hátralévő négy hónapban bizalomerősítő intézkedésekre van 
szükség. Amennyiben a hároméves megállapodás szándékát vissza
igazoló és bizonyító konkrét munkáltatói (tulajdonosi) intézkedésekre 
nem kerül sor, a vasutasság várhatóan nem ad felhatalmazást egy 
újabb, több évre szóló megállapodás megkötésére. 

· 

Bizalomerősítő lehet: 
- a tulajdonosi tárgyalások indítása, 
- a va�úti reformról szóló munkáltatói tájékoztató fórumok párbe-

szédjellegűvé tétele (a vasutasság megnyerése), 

- a jövedelem növelése, az elszenvedett bérlemaradás rendezése 
(15%), 

- a humánstratégia láthatóvá és elérhetővé tétele, 
- a munkaügyi kapcsolatok további konszolidálása. 
A Vasutasok Szakszervezete - feltételezve, hogy a munkáltató és a 

tulajdonos még ebben az évben a szi.ikséges bizalomépítő intézkedé
seket meghozza - a 2003-2005-re a munkavállalók élethelyzetére vo
natkozó elvárásait és javaslatait az alábbiakban foglalja össze: 

- a némzeti vasút európai integrációjára és a reformra a foglalkoz
tatás megőrzése mellett kerüljön sor, 

- a nemzetgazdasági átlaghoz mért bérlemaradásokat meg kell 
szüntetni, 
, - az EU-s bérfelzárkóztatás hazai megvalósítása során a Magyar 
Allamvasutak mutasson példát, elsők közt készítse el és alkalmazza a 
bérfelzárkóztatási ütemtervet, melyről a kollektív szerződés erejű 
megállapodást legkésőbb a csatlakozást megelőzően meg kell kötni, 

- a teljesítményeken és a minőségi munkavégzésen alapuló dina
mikus jövedelemfejlesztés bértarifa, pótlék és érdekeltségi rendszere
ken keresztül realizálódjon, 

- tartalmasabbá kell tenni a határozatlan idejűvé teendő kollektív 
szerződéseket, 

- a béren kívüli juttatások kerüljenek a kollektív szerződések hatá
lya alá, 

- a vállalat csoport humánstratégiája biztosítsa a munkavállalói 
életpálya tervezhetőségét, 

- a munkavállalók munkabiztonságát és munkakörülményeit javí
tani kell, 

- a szociális- és jóléti rendszer a vállalat csoporthoz való kötődés 
motivációs rendszerét közvetítse, 

- a munkaügyi kapcsolatok fórum rendszere kerüljön fejlesztésre, a 
fórumok működtetése szolgálja a munkabékét, rendeltetésszerű mű
ködése járuljon hozzá a vállalati kultúra gyarapodásához. A szociális 
partnerek együttműködését a kölcsönös tisztelet jellemezze. 

1. A MÁV RT. MUNKAVÁLLALÓIRA VONATKOZÓAN 

Foglalkoztatás: 

A foglalkoztatási biztonság megőrzésének kiemelt hangsúlyozása 
mellett szükségesnek tartjuk a K-971/1/2000. számú, többször 
hosszabbított foglalkoztatási megállapodás újrakötését az alábbi ki
egészítésekkel: 

- a vállalati képzésnek és átképzésnek fokozottan kell szolgálnia a 
foglalkoztatási feszültségek enyhítését, különösen: a vasúti reformmal 
összefüggésben; a gyes-gyedről visszatérő és katonaságtól leszerelók; 
a megváltozott munkaképességűek; az EU-s csatlakozással összefüg
gésben 

- az életen át tartó tanulás és a vasúti életpálya tervezhetősége ke
rüljön összehangolásra, 

- készüljön előmeneteli rendszer, legyen ellenőrizhető kiválasztási 
módszer, 

- az oktatás-képzés előtt álló, a foglalkoztatással összefüggő válla
lati feladatok hatékony kezelése érdekében a témában külön megálla
podás kerüljön megkötésre, 

- vállalati gazdasági intézkedések meghozatala során vizsgálni kell 
annak foglalkoztatásra gyakorolt hatását, kedvezőtlenség esetén a ha
tás kivédésére további ·intézkedéseket kell tenni, 

- kerüljön feltárásra az atipikus foglalkoztatás MÁV-on belüli lehe
tősége, 

- a rendszeres kötelező orvosi vizsgálat teljes rendszere kerüljön 
felülvizsgálatra, 

- készüljön ütemterv a napi kötelező munkaidő további csökkenté-
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sére, a 35 órás foglalkoztatás eléréséig (a szerényebb reálkereset nö
vekedést biztosító években nagyobb mértékben). 

Jövedelem 

A Magyar Államvasutaknál már korábban is alkalmazott módon -
különös tekintettel az általánostól lényegesen és kedvezőtlenül eltérő 
munkáltatási rendszerre és körülményekre - a nemzetgazdasági átla
got m_eghaladó vállalati minimálbér volt. Javasoljuk, hogy a jövőben 
az OET által meghatározott minimálbért plusz 10%-kal meghaladó 
vállalati minimálbérről szülessen rendszeres döntés, ezzel egy időben 
javasoljuk a vállalati diplomás minimálbér kialakítását is, illetve a 
szakmai vállalati minimumbérek kidolgozását a fentiekben említett 
vállalati minimálbér módszere szerint. 

Javasoljuk a többszintű vállalati minimálbér bevezetését. 
Az éves bérfejlesztések alkalmával a vállalati bérek az állami költ

ségvetésben alapul vett, a PM által tervezett, illetve jelzett infláció és 
GDP mértékével kell, hogy növekedjene!<, de ez összességében nem 
eredményezhet évenként alacsonyabb MAY Rt. átlagbért, mint a KSH 
által közölt nemzetgazdasági átlagbér. 

Fenti elvárás megvalósulását a felek első alkalommal 2003. augusz
tusában ellenőrzik 2003. 1-VI. havi adatok alapulvételével. 

- A 971/3, 4, 5/2000. számú többször hosszabbított megállapodá
sok továbbvitelét javasoljuk, újabb munkakörök bevezetése mellett: 

- Javasoljuk a bértarifa-rendszer tárgyalások újraindítását. Kiemel
ten kívánjuk érvényesíteni az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér 
elvét. 

- Javasoljuk: a pótlékrendszerek átfogó felülvizsgálatát, a mérhető 
teljesítményekre alapozó átfogó érdekeltségi rendszer kidolgozását, a 
közvetlen, nem mérhető teljesítményű munkakörökbe a motivációs 
rendszer kidolgozását. 

Béren kívüli juttatások (KSZ-be) 

Célunk a meglévő juttatások megőrzése mellett a továbbfejlesztés. 
A vállalati hatékonyság és EU-s felzárkóztatás lehetősége szerinti új 
juttatások indítása 2003 és 2005 között. 

Többek között: - Vasutasnapi jutalom az �ves jövedelem 8%-a; -
Ruha tisztít9si térítés 800.- Ft/fő/hó; - Etkezési térítés 4000.
Ft!fő!hó; - Eletbiztosítás és balesetbiztosítás; -Az önkéntes pénztári 
tagdíj teljes átvállalása (4%); -Hűségpénz bevezetése; /0 év után egy 
havi átlagkereset; 25 év után egy havi átlagkereset; 30 év után két ha
vi átlagkereset; 35 év után három havi átlagkereset; 40 év után négy 
havi átlagkereset; - Ruhapénz bevezetése a természetbeni ellátással 
azonos értékben azok részére, akik egyen-formaruha ellátásban nem 
részesülnek. A bevezetés történhet több lépcsoöen, 5 ezer forintos lép
tékű növekedéssel; - 13. havi fizetés (5. hóban); - 14. havi fizetés ( J l. 
hóban). 

Munkakörülmények 

A munkakörülmények alakulására különösen igaz, hogy többségé
ben romlottak. 

A körülmények további romlásának megakadályozása érdekében 
szükséges több intézkedés megtétele: 

- V issza kell térni a munkakörülményeket érintő éves karbantartási 
és felújítási költségkeret egyeztetéséhez és a rendszeres tájékoztatás
hoz. 

- A pályán dolgozók elfogadhatatlan munkakörülményeit jelentő
sen javítani kell. 

- Önálló vállalati programot tartunk szükségesnek kidolgozni a mi
nimális munkakörülmények biztosítása témában. Hasonlóan az öt 
évvel ezelőtti vízprogramhoz, most illemhely programot javaslunk 
indítani (,,budi program", a felmérés eredménye lehangoló lesz, de a 
valóssággal szembesüJni kell.). 

(Együttműködés V ET- KMVB.) 

Jóléti rendszer - szociálpolitika 

- Javasoljuk a munkáltatói közterhek csökkenéséből keletkező vál
lalati költségmegtakarítások munkavállalókra történő további felhasz-
nálását. 

- Javasoljuk a vállalati jóléti rendszerben lévő pénzügyi eszközök 
megőrzését, jelentős bővítését, hatékonyabb felhasználását, kiszálJlít
hatóságát és tervezhetőségét. 

- A vállalati üdültetés megőrzése érdekében át kell tekinteni a 
2002-es év új tapasztalatait (üzemeltetés bérbeadása, üdülési csékk 

vásárlása, üdülési szabályzat egységesítése). Ezek értékelését követő
en kell a munkaváll,alók .�rdekeinek megfelelő döntéseket kialakítani. 
(Egygttműködés V ET-KUT). 

- Elni kell az SzJA által biztosított szociális kedvezményekkel 
(beiskolázási segély, nyugdíjba vonulási segély, stb.) 

Munkaügyi kapcsolatok 

A teljes vállalati fórumrendszer beemelését javasoljuk a kollektív 
szerződésbe. 

A vállalati részvételi intézmények rendeltetésszerű működtetés�� a 
kollektív szerződésen keresztül is garantálni szükséges (KUT, 
KMVB). , , , 

A V ET mellett a Sz�kági Erdekegyeztető (SzET) és Helyi Erdek
egyeztető Tanácsok (HET) érdemi működtetését a munkáltató köteles 
garantálni. 

A MAY Rt. átalakításával - reformmal - összefüggésben szakszer
vezetünk élni kíván az Mt-ben biztosított véleményezési jogával. Vár
juk és sürgetjük az elkészj.ilt tervezeteket véleményezésre. A Vasuta
sok Szakszervezete a MAY Rt. vezetésével, mint munkáltatóval és 
mint tulajdonossal kíván a reformról érdemi párbeszédet folytatni. Ja
vasoljuk fontolóra venni egy vállalati reformtanács felállítását, mely
ben a reprezentatív szakszervezetek egy-egy képviselője is helyet 
kapna. 

Ismételten javasoljuk a Vállalati Szociális Fórum (VSzF) létrehozá
sát és működtetését, melynek a munkáltató, a reprezentatív szakszer
vezetek, a KÜT és a KMVB képviselői lennének a tagjai. Feladata az 
EU-csatlakozás vállalati előkészítése. 

Az Európában szokásos vállalaton belüli széleskörű esélyegyenlő
séget és esélyt teremtő vállalati programok kidolgozására és azok vég
rehajtásának figyelemmel kísérésére kezdeményezzük Vállalati 
Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozását. 

A vállalati munkaügyi kapcsolatok működtetése és hatékony műkö
dése érdekében javasoljuk e területen szakirányú végzettséggel ren
delkező munkatárs�k bevonását, illetve a képzettség megszerzésének 
ösztönzését. 

Javasoljuk, hogy a vállalati PR tevékenység során a munkaügyi 
kapcsolatokról szóló tudósítások a valóság közvetítése mellett a vasu
tasság és a társadalom szimpátiájának elnyerését célozzák meg. 

Fontosnak ítéljük meg, hogy a közeg, melyben munkálkodunk, po-
zitív képet hordozzon a vasútról és a vasutasságról. 

Közösen megoldandó feladat a vasutas szakszervezetek és a MAY 
közötti rendezetlen tulajdonú, rendezetlen használatú és kezelésű 
ingatlanok és épületek rendezése. 

Kollektív Szerződés módosítási javaslataink 

A jelenleg hatályos kollektív szerződést a szükséges módosítások
ról történő megegyezést követően javasoljuk határozatlan idejűnek 
megkötni. A V Sz KSz módosítási javaslatait a tárgyalási csomag 
önálló mellékleteként csatolja. 

II. A MÁV. RT. ALAPÍTÁSÚ, TULAJDONÚ, 
ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ TÁRSASÁGOK 

(Rt., Kft.-k, KHT) alapítvány és vasútegészségügyi intézmények
ben foglalkoztatott munkavállalók helyzete. 

Az elmúlt évtized átszervezési tevékenységek leválasztása követ
keztében a társaságokba (Rt., Kft-k, KHT), alapítványbá vitt munka
vállalók foglalkoztatása, munkahelyük hosszútávú biztosítása, a fog
lalkoztatás körülményeinek (bér, kereset, jóléti- szociális juttatások) 
rendezettsége a vasúti reform véghezvitelének egyik fontos kérdése. 

Ennek érdekében szükségesnek tartjuk tulajdonosi tárgyalások 
megtartását

1 
amellyel kapcsolatos javaslatainkat 2002. szeptember 

10.-ig a MAY Rt. elnöke részére közvetlenül átadjuk. 
* * * 

A Vasutasok Szakszervezete az előttünk álló tárgyalás�orozatban 
nyitott minden olyan megoldásra, amely a vállalat csoport munkavál
lalóinak élethelyzetét és munkakörülményeit javíthatják. 

A Vasutasok Szakszervezete javaslatainak megvalósítását elsősor
ban tárgyalásos úton kívánja elérni. 

Budapest, 2002. szeptember 6. 
Vasutasok Szakszervezete 
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Ha-verok, buli, 
szakszervezet 

Augusztus 15-19. között Tokaj
ban került megrendezésre a ha
gyományos Vasutas Fiatalok 
Nyári Találkozója. Az idén a Vas
utasok Szakszervezete Ifjúsági 
Tagozata a Szakszervezeti Ifjúsá
gi Szövetség nyári táborának kere
tében szervezte meg az eseményt. 
A VSZ-t több, mint 50 fiatal kép
viselte az ország minden részéből, 
a vasút minden szakterületéről. A 
résztvevők tiszteletére még a he
teken át tartó - ebben az évszak
ban szokatlan - zord időjárás is 
megszelídült, és az öt nap alatt 
jobbik arcát mutatta. Elállt az eső, 
kisütött a nap, sok fiatal együtt, 
így minden adva volt egy igazán 
jó hangulatú, lendületes találko
zóhoz. 

A programokhoz a kezdő lökést 
és az összeismerkedés lehetősé
gét, az első estén - igazodva a 
hely szelleméhez - a kétórás bor
kóstolás adta meg. A pincében al
kalmunk nyílt a kör
nyék öt jellegzetes -
köztük az elmúlt évi 
borversenyeken arany
érmet nyert - borát 
megkóstolni, megis
merni a borok történe
tét, elkészítésük módját. 

Másnap a borkóstolás 
fáradalmait kipihenve 
kis csapatunk egy rövid 
kerékpártúra keretében 
meglátogatta a Xl. szá
zad második felében, a 
krónikák sz�t Sza
bolcs vezér által építet
tetett, Szabolcsi földvá
rat. Azt a helyet, ahol 
Szent László király 
1095-ben országgyűlést 

' 

tartott, és amiről az akkor meg
szervezett vármegye a nevét kap
ta. 

A 10-21,4 méter magas 
sáncfalakról csodála
tos kilátás nyílt a 
környékre és a 
vár tövében el
terülő község
re. A tíz kilo
méteres táv a 
dimbes-dombos 

. út és a kerékpá
rok sajátos állapota 
miatt sok meglepetést 
tartogatott nekünk, aszfalthoz 
szokott városlakóknak. Így igen
csak jól esett a pihenés a földvár 
tövében létesített, a honfoglalás 
hangulatát idéző büfében. 

A Nyári Találkozónak otthont 
adó kemping sportpályáján folya
matos volt a nagyüzem, amire az 
ötödik nap végére két focilabda 
rendkívül gyors, teljes amortizá-

➔ 

ciója volt a bizonyíték. 
Az egész program 

csúcspontját a szombat 
este jelentette. Az alap
hangulatot a közös fel
szerelést tároló lakóko
csi előtt - a szalonnasü
tés után kialakult -, 
,,előre be nem jelentett, 
területfoglalási enge
déllyel nem rendelkező 
csoportosulás" szolgál
tatta. A spontán összejö
vetel alkalmat adott ar
ra, hogy fiatalos lendü
letünket felhasználva 
megbeszéljük a körülöt
tünk lévő világ gondjait, 
bajait, majd ezeket kiér
tékelve gyors világmeg-

LEGYEN A PARTNERÜNK! 

� A
Magyar Vasutas olyan információho�dozó, 

� amely időben ér a megfelelő helyre. Segítsé-
� gével �:Zokhoz szólhat, akik pontosan értelme-

� 
ik az On üzeneteit! Hirdessen, informáljon 

1 A MAGYAR VASUfASBAN! 

� 
Az. együttműködés érdekében keresse 

� a szerkesztőséget: 1068 Budapest, Benczúr u. 41., 

� 
Telef n: 342--0551, üzemi: 1s-; 

váltást végez
zünk. Miután a 
v i l á g e g y e t e m  
dolgait elrendez-

tük, hangunk 
erejével szú

nyogriasz
tásba kezd
tünk, va
gyis a ma
gyar zene

m ű v é s z e t  
gyöngysze

meit- és kevés
bé gyöngyszemeit 
- énekelgettük. Mi
után repertoárunk 
kimerült, a közeli 
strandon megren
dezett zenés-táncos 
partin elvegyültünk 
a helyi fiatalsággal. 

A jól sikerült 
szombat este (haj
nal!) után, a más
nap reggelre terve
zett vízitúrát kény
telenek voltunk dé
lutánra halasztani, 
hogy addig min
denki erőt gyűjt

A NYÁRI TA
LÁLKOZÓNAK 
OTTHONT 
ADÓ KEM
PING SPORT
PÁLYÁJÁN 
FOLYAMATOS 
VOLT A 
NAGYÜZEM, 
AMIRE AZ 
ÖTÖDIK NAP 
VÉGÉRE KÉT 
FOCILABDA 
RENDKÍVÜL 
GYORS, TEL
JES AMORTI
ZÁCIÓJA VOLT 
A BIZONYÍ
TÉK. 

tesen ez a 
kirándulás sem volt 

eseménymentes. Kis 
hazánk vagány motor
csónakosainak és vízi
síseinek - akik a fo
lyami KRESZ minden 
szabályát áthágva köz
lekedtek - köszönhe
tően jó páran közeleb
bi kapcsolatba kerül
tünk mind a T isza, 
mind a Bodrog kétes 
tisztaságú vizével. 
Ezek az élmények so
kunkat visszafordulás
ra késztettek. Azonban 
annak a maroknyi tár
saságnak, akik eljutot
tak a célig, csodálatos 
élményt nyújtott a 
Bodrog-köz megkapó 
természeti szepsege, 
nyugalma, állatvilága. 
Miután az evezést 
mindenki szerencsé
sen túlélte, megkezdő
dött a hajnalig tartó 
búcsúest. 

hessen, és lelkiekben felkészül
hessen a várható feladatra. 

Ös s z e s s é g é b e n  
megállapítható, hogy a VSZ Ifjú
sági Tagozata ismét egy nagyon 
jó hangulatú, változatos nyári 
programot szervezett tagságának. 
Természetesen terveink szerint jö
vőre is megrendezésre kerül a 
Vasutas Fiatalok Nyári találkozó
ja, amelyre már most várjuk a kü
lönböző ötleteket. Horváth Csaba 

Végül is némi elméleti és gya
korlati okítás után, a „munkavé
delmi szabályok szigorú betartá
sával" (mentőmellény használata 
kötelező!) nekivágtunk a mintegy 
hét kilométeres evezésnek fel a 
T iszán, majd a Bodrogon. Termé-

0� 

PÁLYAKEZDÉS 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A 
15/2002. (VIl.15.) 
sz. alapítói határo
zat alapján Gaskó 

István felügyelő bizottsági 
tag megbízását 2005. má
jus 31-ig_ meghosszabbít
ja. A KUT 120. sz. hatá
rozata alapján Apavári 
Józsefet illetve a 121. sz. 
KÜT határozat szerint 
Dr. Bíró Tibort, és Kis Ta

mást jelöli a felügyelő bi
zottságba. Egyben java
solta Dr. Csillag István 
miniszter úrnak a MÁV 
Rt. FEB-be történő meg
bízásukat. 

•• 

a KUT üléseiről 
2002. augusztus 6. 
Rendkívüli KÜT ülés: 1. Előké
születek a MÁV Rt. Felügyelő 
Bizottság munkavállalói tagjai
nak jelöléséhez. - Miniszteri le
vél ismertet�se; - Új FEB 12 ta
gú - 4 tag munkavállalói képvi
selő; - FEB jelölési szabályzat 
módosítása, feladatterv elfoga
dása. 2. El-E2 utasítás kiadása, 
véleményezése. 3. Egyebek. -
Személyi változások a MÁV Rt.
nél; - Személyes kapcsolatfelvé
tel a humánpolitikai vezérigaz
gató-helyettessel. 

2002. augU$.ZfUS 27. 
Rendkívüli KUT ülés: 

1 A MÁV Rt. Felügyelő Bi
• zottsága munkavállalói tag-

képviselettel rendelkező vala
mennyi szakszervezetet. Az ülé
sen megjelent a Vasutasok Szak
szervezete, a VFSZSZ, az FKDSZ 
és a Kocsivizsgálók Szakszerve
zete, valamint képviseltette ma
gát a MOSZ, VDSZSZ és a PVD
SZ is. Horváth István KÜT elnök 
bejelentette, hogy Dr. Márkus 
Imre lemondott a MÁV Rt. FEB 
munkavállalói képviselői tagsá
gáról. Továbbá ismertette a je
löltállítást vizsgáló bizottság 
jegyzőkönyvét és bemutatta a je
lölteket. Jelöltek: Dr. Bíró Tibor, 
Vasutasok Szakszervezete alel
nök, Járási Ferenc, PVDSZ el
nök, Kis Tamás, Vasutasok Szak
szervezete alelnök. 

tette elképzeléseit a munkaválla
lói képviseletről a felügyelő bi
zottságban. 
2 A MÁV Rt. FEB munka

• vállalói képviselőinek jelö
lése. A 15/2002. (VIl.15.) sz. 
alapítói határozat alapján Gaskó 
István felügyelő bizottsági tag 
megbízását 2005. május 31-ig 
meghosszabbítja. A KÜT 120. 
sz. határozata alapján Apavári 
Józsefet illetve a 121. sz. KÜT 
határozat zerint Dr. Bíró Tibort, 
és Kis Tamást jelöli a felügyelő 
bizottságba. Egyben javasolta 
Dr. Csillag István miniszter úr
nak a MÁV Rt. FEB-be történő 
megbízásukat. 
3 Egyebek. a) A 2002." évi 

• utószezoni beutaló jegyek 
létszámarányos elosztásáról 
együttdöntés. A 921 db üdülő
jegy Gárdony, Balatonkenese, 
Vonyarcvashegy, Mezőkövesd, 
Hévíz, Kékes, Balatonboglár 

üdülőkbe lett szétosztva. b) A 
MÁV Rt. és a KÜT üzemi megál
lapodás munkáltatói tervezeté
nek véleményezése. c) Kihelye
zett KÜT ülés Miskolcon októ
ber 1-2-3. 

jainak jelölése tárgyában a szak
szervezetek véleményének meg
hallgatása. 

A MÁV Rt. Központi Üzemi 
Tanácsa értesítette a társaságnál 

A VSZ megbízott elnöke Si
mon Dezső bemutatta a két fő 
szakszervezeti jelöltet. Lehető
séget kapott valamennyi szak
szervezet, de nem élt a lehető� 
séggel. Kis Tamás jelölt ismer-

Bodnár József 
TEB KÜTtag 

Érdekességek 
a világ vasútjairól 

Brit Vasutak:· kisebb létszámú, 
de jobban fizetett személyzet 

Svájc: A CFF vasút teherforgalmi ágazata 120 admi
nisztratív munkahelyet szüntet meg a következő hónapok
ban a jelenlegi 5000 fős személyi állományból. Az igazga
tóság július 3-i nyilatkozatában azzal magyarázta ezt a 
döntést, hogy szükségessé vált a költségek csökkentése 
és a termelékenység növelése, mivel a közúti fuvarozás
sal és más vasútvállalatokkal folytatott versenyben erre a 
lépésre kényszerülnek. Az igazgatóság kijelentette, hogy 
nem teNeznek elbocsátásokat, a létszámcsökkentést túl
nyomórészt korábbi nyugdíjaztatással hajtják végre. 

A CFF vasút dízelmozdony parkjának felújítását tervezi, 
ezért 59 darab 1500 kilowattos dízel hidraulikus mozdonyt 
rendelt a német Vossloh járműgyártó vállalattól. Az új 
mozdonyokat 2003 őszétől fogják szállítani, amelyekből 
40 darabot a CFF teherfuvarozási ágazata fog használni. 
Ezek a mozdonyok igen csekély mértékű károsanyag ki
bocsátással rendelkeznek, hogy elkerüljék a levegő na
gyobb arányú szennyezését. A CFF jelenlegi dízelmoz
dony parkja már mintegy 30 éves, így időszerű volt ezek 
kicserélése. Az üzlet értéke mintegy 100 millió eurót tesz 
ki. 

Izrael: Ez év július elején az izraeli vasutak 16 millió 
euró értékű megrendelést juttattak el a „Bombardier" jár
műgyártó vállalathoz három darab kétszintes, klimatizált 
szerelvény szállítására, 2004 tavaszán történő átadással. 
Ez-ek a szerelvények kiegészítik azt a 14 szerelvényből ál
ló parkot, amelyet 1999 augusztusában rendeltek meg 
ugyanennél a vállalatnál. Ezek a szerelvények négy kocsi
ból állnak, és Tel-Aviv körzetében fognak közlekedni. 

Hajós Béla 
(Rail et Transports, 2002 július) 

A
Brit Vasút privatizálását nem 
helyeselték a vasutasok. Felis
merték, hogy a kormány kettős 

célt tűzött ki ezzel: a magánszektor na
gyobb térnyerését az állami tulajdonhoz 
viszonyítva, másrészt a vasutas szak
szervezetek befolyásának megtörését. 

A privatizációs folyamat pénzügyi 
eredményét kb. I milliárd fontra (l ,56 
milliárd euro) becsülik, amely részben a 
Brit Vasútnál javasolt önkéntes pálya
kezdés programjának köszönhető az 
1993-ban megszavazott reform életbe
léptetése előtt. A Brit Vasút 1992-ben 
159 ezer alkalmazottal rendelkezett, 
amikor még a reform előkészítésén dol
goztak. A jelenlegi miniszterelnök -
Tony Blair - megválasztása előtt a va
sút személyzeti állományát 92 ezerre 
becsülték, akiket teljes munkaidőben és 
meghatározatlan időtartamra foglalkoz
tattak. 

A privatizált vasútvállalatok néme
lyike nem rendelkezik elegendő moz
donyvezetővel. Az ország jelenleg 600-
900 közötti mozdonyvezető hiányával 
küzd, habár a munkabérek jelentős mér
tékben emelkedtek. A privatizáció előtt 
az átlagos évi munkabér kb. 16 ezer 
font' ;volt, míg ez jelenleg 26 ezer fontot 
(40 500 euro) tesz ki, ami 40%-os emel-

kedésnek felel meg. Ezek a számok 
azonban erős szóródást mutatnak a va
sútvállalatok között, ami 21 és 36 ezer 
font között ingadozik. 

A pályafenntartás területén a szemé
lyi állomány csökkenő tendenciát mu
tat. ) 994-ben még 3 I ezer alkalmazott 
dolgozott ezen a munkaterületen, míg 
2000. év végére ez a szám 15 és 19 ez
er közötti értékre csökkent. A munka
bérek itt is jelentős mértékben emelked
tek. Egy munkavezető éyi munkabére 
kb. 25 ezer font (39 OOO euro). A priva
tizáció után csekélyebb mértékben ré
szesültek béremelésben olyan munkate
rületen dolgozók, ahol a munkakör nem 
igényel magasabb követelményt, mint 
pl. állomási személyzet, jegypénztáro
sok, stb. 

A privatizáció által a kormány nem 
tudta csökkenteni a szakszervezetek be
folyását, amelyek élesen ellenezték a 
magánosítást. A szakszervezetek közöl
ték, hogy előzetes értesítést adnak, ha 
béremelési vagy más követelések miatt 
sztrájkot kezdeményeznek. Ilyen már 
elő.is fordult, amikor a Railtrack (egy új 
tulajdonos) a sztrájk hatására felemelte 
a béreket. 

Hajós Béla 
Rail etTransports, 2002. július 
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Amit,' ellátások kivételes 
megállapításáról és emeléséről A országgyűlés a 2002. június 18-i ülésnapján fo-z gadta el a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI törvény módosításáról szó
ló 2002. évi XV. törvényt, amely 2002. június 29-i 

hatállyal megváltoztatta a kivételes nyugellátás megállapítá
sának engedélyezésére vonatkozó korábbi szabályokat. 

szerint: .,Különös mél
érdemlő körülmények 

, , sa · esetén az öregségi 
gdz korhatárt - a rá irányadó 
hat, t - elérő, vagy rokkant 

szeme y, továbbá az árva részére 
az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság főigazgatója kivé
telesen nyugellátás - ideértve a 
kivételes nyugdíjemelést is - meg
állapítását engedélyezheti." 

A megállapításra vonatkozó 
részletes szabályokat a kormány a 
145/2002. (VI. 29.) kormányren
delettel állapította meg 2002. júni-

29-i hatállyal. 

A kivételes nyugellátás megál
ítására és kivételes nyugdíje
lés engedélyezésére kizárólag 

Rendkívül indokolt esetben kivé
teles rokkantsági nyugdíj akkor is 
megállapítható, ha a kérelmező 
nem rendelkezik a jogosultsághoz 
szükséges szolgálati idő felével 

.sem. A kivételes özvegyi nyugdíj 
megállapításának további feltétele 
az özvegy rokkantsága vagy a reá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltése. 

Kivételes árvaellátás akkor álla
pítható meg, ha az elhunyt jog
szerző az öregségi, illetve rok
kantsági nyugdíj megállapításá
hoz szükséges szolgálati idő leg
alább felével rendelkezik és a 
gyermek megfelel az árvaellátásra 
való jogosultság feltételeinek. 
Rendkívül indokolt esetben akkor 
is megállapítható a kivételes árva
ellátás, ha az elhunyt a 25. életé
vét nem töltötte be és az előírt 
szolgálati idő felével sem rendel
kezett. 

Nem állapítható meg kivételes 
nyugellátás annak, aki előzetes le
tartóztatásban van, szabadság
vesztés büntetését tölti, szociális 
intézményben vagy javítóintézet
ben van elhelyezve. 

az erintett személy kérelme alap
ján kerülhet sor. Az igénylések 
megkönnyítése érdekében az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Fő
igazgatóság „Kérelem-Adatlap" 
nyomtatványt rendszeresített, 
amelyet pontosan kitöltve, aláírva 
és a helyi települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolásával ellátva 
kell az igénylő lakhelye szerint 
illetékes megyei (fővárosi) nyug
díjbiztosítási igazgatósághoz (ki- 3. A kivételes nyugellát' 
rendeltséghez) a vasutas biztosí- délyezett összege nem hala 
tott esetében a MÁV Rt. Nyugdíj meg az öregségi telje n gdíj 
Igazgatósághoz, valamint - ha a jogszabályban meghatár ott Ieg
jogszerző már nyugellátásban ré- kisebb összegének - 2002. évben 
szesült személy jogán igényel ki- 20. l 00 forintnak - a másfélszere
vételes árvaellátást - a Nyugdíjfo- sét, de nem lehet kevesebb annak 
lyósító Igazgatósághoz, illetőleg a ötven százalékánál. 
MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatósághoz 4 

, · tani. A nyugellátásban részesülő 
s mélyek számára kivételes 

vételes öregségi, rokkantsá- díjemelés akkor engedélyez
etve özvegyi nyugdíj akkor h ő, ha a folyósított nyugellátás 

ít ató meg, ha a kérelmező és a „Kérelem-Adatlap" 2. pont
� yi nyugdíj esetén az elhun- jában felsorolt rendszeres pénzel
yt jogszerző) rendelkezik a nyug- látás együttes havi összege nem 
díj megállapításához egyébként haladja meg az öregségi teljes 
szükséges szolgálati idő legalább nyugdíj legkisebb összegének két
felével és az igénylő a „Kérelem- szeresét, azaz 2002. évben 40.200 
Adatlap" 2. pontjában felsorolt forintot. A kivételes nyugdíjeme
rendszeres pénzellátásban, tehát lés engedélyezése szempontjából 
nyugellátásban sem részesül. társadalombiztosítási nyugellátás-

nak kell tekinteni a bányásznyug
díjat, az egyes művészeti tevé
kenységet folytatók öregségi 
nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a 
mezőgazdasági szövetkezeti jára
dékokat is, de csak akkor, ha az 
említett ellátásban részesülő sze
mély a reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt már elérte. 

A· kivételes nyugdíjemelés 
engedélyezésénél előnyben kell 
részesíteni férfiak esetében a 35 
évnél, nők esetében a 30 évnél 
több szolgálati idővel rendelkező 
személyt, vagy a 70 éven felüli 
személyt, vagy az 1. illetőleg II. 
rokkantsági csoportba tartozó sze
mélyt. 

A kivételes nyugdíjemelés 
összege nem haladhatja meg az 
öregségi teljes nyugdíj mindenko
ri legkisebb összegének huszonöt 
százalékát, de nem lehet kevesebb 
annak tíz százaléká-

síthetőségét. A kérelem elbírálása 
során kiemelt figyelmet kell fordí
tani különösen azokra a körülmé
nyekre, amelyek veszélyeztetik, 
illetőleg befolyásolják a kérelme
ző megélhetését vagy aránytalanul 
súlyos terhet jelentenek (mint pl. 
tartós betegség, megnövekeaett 
gyógyszer és lakásfenntartási 
költségek, a házastárs halála, tar
tásra köteles és képes hozzátarto
zó hiánya, stb.) Felhívjuk a figyel
met arra, hogy az igazgatási szerv 
indokolt esetben vizsgálhatja, 
hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek-e, szükség esetén a 
kérelmezőt hiánypótlásra is fel
szólíthatja. A kérelem tárgyában 
hozott döntésről az igazgatási 
szerv a kérelmezőt írásban értesíti. 

nál. (2002. évben a 
kivételes nyugdíjeme
lés címén engedélyez
hető összeg 20 I 0-
5025 forint lehet.) 

Nem engedélyezhe
tő kivételes nyugdíje
melés a nyugellátás 
megállapítását, továb
bá a korábbi méltá
nyossági nyugdíjeme
lést követő 3 éven be
lül, illetőleg annak 
sem, aki előzetes le
tartóztatásban van, 
s z abadságvesz t é s  
büntetését tölti, szoci
ális intézményben 
vagy javítóintéze ben 
van elhelyezv . 

5. A 
Adatlap" 
ban kell 
(indokolni) a ülönös 
méltánylást érdemlő 
azon körülményeket, 
amelyek megalapoz
hatják a kérelem telje-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kollé
gákat, hogy a „Kérelem-Adatlap" 
1-3. pontjaiban foglaltak a szemé-

TájékoztatJ
.
'uk 

a Tisztelt 
Kollégákat, 

hogy a „Kérelem
Adatlap" 1-3. pont
jaiban foglaltak a 
személyes adatok, 
továbbá a települési 
önkormányzattól 
kapott vagy igényelt 
rendszeres pénzbeli 
ellátások tényszerű
ségét, illetó1eg való
ságnak megfelelő 
kitöltését a nyom
tatványon az erre a 
célra megjelölt (be
keretezett) helyen a 
jegyzővel 2002. 
szeptember 1-jétól 
nem szükséges 
igazoltatni! 

lyes adatok, továbbá a 
települési önkormány
zattól kapott vagy igé
nyelt rendszeres pénz
beli ellátások ténysze
rűségét, illetőleg való
ságnak megfelelő ki
töltését a nyomtatvá
nyon az erre a célra 
megjelölt (bekerete
zett) helyen a jegyző
vel 2002. szeptember 
1 -jétől nem szükséges 
igazoltatni! 

Felhívjuk a figyel
met arra, hogy a kére
lem elbírálása során 
az ismertetett jogsza
bályi feltételektől, 
előírásoktól eltérni, 
vagy azokat figyel
men kívül hagyni nem 
lehet. Bízunk abban, 
hogy a leírtak kellő 
információt adnak a 
kérelem benyújtásá
hoz, valamint a telje
síthetőséget megala
pozó vagy kizáró fel-
tételekről. 
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A Janus-arcú globalizáció 
E mottóul választott (hosszú) 

mondatot az ismert filozófusnak 
A szakszervezeti kérdés a huszon
egyedik században című, (az Ez
redvég 2002 márciusi számában 
megjelent) tanulmányából emel
tem ki abból a szövegkörnyezet
ből, ahol a szerző a szakszerveze
tek és a globalizáció viszonyának 
dilemmáit veszi sorra. S ezekből a 
dilemmákból nemcsak az érdek
védőknek van bőven. Jellemző a 
következő történet. 

A globalizáció és a baloldal 
címmel, a Kossuth Klubban meg
tartott elméleti konferencia az 
elnöklő Vajnai Attila megnyitó 
szavaival kezdődött, majd Mezei 
András felolvasta a globalizáció
ról írt új versét. Előtte azonban rö
vid vallomást tett a költő. El
mondta, hogy ő nem multiellenes, 
hiszen itt van a kezében a mobilte
lefonja (felmutatta) és még felso
rolt néhány globalizációs pozití
vumot, de mint azonnal hozzáfűz
te, multiellenes is, mert a globali
záció mérhetetlenül kiélezi az 
egyenlőtlenségeket, és még meg
említett több káros következ
ményt. 

Az utána következő előadó, Ta
más Gáspár Miklós rögvest ref
lektált: Én bizony multiellenes és 
globalizációellenes vagyok, de ez 
nem elég - tette hozzá -, mert a 
kapitalizmusnak nincs nemzetisé
ge és a nyugat nem azonos a kapi
talizmussal. Ez a kis replika is jól 
érzékelteti, hogy nincs meg min
den igényt kielégítő, mindenki ál
tal elfogadott globalizáció-foga
lom, bár tudjuk, a tőke közvetlen, 
nemzetállamok fölötti, államon 
túli kormányzásának korszakáról 
van szó. E mellett erősen megosz
lanak a vélemények a globalizáci
ó megítélésében, pozitív hozadé
kában és negatív hatásaiban. 
Ezekből adódnak azok a különb
ségek, amelyeket a globalizáció 
,.kezelésében", a hozzá fűződő vi
szonyban és magatartásban ta
pasztalhatunk. 

Eltűnőben a hagyomá
nyos szociáldemokrácia? 

Tamás Gáspár Miklós beszélt az 
antiglobalizációs mozgalmak és a 
hagyományos munkásmozgalom 
közötti különbségről. Figyelmez
tetett arra, hogy - a mai divattal 
ellentétben - nem lehet tagadni az 
osztályokat, az osztályellentéte
ket, likvidálni a munkás szót; a ki-

JEGYZETEK EGY KONFERENCIÁRÓL 

„A szakszervezeti mozgalom vagy a tőke munkaszervezési 
és bérfejlesztési igazgatósága lesz, az osztálybéke, a koope
ráció, a stabilitás, a belenyugvás és a reményvesztés „jó ren
dőre", vagy új fókusza az antikapitalista politikának, immár 
véglegesen és illúziók nélkül a parlamenten kívül." 

zsákmányolást nem 
célszerű helyettesíteni 
az egyenlőtlenséggel. 
Emlékeztetett arra, 
hogy a baloldal min
dig akkor került ve
szélybe, amikor felad
ta eredeti eszméit. 
Megállapította, hogy 
ma a baloldal elsősor
ban a multinacionális 
vállalatokat és a nagy nemzetközi 
pénzintézeteket támadja, ugyan
akkor az ipari tőke és a nemzeti 
államok kimaradnak látóköréből. 
Ennek az a legfőbb oka, hogy az 
előbbiek elleni látványos küzde
lem nem veti fel a hatalom kérdé
sét, míg az utóbbiak elleni nyilvá
nos fellépés igen. Problémát je
lent, hogy a szociáldemokrácia 
úgy tesz, mintha a dolgok menetét 
nem a termelés, hanem a fogyasz
tás határozná meg. Így a jóléti ál
lam hanyatlásával a hagyományos 
szociáldemokrácia is eltűnőben 
van. 

A szociáldemokrata mozgalom 
helyét mindinkább a nemzetközi 
antiglobalizmus veszi át. Ennek a 
mozgalomnak azonban nem célja 
a hatalom megszerzése. Az anti
globalizációs mozgalmak alkuk
kal és nyomásgyakorlással lépnek 
fel a nemzetközi tőke intézményei 
ellen. 

Hegyi Gyula publicista, az 
MSZP országgyűlési képviselője 
elsősorban az antiglobalizmus és a 
környezetvédelem kapcsolatáról 
szólt. Megállapította, hogy kör
nyezetünk állapota egyre inkább 
katasztrofálissá 

(Tamás Gáspár Miklós) 

kodás és magatartás 
fontosságát. Példákkal 
illusztrálta, hogy a kör
nyezetbarát gazdaságot 
működtetni p1ac1 
szempontból is kifize
tődőbb, mint a környe
zetelleneset. Innen 
nézve a környezet 
pusztítása nem egyéb, 
mint a valóságos piaci 

folyamatok háttérbe kényszeríté
se. Az energiagazdálkodásról 
szólva aláhúzta: az energia, a 
nyersanyag a multik alapvető for
rásai, eszközei. Ezt kell(ene) ki
húzni a multik alól, hiszen ebből 
származik a legtöbb profit, s ezért 
robbannak ki a háborúk is. 

Kihasználni az előnyöket, 
mérsékelni a hátrányokat 

Vajnai Attila szerint a globális 
k,apitalizmusban a demokrácia a 
baloldal egyik alapproblémája. A 
Munkáspárt alelnöke úgy ítélte 
meg, hogy a képviseleti demokrá
cia már nem elegendő, mert 
összenőtt a korrupció fogalmával. 
S egyébként is a választók a sza
vazás után négy évre kénytelenek 
kiadni a kezükből a hatalmat, 
átruházva azt a képviselőkre, aki
ket aztán már könnyű meggyőzni 
arról, hogy elsősorban a tőke 
érdekeit kell szem előtt tartaniuk. 
Ezért van szükség a közvetlen de
mokráciára. Azért, mert a közvet
len demokrácia lehetővé teszi a 
társadalmi ellenőrzést, a monopó
liumok szabályozását, gátolja a 

válik. A globális 
felmelegedésre, az 
idei nagy áradá
sokra, árvizekre, a 
szélsőséges időjá
rásra utalva arra 
figyelmeztetett ,  
hogy veszélyes 
spirál alakul ki. 
Ezért hangsúlyoz-

A KAPITALIZ-
manipulációt, féke
zi a korrupciót, s az 
emberek nem né
gyévente egyszer, 
hanem folyamato
san, közvetlenül 
szólhatnak bele a 
dolgokba és orszá
gos, valamint helyi 
népszavazásokon 
dönthetnek sorsuk
ról, a legszélesebb 
tájékoztatás mel
lett. Ugyanis a nép-

ta az emberköz
pontú környezet
védelmi gondol-

MUSNAK NINCS 

NEMZETISÉGE 

ÉS A NYUGAT 

NEM AZONOS 

A KAPITALIZ-

MUSSAL 

szavazás önmagában még nem je
lenti a megvalósult közvetlen de
mokráciát, hiszen akkor a lottózás 
is népszavazásnak, a közvetlen 
demokrácia intézményének példá
ja lenne. A közvetlen demokrácia 
annyival több a puszta népszava
zásoknál, hogy széleskörű és ala
pos tájékoztatásra épül. 

Akár tetszik, akár nem, a globa
lizációs folyamatnak részesei va
gyunk - jelentette ki Karacs La

josné, a Munkáspárt budapesti fő
polgármester-jelöltje -, ezért ma 
már kevés szeretni vagy átkozni a 
globalizációt. A kérdés sokkal 
inkább az, hogy miként lehet ki
használni a globalizáció előnyeit 
és ellensúlyozni a hátrányait. A 
globalizáció nem csak azt jelenti, 
hogy világméretekben elterjednek 
az informatika vívmányai, egysé
gessé válik a piac, liberalizálódik 
a kereskedelem. A globalizáció 
azt is jelenti, hogy a tudomány, a 
technika a természeti források fel
használásának azon módjai terjed
nek el a világban, amelyek a kapi
talizmus és ezen belül az erősek, a 
nagyok érdekeit szolgálják. 

Ezek alapján mi tekinthető a he
lyes és célszerű baloldali magatar
tásnak? Az, ha felhasználjuk a 
globalizáció adta lehetőségeket, 
ha a jót, az értékeset vesszük át és 
nem majmoljuk a rosszat, az ér
téktelent. Vállalnunk kell, hogy a 
saját nemzeti kultúránkat szembe
állítsuk a globalizált kultúra egy
színűségével. Egyebek között ten
ni kell az ellen is, hogy Budapest 
.a Nyugat perifériája, a szegény
ség, a menekültek áramlásának 
központja legyen. 

A felkért előadók sorában még 
két szakértő lépett a mikrofon elé. 
Pósvári Sándor, az euroASTRA 
Internet Magazin főszerkesztője, a 
Magyar lnternetezo"k Magán Egy
lete (MIME) ügyvezető elnöke az 
Internet növekvő szerepére, és 
Morva Tamás közgazdász a nem
zeti kormányok felelősségére hív
ta fel a figyelmet. A Kossuth Klub 
nagytermét megtöltő hallgatóság 
soraiból többen kértek szót, hogy 
vitatkozzanak, kérdezzenek, mél
tassák a témakör fontosságát és 
hangsúlyozzák a továbbiakban is 
a közös gondolkodás jelentőségét. 
A felszólalásokban - a számtalan 
megjegyzés, vélemény mellett -
különösen nagy figyelmet kapott 
két terület: a mezőgazdaság és az 
oktatás. 

Kárpáti Sándor 
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A
Magyar 
Vasutas
ban, a ma
gyar vasu

tasok szakszerveze
ti lapjának 2002. jú
lius-augusztusi szá
mában néhány kér
dést vetettünk fel, 
amiről tisztségvi
selőinek vélemé
nyét szerettük volna 
megismerni. 
Elsőként Miskolcon 
Bodnár József, a 
miskolci területi 
képviselet titkár-he
lyettese, távközlő
biztosítóberendezé
si főnökségének tit
kára válaszolt kér
déseinkre. 

A szakszerv.ezetek jövőjének 
Feltett kérdéseink 
talán sokaknak fö
löslegesnek tűnhet
nek, de napjainkban 
a sajnálatosan egyre 

problémái 
személyes kapcsolatot erősítő 
tagdíjfizetést? 
- A probléma éppen aktuális a 

MÁV Rt.-nél, mert a 

zűrzavarosabb közéletben a nem 
dolgozóbarát politikai elemek de
magóg módon, minden eszközzel és 
hazug érvekkel gyengíteni igyekez
nek az érdekképviseleteket. Az elő
ző kormány hivatalának utolsó évé
ben kísérletet tett a Munka Törvény
könyve dolgozók érdekeit sértő mó
dosítására is. Ezt bizonyítja a dolgo
zók pihenőidejének munkáltató által 
történő szabad beosztása, a hátrá
nyos megkülönböztetés a munkába
állásná� a munkaadó kénye-kedve 
szerint. Az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elvének törvényben va
ló rögzítésének hiánya, a dolgozók 
nem elégséges szociális biztonsága, 
és sorolhatnánk még tovább. A 
Munka Törvénykönyv „fellazítá
sa", kétértelmű „gumiparagrafu
sok" alkalmazása kiszolgáltatottá 
tette a dolgozó embereket. Tömeg
megmozdulások jelezték, hogy ezt 
az érintettek hamar megértették és 
tiltakoztak ellene. Az új kormányzat 
egyik első feladatának tekintette az 
Európai Unió normáinak is megfe
lelő helyreigazításokat megtenni. 
Nem mindenki olvas munkaügyi 
közlönyöket, Magyar Közlönyt, 
melyben a változó törvényeket köz
zéteszik. A szakszervezetek fontos 
feladatai közé tartozik tehát a dolgo
zók jogai érvényesülésének figye
lemmel kísérése és adott esetekben 
védelme. E gondolatok jc;:gyében 
kerestük tehát a miskolci vasutasok 
érdekvédelmének képviselőit. 

• Mennyire ismert a dolgozók szá
mára a kollektív szerződés tartal
ma, a szakszervezetek harcainak 
eredménye, és ez erkölcsileg in
dokolná-e a szakszervezethez tar
tozás kötelezettségét? 

Bodnár József szerint a dolgozók 
többsége tisztában van azzal, hogy 
mit jelent számukra a kollektív szer
ződés. Még a szakszervezeti ügyek
ben viszonylag kevésbé érdeklődők 
is odafigyelnek a szerződés jelentő
ségére. Ebben nagy szerepe van a 
sajtóban, a televízióban, a rádióban 
olvasottaknak, illetve hallottaknak. 
Különleges a vasúti dolgozók hely
zete e téren, mert a MÁV olyan jut
tatásokat ad, ami a szolgálat speciá
lis jellegéből adódik. Gondolok itt 
például a munka veszélyességére, 
különböző pótlékokra, szolgáltatá-

-----------

Munka törvénykönyve sokra és ami nagyon 
fontos, a munkaren
det szabályozó meg
állapodásokra. Ki
emelten fontos az 
e g é s z s é g ü g g y e l  
kapcsolatos jogok 
biztosítása. Rendel
kezésre áll pl. a 
MÁV Kórház, ahogy 
a folyamatos mun

B
odnár Jó
zsef szerint 
a dolgozók 

többsége tisztá
ban van azzal, 
hogy niit jelent 
számukra a kol
lektív szerződés. 

karend azt megkö- --------......11 

változásával 2002 szep
temberétől a fizetésből 
történő levonást hatá
roztuk el. Az eddigi 
gyakorlatnak is voltak 
előnyei, hiszen szoro
sabb volt a tagok és a bi
zalmiak kapcsolata, de a 
sajátos, más üzemekétől 
eltérő bonyolult vonás -
úgy látom - némileg 
megosztja a munkaválveteli. A kollektív 

szerződés megkötésekor a vasúton 
dolgozóknak tudniuk kell, hogy 
munkaszüneti napokon teljesített 
szolgálatért, a családtól való távol
létért milyen többletjuttatásokban 
részesülnek. Ezek a szerződésben 
rögzített jogok mindenkit érdekeltté 
tesznek, de ebből fakad egy hangu
lati konfliktus is a szakszervezeti dí
jat fizetők, és ahogy a némfizetőket 
nevezik, az úgynevezett potyázók 
között. 

Gyakran adódnak munkaügyi pe
res ügyek, vagy balesetekből szár
mazó jogi eljárások. Ezeknek a bo
nyolítása sok pénzbe kerül. Helyszí
nekre utaztatunk szakértőket, fize
tünk a munkájukért, mindezt a tag
díjat fizetők pénzéből. 

• Valamikor a múltban (ma már 
csak szinte hagyományként emle
getik) voltak olyan üzemek, ahová 
csak szakszervez�ti tagokat vet
tek fel éppen az On által említett, 
okok miatt. Mit gondol, ha ezt ma 
is kötelezővé tennék, nem vélnék 
sokan azt, hogy ezzel sértik sze
mélyiségi jogaikat? 
- Valóban, ezt többen úgy értel

meznék, hogy a kötelező tagság sér
ti emberi, személyiségi jogait. A mi 
célravezető módszerünk csak az le
het, hogy meggyőzéssel értessük 
meg azt, hogy a közös érdek védel
méért a közösséget is vállalnia kell 
mindenkinek. 

• Nyilván Önöknél is felmerült a 
tagdij egyéb járulékokkal történő 
levonásának lehetősége is. Meny
nyiben tekintik az érintettek ezt 
kényszerűnek, vagy csupán a 
szakszervezeti munka egyszerűsí
tésének? Vagy ezzel ellentétben 
jobbnak tartja a bizalmival való 

lalókat. Ugyanis arról vitáznak, 
hogy csak a 174 órára eső munka
bér, vagy a pótlékokkal kiegészült 
fizetés után történjen a levonás. A 
többség a 250 órai munka bérének 
figyelmen kívül hagyását szorgal
mazza, tehát a mindenkori, a 174 
órára eső alapkereset egy százaléka 
mellett foglalnak állást. 

• Minden országgyűlési választás 
előtt felmerül, hogy a szakszerve
zetek melyik pártokat támogas
sák. Mivel a szakszervezeti tag
ság politikailag valószínűleg nem 
egységes, mennyire igénylik a 
szakszervezetek és a pártok meg
állapodásához a tagság vélemé
nyének kikérését? 
- Úgy az Európai Unióhoz való 

csatlakozást, mint egy párt támoga
tását attól teszik függővé, hogy az 
mennyiben képviseli a rend,kívül 
elmaradt, alacsony jövedelmek nö
velését, a szociális viszonyok javu
lását, tehát lényegileg a munkavál
lalói érdekek képviseletét. Legye
nek a munkahelyeken étkezésre 
alkalmas helyiségek, kulturált für
dési lehetőség, öltözők és így to
vább. Az étkezőben legyen mikro
hullámú sütő, melyben melegíthetik 
az otthonról hozott ételt. 

• Mi a véleménye arról, hogy az EU
ba bekerülésünk után segíthet a 
szakszervezeti célok megvalósítá
sában a vasutasok immár nemzet
közi együttműködése? 

- Az egység egy műhelyben, vagy 
egy vállalaton belül erősíti az érdek
védelmet. Amennyiben lesz példa a 
szakszervezeti igények másutt már 
megvalósult kielégítésére, az jelen
tősen támogatja az érdekvédelmi 
munkát. Kardos István 



v_'A_ s_ú_TE_G _É_sz_s_ÉG_u_· G_Y ____________ MA�fA� ��illA�f--__________ 2_ 0_01_. _sz_ E _P_TE_M_s_E _R_1_5 

VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 
1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 

Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék 

Az 1997-ben alapított Vasút
egészségügyi Közhasznú Társa
ság fennállásának ötödik évfordu
lója alkalmából augusztus 26-án 
ünnepi ülést rendeztek Budapes
ten, a Közlekedési Múzeumban. 
Az ünnepségen részt vett Szalay 
Gábor, a Gazdasági és Közleke
dési Mini�ztérium politikai állam
titkára, Réthy Imre, a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium köz
igazgatási államtitkára, Kökény 
Mihály, az Egészségügyi, Szociá
lis és Családügyi Minisztérium 
politikai államtitkára, Márkus 
Imre, a MÁV Rt. Felügyelő Bizott
ságának elnöke és Berényi János, 
a GySEV Rt. igazgatóságának 
elnöke. 

Kovács Lajos, a Társaság ügy
vezető igazgatója az elmúlt idő
szak értékeléseként elmondta, 
hogy 1999-ben a Társaság átvette 
a vasutas dolgozók és hozzátarto
zók egészségügyi- és foglalkozás
egészségügyi ellátását. Az alapel
látás, foglalkozás-egészségügyi 
ellátás, fogászati szakellátás, járó

Felsó sor, balról jobbra: dr. Márkus Imre, Panghy Nándor, 
Nyuliné Arató Ildikó, dr. Kovács Lajos; Alul: dr. Hermann Mária, 

Dr. Kiss Ágota, Penk Józsefné, dr. Bánki Eszter 

harkányi, valamint hévízi turisz
tikai környezet kihasználásával 
gyógyüdülésre nyílik lehetőség. 

A közelmúlt szakmai fejleszté
sei között szerepel a Miskolci 

mára mások által is látogatható 
pontszerző továbbképzéseket ren
deznek, és rendszeresen egyéb 
szakmai napokat is szerveznek. 

beteg-szakellátás és 
rehabilitációs ellátás 
került a Társaság te
vékenységei közé. 

2000-ben a Társa
ság dinamikus fejlő
désnek indult, és a 

JELENTŐS 
POZITÍV 

EREDMÉNY 

Egészségügyi Köz
pontban kialakított, 
minden igényt kielé
gítő szűrő-audioló
giai állomás és az 
egyre gyakoribb al-

A Társaság 2002. július 15-én 
vezette be az MSZ EN ISO 
9001 :2001 követelményszab
ványnak megfelelő minőségirá
nyítási rendszert. 

Legnagyobb értékük mindemel
lett az a lelkes, munkavállalóként 
foglalkoztatott, vagy a lehetősé
gekkel élve egészségügyi szolgál
tatást nyújtó, alvállalkozóként 

gazdasági évet jelentős pozitív 
eredménnyel zárta. 

2001-ben a szakrendelések 
egyre szélesebb körét kínálva to
vább erősítette jelenlétét az egész
ségügyi szolgáltatások bontakozó 
piacán. 

lergiás megbetege
dések észlelésében és kezelésében 
közreműködő aszthma-allergia 
ambulancia átadása a közreműködő mint
Szombathelyi Egész
ségügyi Központban. 
A Pécsi és Szegedi 
Egészségügyi Közpon
tokban a kardiológiai 
szakrendelést korszerű 

gyógy■ 

üdülési 

lehetőség 

egy ezer szakember, 
akik többsége régen 
elkötelezte magát a 
vasútegészségügy
nek, ám egyre több 
fiatal látja a jövőjét 

biztosítva a Társaságnál. 
Az ő munkájuk elismeréseként 

az elmúlt években az inflációt 
meghaladó béremelés, rendszeres 
egyéb juttatások és Karácsonyt 

szakemberek részesültek külön el
ismerésben. 

Az egészség, egészségügy és a 
sport közel kerül egymáshoz a Va
sútegészségügyi Közhasznú Tár-

saságban. Egészségi _álla
potfelméréssel, értékes 

nyereményeket érő 
gyermek és felnőtt 
egészsegugyi totó
val, orvosi ügyelettel 

évek óta rendszeres 
résztvevői munkatársa

ik a különböző helyszíne
. ken megrendezésre kerülő vasutas 
sportnapoknak. A nemrégiben 
Magyarországon megrendezett, 
francia eredetű, immáron 23. 
Orvosi Világjátékokon több szám
ban képviseltette magát a Társa
ság. 

Az ünnepi ülés résztvevőit 
köszöntötte Magyari László, a 
Gazdasági és Közlekedési Minisz
térium közgazdasági főigazgatója 
és Kökény Mihály. 

Ezt követően kerültek átadásra 
az idén alapított elismerő díjak. 

Az „Év Vasútegészségügyi Or
vosa" Dr. Kiss Ágota adjunktus. 

I 976-ban a hévízi MAY Szana- . 
tórium orvosaként kezdte pályafu
tását, I 99 I-ben adjunktusi kineve
zést kapott. A Hévízi Egészség
ügyi Központ munkáját a járóbe
teg-szakrendelés szerződéses ellá
tásával is segíti. 

Az „Év Vasútegészségiigyi 
Szakdolgozója" Penk Józsefné 
asszisztens, vezető főnővér. 

I 974-tól dolgozik a vasútegész
ségügyben asszisztens munkakör
ben. I 999. november !-tói az uro
lógiai szakrendelés asszisztensi 
teendői mellett ellátja a főnővéri 
feladatokat is. A Szombathelyi 
Egészségügyi Központ érdekeit 

· mindig szem előtt tartva, áldozat
készen segíti annak működését. 

Ebben az évben - először - az 
Év Egészségügyi Központja Díjat 
a pécsi é1t a harkányi Egészség-· 
ügyi Központok kapták megoszt
va. 

A két legkisebb, járóbeteg
szakellátást, illetve fekvőbeteg
szakellátást biztosító intézet ked
vezőtlen infrastrukturális adottsá
gai ellenére lendületes fejlődésen 
ment át az elmúlt időszakban, és 
jelenleg a széleskörű egészség
ügyi ellátás kiegyensúlyozott gaz
dasági eredményekkel párosul. 

Mindkét központ vezetői nagy 
szerepet játszottak a júliusban be
vezetett minőségirányítási rend-

szer orvosszakmai 

A Vasútegészségügyi Közhasz
nú Társaság foglalkozás-egész
ségügyi ellátást biztosít a MÁV Rt. 
55 ezer dolgozója részére, vala
mint számos egyéb szervezet és 
vállalkozás további, mintegy 25 
ezer alkalmazottja számára. Az 
alapellátás mellett lehetőség van 
munkapszichológiai szolgáltatás 
igénybevételére is. 

vizsgáló berendezésekkel szerel
ték fel és bocsátották a betegek 
rendelkezésére. A Debreceni 
Egészségügyi Központ a Magyar 
Oszteoporózis Társaság támoga
tásával bekapcsolódott a csontrit
kulás megelőzését, diagnosztizá
lását és kezelését végző centrur7Jok 
munkájába. 

megelőzően 13. havi 
fizetés került kifize
tésre. A Társaság ala
pításának évforduló
ján a vasútegészség-
ügyért sokat tett 

ellátás folyamatainak ki
dolgozásában és le
írásában. Nyolcvan, az OEP által nem fi. 

nanszírozott ágyon a helyi intéz
ményi infrastruktúra és a b:latoni, 

A foglalkozás-egészségügyi 
ellátást végző szakorvosaik szá-

80 ezer 
dolgozó részére Bertalan János 



VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

ORSZÁGOS NYUGDÍJAS SZERVEZETE 

Közleménye 
K

ugler Flórián, a MAV Rt. humán,Politikai vezérigazgató-he
lyettese 2002. július 26-án a MAV Rt. Vezérigazgatóságán 

fogadta Molnár György urat, a Vasutasok Szakszervezete 
Országos Nyugdíjas Szervezet elnökét. 

A
vezérigazgató-helyettes tájékozódott a vasutas nyugdíja
sok helyzetéről és érdekvédelmi szervezetük tevékenysé

gérőj, majd megállapodtak arról, hogy ez év végéig elkészítik 
a MAV Rt. új vezetése és a VSZ ONYSZ közötti együttműkö
dési szerződést. 

Hirdetmény 
A Törekvés Müvelődési Központ tájékoztatja olvasóin

kat, hogy használt színháztermi rögzíthető szé
kek jutányos áron átvehetők. Érdeklődni lehet a Törek
vés Művelődési Központban, 1101 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 25. szám alatt, illetve a 263-0299-es városi, 
valamint a 26-79-es vasúti telefonon. 

Nyulász János, gazdasági vezetö 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és ·forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 

KERESZTREJTVÉNY 
1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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VÍZSZINTES: 1) Elismerő; 2) 
Értékesítő, - Részben triblizik!; 3) 
Énekesek, - Mókus lakhely; 4) 
Sodródás (ang), - Ízesíted az ételt; 
5) Zenei hangköz, - Oxigén, -
Bács megyei település; 6) Megfej
tendő; 7) Irén becézve, - Bankban 
van!, - Részben outsider!; 8) Öve
zet, - Szokatlan; 9) Helyhat. rag., -
Előbbre jut a rangban; 10) Hazai 
zenekar, - Majdnem tarol!, - ... hír 
(vészhír); 11) Megfejtendő; 12) 
Alaktalan (lat.), - Ételízesítő, -
London része!; 13) Nincs szaga 
(lat), - Magban van, - Olga. 

FÜGGŐLEGES: 1) Megfejten
dő; 2) Kicsi folyó, - Vagy (ang.), -
Kerek forma, - Hámor közepe; 3) 

5 6 7 8 9 10 

Római ötven, - Túracsomag jelző
je, - Trombita hang,- Nátronsalét
rom egyik összetevője; 4) Néma 
tusa, - Ugyan, - Híresztelés, -
Miskolc megye - Róbert, Ottó; 5) 
Osztrák autój., - Megfejtendő-, Ló 
hátulja, - Mafla része!; 6) Néma 
nóta, - Lopakodó, - Eleged van, -
Tagadószó; 7) .... Ono J. Lennon 
özvegye, - Tésztát készít, - Zoltán, 
- Zavarosan ható; 8) Csen,- Muta
tó szó, - Megfejtendő; 9) Homokos 
tengerpart, - Rasszista részben, -
Ágnes, - középen romos, - Giga; 
10) Fővárosunk része, - Morzejel, 
- Fehér szőrzetű. 

A rejtvényt készítette: 
Bánszegi József 

Előző számunk helyes megfejtése: 

Pest - Klainkovszky Ottó; Buda - Pesti Ferenc. Nyertes: 
Mayerné M. Veronika kajászói olvasónk, aki két személyre szóló hét
végi pihenést nyert a VKHT (balatonfüredi, hévízi vagy, harkányi) 
rehabilitációs intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja 
Kammermann Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

Kétszer háromágyas szoba Berek
fürdőn kiadó. 1300 Ft/f6. 

Érdeklődni a 06/46-379-516-os mis
kolci és a 06/59-319-042-es berekfürdői telefonszámon lehet. 

A Vasutasok Sz�kszervezetének Lapja • Szerkeszti: A SZERKESZTŐIHZOTTSÁG • Terve
zőszerkeszt.{í: KAROLYI MARIANNA• Szerkeszt{íség: 1068,Jiudapest, Benczúr u. 41. Tel./Fax: 
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A munkaügyi kapcsolatok 
és a demokrácia 

Ahol a munkaügyi kapcsolatok fórumai 
tartalmasan, jó színvonalon és kellő 

rendszerességgel működnek - mondhatni 
rendeltetésszerűen-, feltehetően biztosított a 
munkahelyi demokrácia. Ahol a társadalom működését demokrácia 

jellemzi, ott a munkaügyi kapcsolatok 
biztos, hogy rendezetten működnek. Vagyis a 
demokrácia teljessége magába foglalja a 
munka világa képviseleti rendszerének mű
ködését, partneri elfogadását. A munkaügyi 
kapcsolatok fórumrendszerének érdemi mű
ködtetése - legyen szó szakszervezetről, üze
mi tanácsról, vagy munkavédelmi képviselet
ről - a munkáltató demokráciához való viszo
nyát jellemzi. 

Ahogy a társadalmi béke magá
ban foglalja a munkabékét, úgy 

a demokrácia is magában foglalja a 
munka világa demokratizmusát. Úgy 
gondolom, hogy ahol a munkaügyi 
kapcsolatok fórumrendszerének mű
ködését tagadják, ott a demokráciát 
tagadják. Ahol akadályozzák, leke
zelik a munkaügyi kapcsolatokat, ott 
a demokráciára mondanak nemet. 

Ahol a munkáltató akarja meg
mondani, hogy a munkavállalói 

képviselet hogyan, mi módon szerve
ződjön, az beavatkozás a munka vilá
nak - nemzetközi jogszabályokban, 
(ILO, ENSZ) alkotmányban, szociá-

OTT IS LÉTEZ· 
NEK VALAMI· 
LVEN MUNKA• 
ÜGYI KAP· 
CSOLATOK, 
AHOL NINCS 
DEMOKRÁCIA, 
DE CSAK OTT 
BESZÉLHE· 
TŰNK A DE· 
MOKRÁCIA 
TELJES TÁR· 
SADALMI 
MEGVALÓSU· 
LÁSÁRÓL, 
AHOL A DE· 
MOKRATIKUS 
MŰKÖDÉS LE· 
HETŐSÉGE A 
MUNKA VILÁ· 
GÁRA IS 
IGAZ. 

ÖNORM M 7812, -' 
DIN6700 

MAV· 
• vasúti járműjavítás 

és gyártás 
• f émn?,egmunkálás 

EURÓPAI VASUTAS 

SZAKSZERVEZETEK 

ÁLLANDÓ 

KONFERENCIÁJÁRÓL 

szóló tudósításunkat a .-
7. oldalon olvashatják 

* 

!is kartában és Mt-ben biztosított -
szabad szervezkedési jogába. A a politikai hatalom, ame

Z1yik demokratikusnak vall
ja magát, a magántőke (munka) vi
lágában a jogállamiságon túl gaz
dasági ösztönzőkkel, kedvezmé
nyekkel és szankciókkal szerez ér
vényt a demokrácia teljeskörű 
érvényesülésének. Az állami mun
kahelyeken, az állami tulajdonú 
cégeken belül - ugyanennek a ha
talomnak a munkáltatói - példa
adóan kell(ene) működtetniük a 
munkaügyi kapcsolatok fórum
rendszerét, illetve tiszteletben 
kell(ene) tartaniuk a munkaválla
lók szabad önszerveződését! 

V isszatérve a bevezetőre, ott is 
léteznek valamilyen munka

ügyi kapcsolatok, ahol nincs de
mokrácia, de csak ott beszélhetünk 

. a demokrácia teljes társadalmi 
megvalósulásáról, ahol a demokra
tikus működés lehetősége a munka 
világára is igaz. 

V. éleményem szerint a MÁV Rt. 
új vezetésének a jelentős ja

vulás ellenére még van tennivalója 
a vállalati demokrácia teljessé téte
léért, a vállalati munkaügyi kap-
csolatok működéséért. • 

T
együnk érte mi, vasutasok is, 
hogy rajtunk ne múljon! 

Varga Gyuláné 

VASJÁRMŰ 
DIN-EN 729-2 Járműjavító és Gyártó Kft. 

• acélszerkezet gyártás 
és szerelés 
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A MA V Rt. átalakítása 
' 

és az EU-csatlakozás 
SZAKSZERVEZETI SZEMÜVEGEN ÁT 

A vasutasok azon rétege, ame- zott menetdíj = szabadpiaci ener-
lyik érdeklődik a politika, az EU- giaár. Az évek folyamán látható 
csatlakozás és munkahelyének jö- volt, hogy az évenkénti vagy két-
vője iránt, ma azon aggódik,-hogy évenkénti szanálások mind az 
versenyképes lesz-e a vasút a ta- állami támogatások elmaradását 
gállamok vasúljaival szemben. számolták fel, megfejelve a nem 
Versenyképes tud-e lenni az a va- kismértékű banki kamatok megté-
súl, amely az elmúlt kél évtized- rítésével. Hasonló eljárás zajlik 
ben még a minimáhs, szintentartó sajnos most a két szakág piacra 
fejlesztéseit sem tudta végre'hajta- dobásával is. Az már az első év 
ni? Az eszközpark lepusztult, a· után látható, hogy az árufuvarozás 
szükséges napi és időszakos kar- - eszközállomány híján, külföld-
bantartások, vizsgálatok, javítá- ről bérelt kocsikkal - nem tud 
sok, felújítások elmaradtak, vagy megfelelni a piaci versenynek. Az 
szándékosan kitolták. Állami elmaradás oka a személyi fel-
vállalat lévén pénzügyi -----. , tételek hiánya is. A 
oldalról a verseny- .1\-"' munkavállalók nem 
képesség megala- 1-l'-\l 

'l\�- lettek felkészítve a 
pozása kormány-

N
'3,�'j;\: � bevételek ver-

zali feladat. De \ÓY:,.. l\e; \)C.'" senyhelyzelben 
a belső számvi-

�1>,,.,.{:>c..1,'\���\'1
,
" való növelésére, 

teli szétválasz- \.'-i"""" 1.,.;J'-•v\.J de az átszerve-
tás önmagában \e\\e,V,. �e;tSe, ó"'ie;\�- zés hosszadal-
nem lesz ele- '\e\e,'i.- ��Ó t\! 'ie mas lebonyolítá-
gendő akkor, ha �e; \\)e,-0 se sa sem segítelle 
a vasút eszközál- 1,e az üzletág felfutta-
lománya nem veszi 
fel a versenyt a Lársva
sutak eszközeivel. A ter- _.,,�,.... 
vek szerint a gépészeti 
szakág, valamint az áru
fuvarozás kerül majd ki a 
szabadpiacra. 

A gépészet jövőjét három 
fényez/! fogja alapvetően meg-
határozni: 

tását. Reméljük, a 
gépészeti üzletág 
nem fog ilyen 
qehézkesen re
agálni a kihívá
sokra, és tudato

sodik a vezetők-

takban egyaránt, hogy nincs idő 
sebeket nyalogatni. A stabil önál
lósulás egyik és legfontosabb fel
tétele az eszközállomány verseny
képessé tétele, amely állami és 
összvállalati feladat. A meglévő 
és a' majdan versenyképes eszkö
zök üzemeltetése, karbantartása, 
felújítása lehet az üzletág feladata. 
Azt viszont hatékonyan és magas 

. színvonalon kell elvégezni. A be
vételért tenni kell, a vezetőknek 

. jól fizető munkák megszerzésével 
és felügyeletével, a beosztottnak 
jobb, minőségi munkával. 

Egyszóval magasabb fordulatra 
kell kapcsolni. 

Mit jelenthet mindez szakszer
vezeti szempontból? 

Nagyobb munkavállalói egysé
get, szervezettséget és toleranciát 
kíván meg a gépészeti üzletág 
munkavállalóitól. Nehezebb na
pok jönnek az önállósodás megva
lósulásáig. 

A magasabb fordulatszám hiá
nya bevételkiesést jelent, ennek 
következménye lehet a feladat át
csoportosítás, a létszámcsökken- · 
tés7 A bevételek elmaradása jöve
delemcsökkenést, átszervezést, 
csődközeli helyzetet eredményez
•het, emiatt a munkavállaló egyre 
nagyobb védelemre szorul, mert 

ELSŐ KÉZBŐL 

JÖVŐKÉP 

AZ ÉVEK FOLYA
MÁN LÁTHATÓ 

VOLT, HOGY AZ 
ÉVENKÉNTI VAGY 

KÉTÉVENKÉNTI 
SZANÁLÁSOK 

MIND AZ ÁLLAMI 
TÁMOGATÁSOK 
ELMARADÁSÁT 

SZÁMOLTÁK FEL, 
MEGFEJELVE A 

NEM KISMÉRTÉKŰ 
BANKI KAMATOK 
MEGTÉRÍTÉSÉVEL 

nálunk mqst jön el a vadkapitaliz
mus. Amit a járműjavítók '92-ben 
éltek át - közel 50%-os létszám
csökkentés -, az nálunk most kö
vetkezhet be. A szabad pályahasz
nálat az EU vasútjainak kedvez, 
mert pályahasználati díjért szaba
don közlekedhet saját eszközpark
jávai, amit nem nálunk javíttat. Az 
a vezetői magatartás, hogy a dol
gozókkal megértesse az új helyze
tet és meggyőzze őket annak elfo
gadásáról, még ma sem látszik, és 
ha a vezető gem érti, akkor mit vár 
el az egyszerű dolgozótól? Jobb 
együttműködés kell a munkáltató 
és a szakszervezetek között, mert 
a munkavállalókat intenzív felvi
lágosító munkával kell segíteni, és 
ezt csak jól felkészített vezetők és 
tisztségviselők tehetik meg. En
nek elmaradása beláthatatlan kö
vetkezményekkel járhat a szak
szolgálat egészére, de a MÁV Rt
re nézve is. 

Pszota Árpád 

- a re11delkezésre álló kapaci
tása és eszközállománya felveszi
e a versenyt a part11erekkel, 

- a munkavállalók felkészült
sége és felkészítése, A Vasútreformról 

- versenyképes áro11 tud-e vál
lalkoz11i. 

'lr önállósulási folyamatnak le 
kell zajlania a következő egy év
ben úgy, hogy a kialakítoll para
méterek megfeleljenek az üzleti 
világnak. A versenyképesség vi
szont nem érhető el egy év alatt. A 
magyar gazdasági vezetés csinált 
már hasonló baklövést akkor, ami
kor a Magyar Államvasutakat · 
részvénytársasági formába kény
szerítette a működés feltételeinek 
biztosítása nélkül. Az államilag 
szabályozott bevételi oldalnak 
kellett volna megfelelnie a sza
badpiaci kiadásoknak. Szabálya-

MAV Rt. Igazgatóságának október 1-jei 
ülésén - a vasútreformhoz kapcsolódó 
humánpolitikai rendszerről, valamint a 
2003. évi bérpolitikai irányelvekről -

hozott döntéseiről tájékoztatta Mándoki Zoltán 
vezérigazgató a vasúton működő szakszerveze
tek képviselőit október 3-án. 

E szerint a MÁV Rt. Igazgatósága fontosnak 
tartja, hogy a reform sikere érdekében létrejöjjön 
egy munkabékét biztosító középtávú megállapo
dás, amely . a foglalkoztatás- jövedelempolitika, 
munka-_ és egészségvédelem és a munkaügyi 
kapcsolatok terén biztosítja az érdekharmonizá
ciót. 

A bérek alakulását áttekintve az Igazgatóság 
szükségesnek tartja - a reform végrehajtásának 
eredményeitől függően és a teljesítményekkel 
arányosan - a vasutas bérek nemzetgazdasági 
átlagtól való lemaradásának megszüntetését. 

A bérkorrekciót 2002. év végén el kell kezde
ni. 

A határozatból kiderült, hogy központi, irányí
tási szintről vezérelt csoportos létszámcsök
kentést a menedzsment nem kezdeményez. 

Az Igazgatóság határozata tárgyalási alapnak 
minősül, amelyet a menedzsment a hivatalos fó
rumokon egyeztet a reprezentatív szakszerveze
tekkel. 

k. 



• 

.. 

_ÉRD_EK_VÉ_DE_LEM ________ M!��!� �!�ill!�
l---

-------20_02._0K_Tó.B_E_R _3 

AZ ÉRDEKVÉDELEM AKTUÁLIS HÍREI, KÉRDÉSEI 
igényelhető kötelező munkáltatói 
megváltást a VDSZSZ és MOSZ 
után a VSZ is igényelte és szerző
dött a munkáltatóval. -Szeptember 

A
VSZ által folyamatosan 
hangoztatott vasutas bér
lemaradás orvoslására 
tett írásos javaslataink 

végre eredményt hoztak. A VSZ is
mert álláspontja, hogy a vasutas 
bérhelyzet - nemzetgazdasághoz. 
viszonyított - lemaradásának elő
zetes rendezése nélkül a vasúti re
fonn sikere -lenne kockáztatva, 
illetve a 2000-2002-re kötött há
roméves megállapodás célkitűzése, 
szel,emisége sérül. 

2002. október 3-án a MÁV Rt. 
elnöke hivatalos fórumon kilátásba 
helyezte - bejelentette - a VSZ ál
tal kezdeményezett és alaposan 
indokolt további vasutas jövede
lemfejlesztést, novemberi vagy de
cemberi végrehajtással. Részletek
ről október végén, november elején 
a Vasúti Érdekegyeztető Tanács. 
ülésén tudunk tárgyalni. A Vasuta
sok Szakszervezete a bejelentést 
bizalomerősítőként értékelte. 

A kollektív szerződés módosí
tásának vitája yégre megállapodás
sal zárult a VET-en, de a készenlét 
nélkül·(erről lásd külön cikkünket). 

A hi'.1sz módosítást tartalmazó 
megállapodás részben az Mt. szep
tembertől hatályos módosításának 
következménye, részben fonnai 
átvezetések, és részben, de nem 
utolsósorban több hónapja képvi
selt követelések megvalósulása 

(helyettesítés, a kikül
detés utazási ideje). 

A teljesség igénye 
nélkül néhány mó
dosítás; - Szeptem
ber l-jétől a heti pi
henőidő a munka
időkeret átlagában 
48 óra, de az eseten
ként biztosított heti pihe
nőidő (munkaidőkereten be
lül) nem lehet kevesebb 42 óránál 
(KSZ 42.§.); 

- A helyettesítést minden eset
ben előzetesen írásban kell elren
delni egyidejűleg meghatározva 
annak várható időtartamát, az el
végzendő feladatot és az azért járó 
helyettesítési díjat. A d(j mértéke az 
eddigi minimum 10% helyett a he
lyettesített munkavállaló személyi 
alapbérének 15-50%-µ lehet. Be
töltetlei1 státuszban történő helyet
tesítés alkalmával a hasonló mun
kakörök személyi alapbér átlaga a 
vetítési alap; 

- K iküldetés esetén, ha az uta
zási idő meghaladja a munkaidőbe
osztás szerinti munkaidőt, a mun
kaidőt meghaladó időtartamra sze
mélyi alapbérrel elszámolt díjazás 
jár a munkavállalónak; 

- Az utazószolgálatot ellátó 
munkavállalók munkaközi szünete, 
ha a kijelölés ellenére rendkívüli 
ok miatt neui volt kiadható a Ieje-

zésig, úgy a 
szolgálati lap
ra történő bejegy
zés mellett a személyi alapbér 175 
%-ával kell elszámolni; 

- Munkavállalói képviseleti fel
adat (szakszervezet, üzemi tanács, 
munkavédelmi képviselet) ellátása 
miatt történő kikérés esetén a távol
léti díjazás kiszámítása során a mű
szakpótlék tényleges mértékét kell 
figyelembe venni. 

Szakszervezetünk jelentős ered
ménynek értékeli, hogy a december 
31-én lejáró KSZ-t - amit az új 
KSZ tárgyalási alapjának tekintünk 
- juttatásaiban ismét sikerült a 
munkavállalók javára bővíteni. 

További megállapodások megkö-
. tésére került sor a MÁV Rt. vezeté

se - munkáltató - és a reprezenta
tív szakszervezetek között. A szak
szervezeti tagok után járó munka
idő-kedvezmény maximum 50%-ig 

l -jétől a munkáltató általi tagdíjle-. 
vonást kérő szakszervezeti tag 

után, havi egy óra munkaidő
kedvezmény illeti meg a 
szakszervezeteket és ennek 
50%-ban jelzett megváltá
sáról szól a megállapodás, 
melyet a felek 2003 janu
árjában felülvizsgálnak. 
A munkáltató Jtadta 

(október 7-én) a reprezenta
tív szakszervezetekkel köten-

dő középtávú (2003-2006) 
, megállapodás tartalmi javaslatát. 
Cél a munkavállalók érdekeinek 
kölcsönös előnyökön nyugvó érvé
nyesítése, a vasút refonnjának 
munkavállalói, szakszervezeti tá
mogatása. Ellentételezésként cseré
be a munkáltató munkavállalói jö
vőképet ajánl, mely foglalkoztatá
si, jövedelempolitikai (bér) munka
és egészségvédelmi, valamint a 
munkaügyi kapcsolatokról szóló 
megállapodásokban válna számon
kérhetővé. 

A Vasutasok Szakszervezete 
szükségesnek tartja, hogy a munka
körülményekről, a bérfelzárkózta
tásról és az európai uiiiós felkészü
lésről is külön megállapodások 
szülessenek. A megállapodásokhoz 
vezető hosszú és nehéz tárgyalások 
október 15-én indulnak. 

Varga Gyuláné 

A VSZ NEM ÍRTA ALÁ A KSZ-MÓDOSÍTÁST 
A Vasutasok 

Szakszerveze
te abban érde
kelt, hogy ki-

1300 órát készenléteztet 
(eltérő megállapodás), ak
kor hiányzik az egységes 
leterhelést biztosító felső 
időkorlát ( 1200 óra/év 
/fő); az átlag mögött 0-
1500, -1600 óra/fő/év 
egyéni készenlét is lehet -
ha a m!J.nkáltató él az Mt. 
évi 300 óra készenléti 
korláttal, a munkaválla
lóknak jövedelemcsökke
nése keletkezik. 

Vita a készenlétről számítható 
mértékű és elő
re rögzítP.tt ve
zénylés szerinti 
készenlétezte
tés valósuljon 
meg a jövőben 

A MÁV Rt. hatályos K ollektív 
Szerző-<iése szerint naptári éven
ként 800 óra munkahelyi, és továb
bi lakáson töltött készenlétet ren
delhet el a munkáltató a munkavál
lalónak, de a kettő együtt az évi 
1200 órát - eltérő megállapodás 
hiányában - riem haladhatja meg. 
(KSZ 38. §.) 
A Munka Törvényköny• 
ve 2001. 07. l -jétől változott 
/XVl/2001 tv. (cseléd becenéven 
vált közismertté) / A törvény a ké
szenlét ( 129. §.) elrendelését nem 
részletezi a rendkívül\ munkavég
zésre vonatkozó paragrafus alá 
(127. §.) utalja.A 127. §. (4) pont
ja kimondja, hogy évente legfel
jebb 200 óra, KSZ-ben legfeljebb 
300 óra rendkívüli munkavégzést 
(készenlétet?) rendelhet el a mun
káltató. A 128. §. ugyanakkor ki
mondja, hogy baleset, elemi csapás 
vagy �úlyos kár- vagyis vis major
esetén, vagy ennek megélőzése 
érdekében a rendkívüli munkavég-

zés nem esik korlátozás alá. / A tör
vény értelmezése során vitában va
gyunk a munkáltatóval, hogy a ké
szenlétre ,vagy csak a készenlét so
rán elrendelt rendkívüli munkavég
zésre vonatkozik az évi 300 óra 
korlát, vagy mindkettőre. / 

A MÁV Rt. jelenlegi módosítá
si javaslata szerint évi 300 óra ké
szenlét rendelhető el mindösszesen 
(lakáson, vagy munkahelyen). D í
jazása: lakáson 25 %, munkahelyen 
50%, pihenő. vagy munkaszüneti 
napon 65%. V is major esetén tQ
vábbi készenlét rendelhető el „leg
később az előző munkanapon."(!) 
Ha a készenlét elrendelése egy hé
ten belül történik, a munkavállaló 
további 10 % díjazásra jogosult, 

A VSZ álláspontja: a M_Áv 
300 óra készenléttel nem tudja (el
adatát ellátni, így rendszeresen a 
128. f alapján vis major készenlé
tet fog vezévyelni, az éves felső'ha
tár és a kellő időben történő ve-

zénylési kötelezettség 
nélkül, mert a módosí
tás lehetővé tenné. Így 
esetleg lesz, aki 
I 500-1800 órát készen
létezik és lesz, aki 300 
órát évente. Aki egy hé
ten belül, illetve előző nap tudja 
meg, hogy készenlétet kell adnia, 
családi programja meghiúsul, kár is 
éri (megvett színházjegy), amit a 
10% 1:;lszámolási plusz díjazásnem 
igazán kompenzál. 

A másik aggály, mi van ab
ban az esetben, ha a munkáltató az 
Mt.-t betartva valóban csak 300 óra 
készenlétre veszi igénybe azokat a 
munkavállalókat, akik évek, évti
zedek óta rendszeresen havi 110-
160 óra készenlétet adtak és család� 
juk erre a jövedelmi szintre állt be. 

Az ő jövedelemcsökkenésüket, 
hogyan pótolja a munkáltató? 

A helyzet: - ha a munkáltató 
továbbra is átlagosan évi 1100-

Ne feledjük, a szó
beli ígéretekre nincsenek garanci
ák, bírósághoz csak a KSZ-ben 
rögzítettek sérelme esetén lehet 
fordulni. A probléma kezelése ér
dekében a VSZ kezdeményezte jo
gi állásfoglalás kérését az ügyben, 
a válaszra a munkáltatóval együtt 
most várunk„ 

A Vasutasok Szakszervezete 
abban érdekelt, hogy kiszámítható 
mértékű és előre rögzített vezény-
lés szerinti készenléteztetés való
suljon meg a jövőben is a munka
vállalók érdeksérelme nélkül. A 
VSZ a megállapodásokat megfon
toltan, az érintettek érdekeire tekin- " 
tettel köti, és nem a felmondás 
szándékával. 

V. Gy.-né 
"' 
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Gazdaságtalan-e a vasút? (9.J 

A 
alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munka-

z csoport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar 
vasút térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

irányelv-tervezetében ( az ún. 
Monti-javaslatban) már 1997-ben 
elfogadta azt az elvet, hogy a ben

Aközhiedelemmel ellentétben az 
elmúlt 12 évben folyamatosan 

csökkent a benzin adója, és így az ára 
is. Természetesen ez reálértéken érten
dő, vagyis a benzin árának növekedé
se évről évre elmaradt az inflációtól 
(Id. a 18. ábrát!). Ez rend.kívül hátrá
nyosan érintette a vasutat, amely egy
ségnyi teljes-ítményre vetítve sokkal 
kevesebb üzemanyagot használ, mint 
a közúti szállítás. Igaz, a gázolaj ára ugyanezen idő

szak alatt az inflációt meghaladó 
mértékben növekedett ( Id. a 19. áb
rát). Azonbélfl itt egyéb tényezőket is 
figyelembe kell venni. (1) A gázolaj 
ára 1990-ben a benzinéhez képest 
rendkívül alacsony volt, tehát azt mi_n
denképp nagyobb mértékben kellett 
emelni. (2) A gázolaj adóját a fuvaro
zók visszaigényelhetik, az áfa nélkül 
számított ár pedig nagyjából az inflá
ciónak megfelelően alakult. (3) A gá
zolaj és a háztartási tüzelőolaj ára kö
zött több éven keresztül jelentős kü-
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EU-BÓL 
SZÁRMA• 
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MÁR MEG
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GÁZOLAJ 
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lönbség volt, és ezt kihasz
nálva a fuvarozók nagy
részt HTO-t használtak gá
zolaj helyett. (4) A gázolaj 
jöveqéki adója még mindig 
számottevően alacso
nyabb, mint a benziné, pe
dig ennek semmiféle értel
mes indoka nincs. Sőt, a 
józan érvek inkább ennek 
ellenkezőjét indokolják. 

·Agázolaj kedvezmé
. nyezettségét egye

bek mellett azért kellene 
megszüntetni, mert a legú- 300 

zin és a gázolaj adói
nak közelíteniük kell 
egymáshoz. (Az irá
nyelv az EU minden 
tagországát kötelezo 
törvény.) Az EU 
200 l-ben elfogadott 
új Közlekedéspoiiti-

A 95-ös ólmozatlan benzin ára·és a fogyasztói 
árindex alakulása Magyarországon 

1991=100 (/8. ábra) 

jabb kutatások szerint a dí-
250 +--------+---"--------

zelmotorok kipufogógáza 
általában jóval veszélye- 200 +-------,,,___.,.__ ________ _ 

sebb a környezetre és az 95-ös benzin árindexe 
egészségre, mint a benzin- 150 +----:;;IIF-----;-,,c------------

motoroké. ( Az Egészség-
1 00 -HP"f=--

....--,--r---r-.---r---,--r--,--r--, 
ügyi Világszervezet azért 
nem ad meg levegőminősé
gi határértékeket a dízel
kipufogógázokra, mert álláspontja 

N M � � � � 00 m O N 
m m m m m m m m m o o o 
m m m m m m m m m o o o 

N N N 

A gázolaj árának alakulása 

1990=100 

szerint ezeknek nincs 
olyan alacsony koncentrá
ciója, amely biztosan nem 

( 19.'ábra) károsítja az egészséget.) 
További indok, hogy a gá
zolajat általában tehergép-

kája pedig már azt rögzítette, hogy egységesí
teni kell a benzin és a gázolaj adóját! Minden
nek megfelelően Nagy-Britannia már meg
emelte a gázolaj adóját, és az így már meg is 
haladja a benzin-adó szintjét. Az említett 
irányelv-tervezet ezen adók közelítéséhez 
konkrét időzítéseket és mértékeket is tartal
mazott, amit azonban Spanyolország ellenál
lása miatt nem sikerült bevezetni. Jelenleg to
vább folynak az egyeztetések, amelyeket az 
EU csúcstalálkozóján született határozat ér
telmében 2002 végéig le kell zárni. 

700 

---Áfa nélküli ár 

600 
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. kocsik és egyéb olyan ha
s zon gép j á r m ű v e k h e z. 
használják, amelyek az 
utakat sokkal erősebben 
rongálják, mint a sze
mélygépkocsik. (Egy ka
mion annyi kárt tesz az 
utakban, mint több száz
ezer személyautó.) Mind
ez egyébként azt is jelenti, 
hogy a benzines járművek 
tulajdonosai fizetik ezen 
költségek jelentős részét a 
dízel járművek üzemelte
tői helyett, ami igazságta
lan és értelmetlen kereszt
finanszírozást jelent, és 
így sérti az arányos közte
herviselés Alkotmányban 
rögzített elvét. 

AZ
Európai Uni� 1 v o n a t k o.z o  

Tudjuk, hogy a gázolaj és a benzinjöve
déki adójának egységesítése jelenleg 

Magyarországon nem valósítható meg a vár
ható politikai és gazdasági következmények 
miatt, valamint azért, mert a jelenlegi gázolaj 
ár már meghaladja az ausztriai szintet (bár ná
lunk a visszaigényelhető áfa mértéke na
gyobb, mint Ausztriában). Azt azonban tuda
tosítani kell, hogy a két üzemanyag-fajta adó
jának eltérése gazdaságilag ésszerűtlen és sér
ti a tisztességes piaci versenyt, továbbá hogy 
ilyen módon a gázolajjal üzemelő járművek 
tulajdonosai sokkal kevésbé fizetik meg az 
általuk okozott költségeket és károkat, mint a 
benzinüzemű járműveké. 

Lukács András - Pavics Lázár 
• 
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A hetvenmillióból tellett 

S
zeptember elején jut
tatta el Palotai Árpád, 
a Vasutasok Szak
szervezete Budapest 

Keleti-pályaudvar Alapszer
vezetének szb-titkára a Ma
gyar Vasutas szerkesztősé
gébe azt a két levelet, amely
ben a csomóponti főnökség 
nemzetközi és belföldi pénz
tárak dolgozói munkakörül
ményeik javítását fogalmaz
ták meg, és azt aláírásukkal 
is nyomatékosították. Időköz
ben a két levélre válaszolt a 
címzett csomóponti főnök
ség, sőt némelyik probléma 
meg is oldódott. Újságírói kí
váncsiságom kielégítendő, a 
helyszínen próbáltam tájéko
zódni a valódi helyzetről. 

Pa/utai Á,páddal október ele
jén találkozturik a Keleti-pálya
udvar mindig zsúfolt csarnoká
ban. Az eredeti terv szerint belül
ről szerettem volna megnézni az 
alagsorban elhelyezkedő belföldi 
pénztárakat, de biztonsági okok
ból nem jutottam be. A „ helyszí
ni szemle" helyett a kereskedelmi 
részlegen Králik Ferencné, a he
lyi Munkavédelmi Bizottság ve
zetőjének irodájában beszélge
tünk. 

• Az. aláírásokkal felvállalt leve
lek augusztusban íródtak, mi 
történt azóta? 

- Nem tudok érdemi változás
ról a belföldi pénztárakkal kap
csolatban. Mindössze annyi tör
tént, hogy a munkáltató válaszolt 
a felvetésekre - mondja Palotai 
Árpád, és átad a levélből egy pél
dányt, amelybe beleolvasok. 

A _csomóponti főnök válaszá
ból kiderül, hogy a panaszokat a 
vezetés ismeri, és jogosnak tartja. 
Néhány kérdésben intézkedést is 
ígér, de az is kiderül, hogy a 
pénztárosfülkékbe a . tavaly de
cemberben megtartott vezérigaz
gató-helyettesi szemle sem írt elő 
légkondicionálót, mindössze a 
szellőző-berendezés megjavítását 
tartotta szükségesnek. 

- Az egyik legnagyobb gon
dunk, hogy a vezetői szemléket 
sohasem nyáron tartják, amikor a 
fülkékben elviselhetetlen a har
mincnyolc-negyven fokos hőség 
- jegyzi meg az szb-titkár. - De a 
jelenlegi szellőztető berendezés 

volna székre ... 
f\. �é,'f._e\ 

,,· s'Le� \�, 
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Keleti-pályaudvari pillanatképek 

sem tölti be a szerepét. A szűk 
fülkékben napi tizenkét órán át 
lehetetlen koncentrálni, miköz
ben a dohányfüstöt sem vezeti el 
a készülék. Nem csoda, hogy az 
oxigénhiány miatt legyengül a 
pénztárosok immunrendszere, és 
idővel megbetegednek. 

• Mi a helyzet a nemzetközi 
pénztárakkal? 

·- Ott a problémát a Lotz-csar
nok felújítása miatti lezárás okoz
ta. A Thököly út felőli új bejárá
tot pont a nemzetközi pénztárral 
szemben nyitották meg, amely 
elviselhetetlen huzatot okozott -
kapcsolódik be a beszélgetésbe 
Králik Ferencné . ...'.. Ott új ajtók 
felszerelésével sikerült megolda
ni a problémát. Igaz, ezt az állo
más a saját forrásaiból fedezte. A 
belföldi pénztárakban dolgozók 
helyzetének javításához azonban 
nem elegendők a helyi források. 

- A nemzetközi információban 
a Lotz-csarnok lezárásával a leg
elemibb kézmosási és ivóvíz-ivá
si lehetőség is megszűnt, amit 
szintén megoldott a helyi vezetés 
- egészíti ki Palotai Árpád. - Az 
illemhely-használat azonban to
vábbra sincs megnyugtatóan ren
dezve. Igazából az okozza a gori
dok többségét, hogy a 200 l �re és 
2002-re tervezett munkavédelmi 
jellegű beruházások elmaradtak. 
Ennek következtében ma már az 
állomás több részén sincsenek 
biztosítva a munkáltatás alapvető 
feltételei. 

e Például? 

- A pénztárak gondjain túl az 
üzemépület légkondicionálása 
sem megoldott, de használh�tat
lanok a székek, és még számos 
alapvető problémát tudnék sorol
ni. Szerintünk, ha a MÁV Rt. nö
velni akarja szolgáltatásainak 
színvonalát, ahhoz a belső felté
teleket is biztosítani kell. A ver
senyképes munkaerőt nem cs�k 
megfelelő jövedelmekkel, hanein 
a 21. századnak megfelelő m411-
kakörülményekkel lehet csal<. 
megtartani - zárja le a gondolat-

menetét Palotai Ár- .----�------, \1,<lrtttl, 

f Ol<,OS 
� �� Mindig is kíváncsi tteg ''

s
ég 

voltam arra, honnan \1,0 
irányítják a Keleti-pá
lyaudvar forgalmát, 
ezért kapóra jön az 
üzemépülettel kap
csolatos gondok emlí
tése. Elköszönünk 
Králik Ferencnétől, és 
hamarosan a forgalmi 
irodában győződhetek meg arról, 
hogy valóban elemi hiányossá
gokkal küzdenek az ország egyik 
legnagyobb állomásának forgal
máért felelős vasutasok. 

Befordulva az irányító-központ 
folyosóján az első, amit meglá
tok, hogy egy középkorú férfi be
kapja a gyógyszerét. Palotai 
Árpádot ismerősként fogadja az 
ügyeletes állomásirányító és a két 
forgalmi szolgálattevő. Kérdez
nünk sem kell őket - miközben 
magabiztosan kezelik a váltókat 
és a jelzőket-, árad belőlük a jo
gos elégedetlenség. Egyikük fel
pattan a székéről, amely szinte 
szétesik a mozdulattól. 

-Az oszlopnak kell döntenem a 
támláját, hogy ki ne törje a dere
kamat - mondja. 

Fiatal kollégája egy doboz 
gyógyszert mutat felém: - Egész 
életemhen szednem kell a stressz 
miatt a vérnyomáscsökkentőt, 
megts ugyanannyit keresünk, 
mint egy olyan állomáson dolgo
zó kollégánk, ahol csak áthalad
nak a vonatok. Kevés a tolatócsa
pat, és a munkához szükséges rá
dióból sincs elég. Arról nem is 
heszélve, hogy amióta az emele
ten lévő szorftszéd helyiséget ki
adták hérbe, a 1w"k.nek és a férfi-

, aknak is csak egy közös mellékhe
lyisége maradt. 

Az állomásirányító felhívja a 
figyelmemet az elavult légkondi
cionálóra: - Nyáron kellene he
nézni ide, amikor huzatot kap a 
szemünk és a fülünk a herende
zéstől, ami alá edényt kell tenni, 
mert csöpög heüJle a víz. Ezzel 
együtt csak egy gatyában lehet 
idefönt megmaradni. Én már itt 
akartam hagyni az egészet, de rá
beszéltek, hogy maradjak; viszont 

min 
d e n k i 

gyógyszerrel hír-

a sarokba 
szék rom

halmazára mutatva 
megjegyzi: - Abhól a 

hetvenmillióhól, amit az egyik le
köszönt vezető vett fel végkielégí
tésként, hiztos tellett volna nur-' 
mális ülőalkalmatosságra. 

Együttérzésem kifejezéseként 
búcsúzóul megjegyzem, hogy 
amit itt láttam és hallottam, meg
jelenik a Magyar Vasutashan, 
bízva abban, hátha a segítségükre 
lehet a nyilvánosság. Mi tagadásJ 
úgy tűnt a kézfogáshoz járó pil
lantásokból, hogy már nem hisz
nek a változásokban. 

• Lefelé a lépcsőn megosztom 
megdöbbenésemet az szb-tit
kárral: - Hihetetlen és felhábo
rító, hogy mindezt a Keleti-pá
lyaudvaron tapasztaltam. Mi 
lehet máshol? 

-'- És még nem is beszéltünk az 
utazószemélyzet gondjairól - fű
zi tovább a szót Palotai Árpád. -
A paklikocsikban még ennél is 
cifrább a helyzet. Pedig itt hely
ben ténY.leg jó a kapcsolat a fő
nökség, az SZB, az Uzemi Tanács 
és a Munkavédelmi hizottság kö
zött. De a legtöbb problémánkra 
csak felülről várhatunk segítsé
get, ami azonban késlekedik. A 
legégetőbb gondokat felvetettük 
a Központi Munkavédelmi Bizott
ságnak is, mert onnan remélünk 
megoldást. 

Elköszönés után magamban 
próbálom feldolgozni a látotta
kat. Eszembe jut egy régi vasutas „ 
véleménye, miszerint a vasút 
gondjai olyan nagyok, hogy azok 
megoldására talán sohasem lesz 
elég.pénz, de a vasút vezetőinek 
,.hobbyjaira" mégis mindig tel
lett. 

Karácsony Szilárd 
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Szombathelyen ül�sezett 
az Ifjúsági Tagozat 
2 0 0 2 szeptember 26-án 

huszonkét fiatal 
■ részvételével tartott 

értekezíetet az ifjúsági tagozat Szombat
helyen. A tanácskozás célja a tagozat 
munkájának, lehetőségeinek megismer
tetése a terület fiatal szakszervezeti tag
jaival. 

re néhány mondatban utalt, amit később Hor
váth Csaba, az ifjúsági tagozat vezetője egé
szített ki, megemlítve az „Alapítvány a vasu
tas fiatalokért" helyzetét is. 
· z1ati Róbert a jövő feladatait illetően a 

legfontosabbnak a múltban elkövetett 
hibák feltárását tartotta. Véleménye szerint 
emelni kell az ifjús-ági tisztségviselő képzés 

P
app Zoltán, a területi képviselet titkára színvonalát, főleg a kiválasztás minőségét, 
köszöntötte először a megjelenteket, amit az is alátámaszt, hogy a korábban kép-

majd sok sikert kívánt a tanácskozáshoz. Ezt zett fiatalok közül csak nagyon kevesen vet-
követően Zlati Róbert tartotta meg vitaindító tek részt az értekezleten. Megítélése szerint a 
előadását, ., ljjlÍsági Tagozat - múlt, jelen és tagozatnak a sport és szabadidős rendezvé-
jöFo'"" címmel. nyek -szervezése mellett, erőteljesebben kell 

Az
előadó hangsúlyozta, hogy saját az érdekvédelmi tevékenység végzése felé 
értékelését mondja, ..-------------, fordulnia. 

ezért lehet és kell is azzal vi- . EMELNI KELL AZ A'
z

el?adó mon?a�-
tatkozni a továbbiakban. Be-

IFJÚSÁGI TISZT• d_oJa vegen 
szédébcn felvázolta a megala- konkrét feladatokra hívta 
kulás körülményeit és előse- SÉGVISELŐ KÉPZÉS fel a figyelmet, melyekkel 
gítő tényezőit, majd a hanyat- SZÍNVONALÁT kapcsolatban a vitában a 
lás okait. A jelenlegi helyzet- következő álláspontok fo-

galma
zódtak meg. A jelen
lévők a bértábla mielőbbi megalkotá-
sát tartják szükségesnek azzal a javaslattal, 
hogy a soros előléptetések a fiataloknál gyak
rabban, a kor előrehaladtával ritkábban követ
kezzenek be. Fontosnak tartják, hogy az ifjú
sági tagozat vezetője tevékenységét teljes ki
kérés mellett végezhesse. Az információá
ramlással kapcsolatban előtérbe került az 
internet hálózat jobb kihasználásának szüksé
gessége. 

Aterületen újjászerveződő tagozatnak je
lenleg nincs vezető testülete, azonban 

egymás ismeretének hiánya miatt a jelenlévők 
is csak egy ötfős küldöttcsoportot delegáltak 
az ifjúsági tagozat küldöttértekezletére. Fela
datuk beszámolni a küldöttértekezleten el
hangzottakról, valamint a megfogalmazott 
álláspontok képviselete. A küldöttcsoport ve
zetője, Varga Tünde feladata lesz a következő 
tanácskozás összehívása. Zlati Róbert 

., ., .,., 

MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

ISO 9001 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Tevéken sé i körünk: 

• vontató járművek ( dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott jánnűvek fövizsgája, 
föjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykócsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korsze�sítése 

lnterPici motorkocsi 
és vezérlőkocsi gyártása 

Bzmot 

MV) 
• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú f é1nmegmunkálás 
• szemcseszórás 
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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A
Vasutasok 
Szakszer
vezete ál
tal 1994-

ben alapított Euró
p ai Vasutas Szak
szervezetek Állan
dó Konferenciáját 
XII. alkalommal tar
tották meg 2002. 
október 1-4 között 
Kijevben. Ez alka
lommal a tizenkét 
tagszervezet közül 
kilenc - Bulgária, 
M agya r o rszág, 
Lengyelország, 
Szerbia, Szlovákia, 
Ukrajna, Horvátor
szág, Csehország, 
Macedónia - vasu
tas szakszervezet 
vett részt. A Vasu
tasok Szakszerve
zetét Simon Dezső 
alelnök, és Papp 
Józsefné, a Miskol
ci Területi Képvi
selet titkára képvi
selte. 
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Közös fellé és � 1 
a vasuta Joga ert 

A konferencia - amelyen Románia, 
Észtország, Litvánia vasutas szak
szervezetei és a Közlekedési Építő, 
Vasutas Szakszervezetek Nemzetkö
zi Szövetségének főtitkára meghí
vottként vett részt - az Ukrán újság
írók érdeklődő figyelmétől övezve 
kezdte meg munkáját. Első napiren
di pontként az ukrán vasút jelenéről 
és jövőjéről adtak tájékoztatást a va
sút vezetői, majd a Varsóban tartott 
Xl. Konferencia határozatainak 
megfelelő témaköröket tárgyalták 
meg a résztvevők. 

A tagországok vasútjai gazdasági 
és szociális helyzetének feltárása 
után az alábbi megállapításokat fo
gadta el a Konferencia: 

- a vasúton a gazdasági és szociá
lis helyzet függ a vasúti szállítás 

menny1seg1 és hatékonysági 
mutatóitól, a vasúti reformok 

eredményességétől, 
- az államok közötti 

áruforgalom növekedése, 
az európai szállítási rend
szerek (közlekedési fo
lyosók) fejlesztése mege

rősítik a vasutak gazdasági 
stabilitását, 
- a vasutak fejlesztéséhez 

állami tőke szükséges, 
- a vasutasok munkájának speciá

lis volta és a munkakörülmények 
miatt szükséges, hogy a keresetek 
elérjék az adott ország vezető fog-· 
lalkozásainak szintjét, 

- a vasutak átalakításának folya-
. matában a vasút vezetésének és a 
szakszervezeteknek törekedniük 
kell a kvalifikált vasúti dolgozók 
személyi állományának megőrzésé
re, 

- a vasutasok igényének kielégí
tése érdekében az egészségügyi, 
kulturális és sport intézményeket to
vábbra is a vasút keretein belül kell 
működtetni. 

Másodikként a tagországok 
sztrájk-jogához fűződő törvényi fel
tételeiről és gyakorlati alkalmazásá
ról cserélték ki ismereteiket a részt
vevők, melynek kapcsán az alábbi 
vélemények fogalmazódtak meg: 

- a vasutasoknak is joguk van ar
ra, hogy érdekeiket sztrájk útján 
érvényesítsék, ez olyan jog, amely 
az Emberi Szabadságjogok között 

•<; • 

· · ódokumentumokat · aláírJa a zar • VSZ képviseleteben Simon Dezso, a 

deklarálva megfelel a nemzetközi 
előírásoknak, ezért ezt a jogot a 
nemzeti törvényekben is garantálni 
kell, 

- minden lehetséges eszközzel el 
kell érni azt, hogy a nemzeti törvé
nyek biztosítsák a vasutasok számá
ra a sztrájkhoz való jogot, 

- a konferencián résztvevő euró
pai vasúti szakszervezeteknek fi
gyelmüket arra kell összpontosíta
niuk, hogy a vitás kérdéseket a 
munkáltatókkal tárgyalásos úton, 
mindegyik fél számára elfogadható 
megállapodás elérésével rendezzék. 

A konferencia résztvevői ajánlás
sal fordulnak a vasutak vezetőihez, . 
hogy a szakszervezetekkel való 
kapcsolatukat a szociális partneri 
viszony, az érdekek ki;ilcsönös tisz
teletben tartása jellemezze, a tár
gyalások során egyenlő mértékben 
vegyék figyelembe a gazdasági és a 
munkavállalói érdekeket, minden 
vitás kérdést tárgyalások útján ren
dezzenek, és törekedjenek a kölcsö
nösen elfogadható megállapodások 
megkötésére. 

A soron következő konferencia 
rendezési jogát a cseh és a horvát 
delegáció kérte, a konferencia részt
vevői megállapodtak abban, hogy a 
XIII. Állandó Konferenciát 2003 
áprilisában Csehország rendezi, me
lyen a vasutak privatizációjának kö
vetkezményeit és a szakszervezetek 
mµnkavédelmi tevékenységét tekin
tik át. 

,A Konferencia azt a kérdést is na
pirendre tűzi, hógy a FÁK-országok 
és a Balti országok Nemzetközi 

Szakszervezeti Szövetségének mely 
programjaiban nyílik lehetőség az 
együttműködésre. 

A Konferencia tájékozódott a 
Bulgár és a Szerb vasutasok problé
máiról. 

Gyengült a bolgár vasutasok szo
ciális helyzete, 2002. év kezdetétől 
romlott a munkabér színvonala, a 
keresetek nem elegendőek a megél
hetéshez. A fizetéseket a munkavál
lalók nem rendszeresen és időben 
kapják, csorbulnak a hatályban lévő 
Kollektív Szerződésben rögzített jo
gok. 

Szerbiában a vasút vezetői nem 
hajlandók a szakszervezetek jogos 
követeléseinek eleget tenni. A kö
vetelések tárgyalásos úton történő 
rendezése, a konstruktív párbeszéd 
elől mind a vasút vezetői, mind a 
kormány és a közlekedés minisztere 
is kitért, amely a vasutasok körében 
tarthatatlan helyzethez, szociális fe
szültséghez vezethet. 

A Konferencia egységesen támo
gatta a bolgár és a szerbiai vasuta
sok követeléseit. 

.A résztvevők aláírásukkal mege
rősített levélben szólították meg a 
Bolgár Köztársaságot, a Szerb Köz-

. társaság Nemzetgyűlését, Kormá
nyát és Közlekedési Miniszterét, 
hogy tegyenek meg minden lehetsé
ges intézkedést a vasutasok jogos 
követeléseinek teljesítése érdeké
ben, és ne kényszerítsék a vasutaso
kat sztrájkba. 

A Konferencia a munkáját záró
dokumentumok aláírásával fejezte 
be. Simon Dezső 
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A rendszerváltozás óta egy
mástól eltérő, különböző szociá
lis érzékenységű kormányok 
váltották egymást. A régi terme
lési szerkezet gyors és sokszor 
átgondolatlan megváltoztatása a 
kilencvenes évek közepére gaz
dasági csődhelyzetet hozott lét
re. Az ebből való kilábalás az is
mert ·radikális takarékossági in
tézkedések mellett, csak a társa
dalom közel egyharmadát kitevő 
nyugdíjas réteg nagymértékű 
áldozatvállalásával, életszínvo
nalának, anyagi körülményeinek 
jelentős korlátozá'sával történhe
tett meg. 

Az öt éve kibontakozó gazda
sági felemelkedés hozadékából 

mány első 100 napja azt bizo
nyítja, hogy a választási ígéretek 
teljesülnek. Több, mint évtize
des tapasztalataink ennek elle
nére azt igazolják, hogy mun
kánkban továbbra is pártsemle
ges magatartást célszerű követ
nt. Szakszervezeti alapszabá
lyunk is rögzíti ezt, azzal a kie
gészítéssel, hogy ez nem jelent 
politikamentességet. Az érdek
védelem ugyanis politikai tevé-

. kenység. Nem véletlen, hogy az 
elmúlt időszakban a nyugdíjas 
mozgalmat mindenáron igye
keztek a politikai érdekektől tá
vol tartva, a klubmozgalom ke
retei közé szorítani. Ez kényel
mes helyzetet teremtene- a hata
lom számára, mert a „nyugdíjas 
ügyeket" csupán segélyezési, 
egészségügyi és kulturális kér
désként lehetne kezelni. Az ldő
sügyi Tanács 1998 utáni parko
lópályára állítása is ezt a célt 
szolgálta. Az újjászervezett tes� 
tület, ha nem is kifogástalan 
összetételben, de ismét vissza
került a miniszterelnök mellé. 
Így a kormány vezetője elsőkéz
ből értesülhet az idős emberek 
gondjairól, és a nyugdíjasokat a 
társadalom teljes értékű tagjai

. ként veheti számításba. 
A szociális és családügyi mi

niszter mellen működő korábbi 
testület feladatai közül száműz
ték a nyugdíjasok társadalmi, 
anyagi · megbecsülését érintő 

· kérdéseket. 

Mi várható az új helyzet-· 
-ben? 

Érdekeink mind a ha
talommal, mind más, 
.egyébként jogos ré
tegigényekkel a jö
Vőb_en is ütközni 
fognak. Tudomásul 
,kell vennünk, hogy 
ezek a jogos rétegigé
nyek egyszerre jelent
keznek és a bérfelzárkózta
tás, pld. az egészségügy, a kö
zoktatás, stb. területén szűkíti a 
pénzügyi kormányzat nyugdíja
sokat érintő gazdasági lehetősé
geit. Ennek klasszikus példája a 
nyugdíjemelési rendszer vitája. 
Többször elmondtuk, hogy a 
nyugdíjemelések vegyes indexá
lási rendszere ( az infláció 50%
ának, illetve a nettó bérkiáram
lás 50%-ának figyelembe vételé
vel, utólagos kiigazítással) a gaz
dasági felemelkedés időszakában 
évről-évre növeli az életszínvo
nal különbséget az aktív keresők 
és a nyugdíjas réteg között. For
dl'tva, egy újabb „Bokros-cso
mag" időszakában, igazságtala
nul kedvezne az időseknek az ak
tív dolgo2ók rovására. 

Ezért továbbra is „régi felada
tunk" a nettó bérkiáramlással 
arányos nyugdíjemelési rendszer 
bevezetése. Ez nem szerepel a je
lenlegi kormány célkitűzései kö
zött se.m. A vegyes indexálási 
rendszer ugyanis kedvezőbb le
hetőségeket biztosít a mindenko-

ri kor
mány szá

mára a más te
rületen jelent
kező bérigé
nyek és beruhá

zási fejlesztések 
k i e l é g í t é s é h e z . 

Erkölcsi érveink ...,aló-
színűleg csak hosszú viták 

során, egy eddiginél sokkal jobb 
gazdasági helyzetben diadalmas
kodhatnak a rövidtávon megol
dásra váró különböző gazdasági 
rétegigénye_k felett. 

Régi feladatainkat, pld. a 
nyugdíjreform további folytatá
sa, az ENSZ határozatoknak és az 
uniós elvárásoknak megfelelő 
ldősügyi Törvény megalkotása, 
vagy az egészségügy területén a 
betegek esélyegyenlőségének 
visszaállítása stb. kérdéseiben 
még hosszan léhetne fejtegetni. 
Külön kell foglalkozmink a vasút 
nyugdíjasokat 'is érintő jóléti és 
szociális rendszerének kérdései
vel, de ezek a feladatok már 
újabb hasábokat igényelnek. 

Mi a jóléti rendszerváltozásra 
szavaztunk. Országos szinten en
nek látható jelei vannak. Érthető, 
hogy vállalati szinten sem aka
runk a korábbinál rosszabb hely
zetbe kerülni. 

dr. Kun Dezső 

az idősek, a nyugdíjasok az ____________________________ ...;.. ________ _ 
1998-as választások utáni kor
mányzati ciklus első három évé
ben aránytalanul visszafogottan 
részesültek. Az 1999. évi nyug
díjemelési korlátozások, még az 
1997-es - általunk is folyamato
san bírált - nyugdíjtörvényt is fi
gyelmen kívül hagyták. 

A választásokat megelőző 
időszakban a nyugdíjas érdekek 
a politika előterébe kerültek. 
Mind a gyakorlati lépések - pld .. 
a nyugdíjak adómentesítése -
mind a választási ígéretek - pld. 
az özvegyi nyugdíjak felemelé
se, stb. - kedveztek az idős•és 
többségükben nyugdíjas válasz
tóknak. 

A hatalomra került új kor-

, 

Erdekességek a viláQ vasútjairól 
FRANCIAORSZÁG: Egy francia-spanyol kormányközi bizottság a közelmúltb�n jelölte ki az Eurofer
ro csoportot a franciaországi Perpignan és a spanyolországi Figueras között, a Pireneusok keleti része 
alatt átvezető vasúti összeköttetés kivitelezésére. A megépítendő vasútvonal mind nagysebességű sze
mélyszállító vonatok, mind tehervonatok közlekedésére alkalmas lesz. Az űrszelvény! úgy fogják kialakí
tani az alagútban, hogy az a kombinált forgalomra (kamionok fuvarozása vasúti kocsin) is alkalmas le-. 
gyen. Az építkezés befejezését 2005-re tervezik, melynek betartása azonban függ az állami támogatás-
tól is. 

NORVÉGIA: A norvég fővárosban - Oslóban - kétszintes városnéző autóbuszok közlekednek, me
lyek felső szintje nyitott, hogy a látogatók jobban meg tudják csodálni a város szépségeit. Az utóbbi idő
ben azonban többször előfordult, hogy egyes látogatók áramütést szenvedtek. Amikor valaki a felső szin
ten felállt a látnivalók jobb m�gtekintése okán, s az autóbusz éppen a villamos 750 Volt feszültségű fel
sővezetéke alatt haladt el, a magasabb utasokat áramütés érte. További balesetek elkerülése érdekében 
kötelezték az autóbuszokat üzemeltető vállalatot, hogy az autóbuszok felső szintjét ponyvával fedje le. 

Hajós Béla (Rail et Transports, 2002 július) 
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Nemzetközi gőzmo-·--
Néhány Közép-Európai ország 
vasútjainak részvételével rendez
tek gőzmozdony ügyességi ver
senyt szeptember végén a Magyar 
Vasúttörténeti Parkban. A moz
dony Grand-Prixen a hazai nosz
talgiajárművek mellett indultak a 
versenyen a cseh, a szlovák és az 
osztrák vasparipák legjobbjai is. 
A külföldi járművekkel harcba 
szálltak a híres 424-es és a 

109 .109-es magyar gőz
mozdonyok is, összesen 
mintegy nyolc lokomotív, 
és majd ugyanennyi moz
donyvezető mérte össze 
erejét, ügyességét és ráter
mettségét. A mozdonyve
zetők járművük segítségé
vel különböző ügyess�gi 
feladatokat oldottak meg, 
természetesen az nyert, aki 

A mozdonyszépségverseny gyöztes mozdonya 

Szere
pelt aka
dályelhá

rítási 
feladat, 
tűzoltási 
gyakor-

lat, 
hölgy
rablás, 
postai 

csomag
szállítás, 
valamint 
sörszállí-

tás 
a gőz

mozdony 
hajtórúd

ján ... 

mozdonyával minél pon
tosabban végezte el fela
datát és előbb ért célba. A 
versenyen külön szálltak 
ringbe egymással a ki
sebb, és külön a nagyobb 
teljesítményű lokomotí
vok. Az ügyességi ver
senyszámok között szere
pelt akadályelhárítási fel
adat, tűzoltási gyakorlat, 
hölgyrablás, postai cso
magszállítás, valamint 
sörszállítás a gőzmozdony 

hajtórúdjári. Az első nap lezajlot
tak a mozdonyverseny elődöntői, 
a második napon a döntő hozta 
meg a végeredményt. 

A közönség szavazhatott a leg
szebb gőzmozdonyokra is, a moz
donyszépségverseny díjazott jár
művei a szlovák vasút 422, 0108-
as és a cseh vasút 498, 106-os gőz
mozdonyai lettek. 

A látogatók ki is próbálhatták a 
gőzmozdonyvezetést, amiért okle
velet kaptak emlékiÍI. 

Szöveg és kép: Bert�lan János 

Két időszaki kiállítás Magyar vasutas fotósok sikere 

A Kőz/ekedé,; Múzeumba, 
szeptember 27-én két új kiállítás 
nyílt meg. Az egyik a 100 éves a 
Kandó-mozdony című, az 1902 
szeptemberében az olaszországi 
Valtellina Vasút 106 kilométeres 
szakaszán üzembe „ helyezett, 
Kandó Kálmán által 
tervezett és a magyar 
Ganz Gyárban ké
szült villamos moz
donynak állít emléket. 
Ezzel szerzett Kandó 
világhírnevet nem
csak magának, ha
nem a Ganznak és a 
magyar Vasúti jármű
gyártásnak is. 

donyokat a múzeum eredeti fotog- 29. alkalommal ke
ráfiái és különböző méretarányú rült megrendezésre 
modelljei szemléltetik. A kiállítás szeptember 6-8 kö
december 8-ig tekinthető meg. zött Dániában - a FI-

A másik tárlat a Magyar Vasút- SAIV • (Vasutasok 
modellezők és Vasútbarátok Művészeti és Kulturá
Országos Egyesületével közösen fis Egyesületének 
rendezett XLIX. Nemzetközi Va- Nemzetközi Szövetsé
sútmode/1 Kiállítás es Verseny ge) szervezésében a 
anyaga ugyanattól a naptól volt nemzetközi vasutas 

megtekinthető. A ha- 'fotópályázat"és kiállí
gyományos őszi kiállí- tás. 
táson idén a magyar Dánia már harmad
modellezőkön kívül szor l 970•ben 

A technikatörténeti 
kiállítás bemutatja 
Kandó teljes moz
donytervezési tevé

KANDÓ KÁLMÁN 

cseh, francia, román, Odensée-ben, 1984-ben Koppen
svájci és szlovák hágában, 2002-ben egy tengerpar
résztvevők is voltak. ti kisvárosban, Kögeben adott ott
A gyűjtemény több, hont a nívós vasutas fotófesztivál
mint 300 különböző nak. Idén 14 országból, 589 alko
méretarányú moz- tótól 2120 fotó érkezett. Magya
donyt és egyéb vasúti rországot kilenc vasutas fotográ
járművet tartalmazott. fus 49 képpel képviselte a MÁV 
A vitrinekben kiállított Rt. színeiben. Vetélytársaik szinte 
tárgyakat működő Európa minden országából - Né
vasúti terepasztalok metország, Franciaország, Lu

1869 - l'J:l 1 

kenységét a Valtellina mozdo
nyoktól a Budapest-Hegyeshalom 
közötti vonal 50 periódusú fázis
váltós villamos mozdonyáig, vala
mint a Kandó halála utáni fejlesz
téseket. A tárlatot számos Kandó 
relikvia színesíti. Redőnyös író
asztala, tolla, logarléce, szemüve
ge és eredeti kézírásos számításai 
ugyancsak ritkán láthatók. A moz-

egészítették ki, a leghosszabb a xemhurg, Svájc, Anglia, Finnor
harminc métert is meghaladta. A szág - érkeztek. Örömmel töltötte 
verseny díjait később adták át. A el a FISaiC vezetöségét, hogy az 
vasútmodell kiállítás október 18-ig immár másodszor nevező magyar 
volt megtekinthető a Petőfi Csar- vasutas fotósok után cseh, szlo
nok emeleti kiállító helyiségében. vák, szlovén fotósok érdeklődését 

Mindkét rendezvényt Szabó.Ti- is felkeltette a nemzetközi fotópá
vadar, a MÁV Rt. vezérigazgató- lyázat felhívása. 
helyettese nyitotta meg. \ Mint a szakmai beszélgetése�en 

Dr. Horváth Károly és a technikai bizottsági üléseken 

kiderült, nehéz dol
ga volt az öttagú 
zsűrinek, a sokszí
nű, tematikájában, 
témaválasztásában 
és technikai kivite
lezésében is eltérő 
anyag megítélésé
ben, de a fesztivál
nyitó ünnepségre -
amelyet a Dán Vasu
tak vezérigazgatója, 
Christian Hagen 
nyitott meg - meg

született a döntés. Az első helye
zett a német Reinmiedl Willy, a 
második Benes Josef osztrák fotós 
lett. 

A magyar delegáció nagy örö
mére értesülhettünk arról, hogy a 
beküldött képek komoly szakmai 
visszhangot váltottak ki művészi 
színvonalukkal. Nyolc képet válo
gatott a zsűri a kiállítás anyagába, 
egyik kiállítónk pedig a FISaiC 
nem�lközi zsűrijének diplomáját 
kapta. 

Veiland István, a győri vasutas 
fátókör tagja - aki már másodíz
ben vett részt sikerrel a nemzetkö
zi vasutas fotópályázaton, ,,Kor
lát" című alkotásával gazdagította 
oklevelei, díjai számát, s a magyar 
vasutas fotográfusok jó hírét. 

Koppe-Fülöp 
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A BALOLDAL 
FELELŐS. NEM HI

SZEM, HOGY 
DEMOKRÁCIÁBAN 
AZ UTCA LENNE 
A POLITIZÁLÁS 

MEGFELELŐ 
HELYSZÍNE 

eddig jobbára a politikáról 
szólt. Mindenkitől elné
zést kérek, akiket a néze
teim, indulataim sértettek, 
megbántottak. De ma sem 
hiszem, hogy a kampány 
eldurvulásáért a baloldal 
felelős. Nem hiszem, hogy 

Láss, ne csak nézz! 

demokráciában az utca 
lenne a politizálás megfe
lelő l)elyszíne. Példaérté-

kűnek tartom, hogy Németország
ban, ahol a választások még a mi
énknél is sokkal szorosabb ered
ménnyel dőltek el - szintén a ba
loldal javára -, senki nem köve
telte a szavazatok újraszámlálá
sát. Csak remélem, mert újságíró
ként hatalmam nincs, hogy a bér
ből és fizetésből élő, a rendszer
váltást eddig csak megszenvedő 
munkásoknak -: így a vasuta.sok
nak- tett ígéreteit a baloldali kor
mány valóra váltja. De ha nem, a 
számonkérés magától értetődő 
k" elesség. 

··tvenes évek derekán én ép
pen :irves voltam, amikor beköl-i„z 1i a vecsési református pa
ró 1á '. telek Sándor utcai sar
k· ól r lehetett látni a vasútra. 

anni · gy felnőttnek. Én az 
akkori „magasságomat" úgy tol
dottam meg jó néhány fejjel, hogy 
felkapaszkodtam a drótkerítés sa
rokoszlopának vízszintes mereví
tő vasára. De előbb még, amint a 
közeledő szerelvény zaját meg
hallottam, ,,Jön a sihu, jön a si
hu!" üdvrivalgással keresztülro
hantam a kerten. Aztán a mereví
tón állva, s a kerítésbe kapaszkod
va, mint egy kényelmes kilátóból 
lestem a nagy pillanatot, amikor a 
falusi utcára szűkült látóteremen 
egy másodperc alatt keresztülro
bogott a 424-es. A kocsikat, még 
a leghosszabb lassú tehervonatot 
is végigbámultam, de ez már nem 
volt annyira érdekes, mint a moz
dony. Minden mozdonyt szeret
tem, a tömpe orrú hatalmas ame
rikaiakat éppúgy, mint a tolatásra 
használt kicsi, de magas tölcsér
kéményű „Muki mozdonyt". Az 
igazi kedvencem a 424-es volt. 
Ha anyával lementünk a 
Sándor utca sarkán álló ola
jos padlójú népboltba, ahol 
petróleumot és kenyeret 
egyaránt lehetett kapni, en
gem egyáltalán nem izgatott, 
hogy anya szerint büdös pet
róleumszaga van a kenyér
nek. Mindig éhes voltam, 
kunyeráltam a sercliból egy 
darabot, aztán rögtön könyö
rögni kezdtem, hogy leg
alább egy vonatot várjunk 
meg. Itt már egy jó hosszú 
pályaszakaszt be lehetett lát
ni. A Budapest-Záhony vo, 
nalon akkoriban is nagy volt 
a forgalom, s mielőtt anya 
türelme elfogyott, a bolttal 
szemben lévő sorompó csi
lingelése, a méltóságteljesen 
leereszkedő piros fehér so
rompórudak jelezték, hogy 
mindjárt jön a vonat. És ha 
szerencsém volt, a vasúti 

• 

átjáró híd felőli kanyarból feldü
börgött a 424-es. 

Apának több presbitere is vasu
tas volt, az egyik egyenesen moz
donyvezető, aki a meglehetősen 
elhanyagolt parókiába frissen be
települt családunknak rengeteget 

· segített, a vakolástól a kerítésfes
tésig. Én meg úgy néztem rá, mint 
egy csodalényre, és nem értettem, 
miért panaszkodik, hogy télen 
egyszerre érzi a kazánból sugárzó' 
hót és a fagyos szelet, hisz mit 
számít az „apró kellemetlenség", 
h egy igazi 424-est vezethet. 

baloldaliságot.én az apámtól 
'költem, aki maga is koldussze

' a Trianon békediktátum 
Erdélyből áttelepült család
ármazott. Mindig is a sze-

gény emberekkel érzett együtt, s 
ez nálunk nem volt puszta szó. 
Mivel a szerény papi javadalma
zásához a „lakás.fűtés, világítás" 
hozzátartozott, mi ha kimentünk a 
szobából, egy percre sem hagy
hattuk égve a villanyt, s a félig 
elégett szenet apa a hamuból is ki� 
válogatta, hogy minél kevesebbet 
költsünk magunkra a szegények 

pénzéből. Egyszer maga 
tisztította ki az udvar vé
gén díszelgő budit is, ami
ért anyám annyira leszid
ta, hogy ezt talán mégse a 
lelkésznek kellene ·csi11ál
nia, így a továbbiakban 
apa mar a saját portáján 
sem jelentett konkurenciát 
a falu hivatásos vécépuco
lójának, a mindig csontré
szeg Stefi bácsinak. 

Persze a szó akkori 
értelmében nem volt kom
munista. Utálta a rend
szert, de n_em viseltetett 
nosztalgiával a kapitaliz
mus iránt sem, amiben 
szegény gyerekként módja 
volt felcseperedni. A tár
sadalmi igazságosság hí
ve, és mindenféle elnyo
más ellensége volt, Bibliai 
alapon, és aki nemcsak 
olvasta, de ismeri és érti is 

a Szentírást, az tudja, hogy teljes 
joggal.• 

A vasút iránti nosztalgiám az
is tart. Hisz közben követke
még .a Nohab korszak, mikor 
villamosipari technikumi di-

á t a vasútgépészetisekkel lá
zasan tanulmányoztuk a dízel
elektromos hajtás titkait. Aztán 
érettségi előtt �illamosították a 
vonalat,· de addigra már nem a 
mozdonyok, inkább a lányok ér
dekeltek. Később megszereztem 
életem első, használt, Trabant tí
pusú gépkocsiját, s kezdtem újra 
becsülni a vasutat. Mennyivel 
jobb a vonaton ülni, nézni a tájat, 
pláne egy akkor még megfizethe
tő Utasellátós sör mellett, mint az 
érdi emelkedőn kínlódni a papír
jáguárommal - gondoltam, Most • 
az elvadult, útpusztító, környezet
szennyező kamioncsordákat ke
rülgetve, már egyenesen állami 
beavatkozásért kiáltanék, hogy 
tessék visszakényszeríteni a te
herszállítást a közutakról a vasút
ra, ahová való. 

Ezzel a múlttal és meggyőző- · 
déssel szívesen vállaltam, hogy 
sorozatot írjak a Magyar Vasutas 
újságba. A „Láss, ne csak nézz!" 

múgy meg nincs két Magyar
, g. A harcos kampány után 
en józan ember békére, nem

nszenzus!a vágyik. Erre a 
ör •, sre egyre több jel mutat -

mindkét oldalon. A megbékélést a 
saját eszközeivel támogatva a 
,,Láss, ne csak nézz!" rovat is stí
lust vált. Többet foglalkozik majd 
a mindennapok nagy gondjaival 
és kis örömeivel. Többet a munka 
világával, és kevesebbet a közvet
len politikával, de a továbbra is 
fennálló szoros összefüggéseket 
nem fogja elhallgatni. 

Minden kedves olvasómnak 
kampáHyÍnent�s, békés négy évet 
kívánok. 

Mező Ferenc 

(Izsák Jenő grafikája) 
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TÁJÉKOZTATÓ 
hogy az állam és a MÁV között átlátható le
gyen a gazdálkodás. Az üzletágak teljesítmé
nyétől függ majd minden, keresztfinanszíro
zás nem lesz. A reform nem létszámcsökken
tésre épül, de lehet annak következménye. 
Pályavasúti konferenciát tartanak a prioritási 
törzsvonalhálózat-egyenszilárdság létreho
zása érdekében. A mellékvonalakon a műkö
dőképesség megtartásához a regionális köz
lekedési vállalkozások kialakítását meg kell 
kezdeni. Az állam és a MÁV nem ter.vezi a 
mellékvonalak bezárását és emiatt létszámle-
építést. 

a .KÜT üléseiről 
. 2002. szepte'!l ber 5. 
rendkívüU KUT ülés 

A MÁV Rt.-KÜT üzemi megálla- -
podás tárgyalása. Az előterjesztő, 
Kugler Flórián, humánpolitikai ve
zérigazgató-helyettes kifejtette, hogy 
rendezett kapcsolatokat szeretne, 
ezért a megállapodásban érdekelt. 
Beszéljük meg a humánstratégiát! -

mondta. - A jelenlegi menedzsment küzdeni 
fog azért, hogy a vasutas munkavállaló le
gyen a központban. Építsünk más típusú kul
túrát! - hangsúlyozta, majd ismertette elkép
zeléseit a szakszervezetekkel való együttmű
ködésről, a szociális pénzeszközök felhasz
nálásának újragondolásáról, az önsegélyező 
pénztár további támogatásáról, a várható 
szervezeti változásokról, a bértarifáról, egy 
szolgáltató MÁV kórházról, az üzleti típusú 
áruszállításról, a menedzsment auditról, a ve
zetők pályáztatásáról. A megrögzött dolgo
kat fel kell szabadítani, nyitottnak kell lenni 
minden kezdeményezésre - hangsúlyozta a 
vezérigazgató-helyettes. 

A MÁV Rt. átalakításának folyamatáról dr. 
Udvari László, a MÁV Rt. elnöke tartott tájé
koztatót. Elmondta, hogy a reform alapvető 

Németország 

A
Német Vasút (DB) nemrégiben tette közzé 
adatait 2002 első negyedévének gazdálko
dásáról. A mérleg 235 millió euro veszte

séget mutat erre az időszakra a múlt év azonos 
időszakában tapasztalt 66 millió nyere éggel 
szemben. Indoklásul megemlítik a beruházási, 
korszerűsítési és felújítási programokat, ame
lyek súlyosan megterhelték a vasút költségve
tését. Jelentős növekedés volt azonban a sze
mélyfuvarozásnál, ahol a tényszámok 0,4-ről 
7,69 milliárdra emelkedtek. Ezzel szemben az 
árufuvarozás terén 2,9% visszaesés mutatko
zott, amelyet az ipari szektor fuvaroztatóinak a 
vasút iránti nem megfelelő hozzáállásával ma
gyaráztak. Ezek a rossz eredmények azonban 
nem rontják el a DB elnökének optimizmusát: 
.,Meg vagyunk győződve arról, hogy az ered
mények az év második felében sokkal jobbak 
lesznek." A DB azonban figyelembe veszi a 
realitásokat, ezért erre az évre 550 millió euro 
tiszta veszteséggel számol. Ezek az elő.irányza
tok nem veszik számításba az augusztus havi 
árvizek következményeit. Az első becslé.sek 
egymillió euro kárt jósolnak a német fuvarozá
si vállalatok számára. 

Egy súlyos vasúti katasztrófa 
felelősei a vádlottak padján 

19 9 8 
június 3-án a háború utáni 
évek l�?s�lyosa,bb vasút� bal-

• esete tortent Nemetorszaban, 

szervezeti rendje 2003. január l-jétől válto
zik. A MÁV Rt. keretein belül négy üzletág 
alakul, amelyből kettő a versenyszférához 
tartozik. A pálya kincstári tulajdonban ma
rad. A személyszállítás árkiegészítése null
szaldóig• történik, a -gazdálkodás átláthatóvá 
tétele szükséges a költségvetés és a magunk 
számára. A pályavasút abb�n érdekelt, hogy 
minél jobban ki legyen használva a pálya. 

· 2004-től 20%-ot kell megnyitni a nemzetkö
zi hálózatnak, ha az Európai Unió tagjai le
szünk. A pálya-, és biztosítóberendezések 
gyorsab_b ütemű fejlesztése szükséges, ehhez 
kb. 50-60 milliárd forintos többlet állami fi
nanszírozás kell, és az eszközállományt is 
versenyképessé kell tenni. 

2002. szeptember 19. 
soros KÜT ülés 

A MÁV Rt. elnöke tájékoztatott a MÁV Rt. 
helyzetéről és szervezetének korszerűsítésé
ről. A reform radikális lépésekre kényszerít 
bennünket - mondta. 

...: A MÁV Rt-nek néhány év alatt egy kon
szern típusú vállalattá kell válnia. A reform a 
finanszírozás európai uniós normatívák sze
rinti bontásával kezdődik annak érdekében, 

Kérdések és válaszok: Milyen szintig mé
rik fel a vezetó1cet? - Középvezetői szintig 
megy le. Kialakul-e a belső elszámolás a pá
lyavasútnál? - Belső elszámoló árat fogunk 
alkalmazni, pályavasúti díjat, folyamatosan. 
Mi lesz az anyagellátás jövője? - Jelenlegi 
elgondolások szerint a beruházás és a nem 
szakanyag központosított lesz. Mi lesz a te
rületi igazgatóságok sorsa? - Nagy dilem
ma, változás kell itt is, az üzleti szerepe nő 
majd. Az ÁFU veszteség okai? - Koncepcio
nális hibák, speditőr hálózat, totális fuvar
piaci felmérés, nemzetközi összefogás szük
séges. 

Egyebek: A KÜT véglegesítette a kihelye
zett ülés programját. Állást foglalt a ceglédi 
művelődési ház és a ferencvárosi vasutas 
sport klub (FERVAS) pálya ingatlan értékesí
téséről. 

Bodnár József, 
KÜT sajtóreferens 

Erdekes hí1ek� 
a vilag vasutjairol 

Eschede állomás közelében. A Münchenbő.l 
Hamburgba tartó, 200 km/óra sebességgel ha
ladó lnterCity vonat kisiklott, és a kocsik bele
ütköztek egy a vágányok felett átvezető híd 
pillérjébe, miáltal a híd rászakadt az alatta hal
adó kocsikra. A balesetnek 101 halálos és 105 
sebesült áldozata volt. 

A felelősség megállapítására augusztus 28-
án ült össze a bíróság. A vádlottak padján há
rom mérnök ült, akiket gondatlanságból elkö
vetett emberöléssel és sérülések okozásával 
vádolnak, amiért öt évig terjedhető fegyház
büntetéssel számolhatnak. A vádlottak között 
található a DB egyik vezetője, egy vasúti mér
nök és a kerekeket gyártó vállalat egy mérnö
ke. 

A vizsgálat megállapította, hogy a baleset 
okozója egy hibás kerék volt, amelyen egy re
pedés keletkezett,• miáltal a kocsi futása bi
zonytalanná vált. Egy kitérőn történő áthala
dáskor ez a kocsi ltjsiklott, és magával rántotta 
a többi kocsit is. A bíróság azzal vádolja a fe
lelősöket, hogy ne,m kellő gondossággal vizs
gálták meg a kerekek tartósságát és ellenállását 
a tesztvizsgálatoknál és a kocsi üzembehelye-

zésénél. A .tárgyalás előreláthatólag október 
végéig tart. 

Nemzetközi Vasúti Szervezet (UIC) 

A 
1992-ben megtartott Riói csúcstalálko-

zzó óta a vasút és a tömegközlekedést 
lebonyolító fuvarozási vállalatok min

dent megtettek a tartós légszennyezés elkerü
lése érdekében. Erre emlékeztettek a Johannes
burgban nemrég megtartott értekezleten a 
nemzetközi szervezetek képviselői. Míg az 
egész fuvarozási ágazat felelős a levegőbe jutó 
összes széndioxid 25%-áért, amelynek 80-
90%-a származik közúti tehergépjárművekből, 
addig a vasúti járművek részesedése ebből 
szinte elhanyagolható. A vasút jelenti a leg
kedvezőbb alternatívát a tömegáruk fuvarozá
sánál, ami az infrastruktúrából elfoglalt helyet, 
a közösséget terhelő költséget és a levegő 
szennyezését illeti. A Nemzetközi Vasúti Szer
vezet (UIC) érveit egy meghatározó tényre ala
pozza: a ráfordított energia hatékonyságára. 

Hajós Béla 
(Rail et Transports, 2002. szeptember 4.) 

.., 
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Magánvélemény egy '.pályafelújításról 

K
elet-Magyarországon új
szerű technológiával, a 
közelmúltban Platovos 
bontás gyorsátépítő vo

natos vágányfektetéssel egy hó
nap leforgása alatt építették át 
Ohatpusztakócs-Nyíregyháza va
sútvonal Görögszállás-Tiszalök 
közötti, tizenhét kilométeres vo
nalszakaszát. Ezt az 1896-ban, 
HÉV vonal jelleggel készült pályát 
legutóbb 1939-ben építették át 
,,C" rendszerű felépítménnyé. 

- A MÁVGÉP Kft. Platov daru
jávai és a hozzákapcsolt szállító 
szerelvényeivel 24 méteres me
zőnként bontottuk fel a vágányt. 
Naponta 44 mezőt 1056 méter 
hosszban bontottunk Görögszál
lástól Tiszalök felé haladva. A 
Közbeszerzési Értesítőben megje
lent a pályázat, hosszúsínes vá
gányfektetési munkára. Négy pá
lyázó közül a MÁVÉPCELL kapott 
megbízást SMD-80-as átépítő vo-

nattal. A hosszúsínes vágányfekte
tésre tíz nap állt rendelkezésre, na-· 
ponta 2160 méter vágány megépí� 
tésére került sor. A vágányzárt jú
lius 1. és augusztus 8. közötti idő
szakra ütemeztük, amelyet sikerült 
betartani. Tizenegy idegen kivite
lező vett részt a munkában a MÁV 
szakszolgálatain kívül. Ezek koor
dinálását a PGF. és a debreceni 

dési Felügyelethez azért készítet
tünk egy állapotfelmérő tervet, 
mert annak alapján lehet kezdemé
nyezni a vonalszakaszon a 80 
km/órás sebességet, kivéve.azokat 
a pályarészeket, amelyek geomet
riai kötöttségei miatt csak 60 
km/óra lehet a maximum. Ez az 
oka annak, hogy a 60 km/órás !,e
bességet céloztuk meg egysége-

NÉGY PÁLYÁZÓ KÖZÜL A 
MÁVÉPCELL KAPO.TT MEGBÍZÁST 

MÁV Beruháiási Osztály végezte 
- ,tájékoztat készségesen Demkó 
László, Debrecen PGF. műszaki 

· csoportvezetője, az átépített vonal 
szakaszmérnöke. 

- A szakasz zöme még eredeti 
állapotában volt, ezért kellett a se
bességet lecsökkenteni 10, illetve 
20 km/órára,' amely a most elvég
zett munkálatok hatására megnö
vekedett 60 km/órára. A Közleke-

sen, az utazási idő. csökkentése 
érdekében - kapcsolódott a beszél
getéshez Dézsi Zoltán, a Debrece
ni Pályagazdálkodási Főnökség 
vezetője. 

Az átépített pálya mindennapos 
használói, élvezői, elsősorban az 
utasok és természetesen a szolgá
latukat ellátó vasutasok számára 
sem közömbös a változás. 

- Úgy látom, tapasztalom, mint-

ha egyre több utas térne vissza. 
Magánvéleményként szeretném 
megjegyezni, hogy egy jobb me
netrenddel még többet vissza le
hetne csábítani. A járatsűrítést is 
jó ötletnek tartom. Bízom abban, 
hogy a teherforgalom is növekedni 
fog, valamint hogy a biztosító-be
rendezés felújítása, építése gyor
sabb és biztonságosabb közleke
dést eredményez majd - válaszol 
kérdésemre Márton János szolgá
lattevő, VSZ tag, aki igazán bátor 
embernek számít, mert vállalni 
merte magánvéleményét. Ugyanis 
a szakasz dolgozóival beszélgetve 
rá kellett döbbennein: még mindig 
kísért egy megkövült parancs, mi
szerint csak a feljebbvalónak lehet 
véleménye. Pedig csak őszinte 
szavakat és pozitívumokat mond
tak névtelenül, a munkahelyi tit
kok kifecsegése nélkül, magánvé
leményként! 

Húri Valéria 

Kisvasúti nap Dombrádon 
táblát avatott a település szülötte, 
Dr. Szabolcsi Antal .tiszteletére, 
aki a magyar vasútnál a korszerű 
tarifapolitika egyik megalkotója, 
és nevéhez fűződik a Vasúti Köz
löny megalapítása is. 

EMLÉKTÁBLA AVATÁS, KÖNYVBEMUTATÓ ÉS VIZESBLOKK-ÁTADÁS 

S
zeptember 14, a nyír
ségi kisvasút napja. 
Az idei rendezvény
nek ismét Dombrád 

adott otthont. Útközben több 
látnivalót, így a napokban Ti
szateleknél készült és még 
ritkaságnak számító Strail 
profilú útátjárót is megszem
lélték az érdeklődők. 

Dombrádon a város iskolásai ked
ves és látványos műsorral kö
szöntötték a közel négyszáz részt
vevőt, köztük a több, mint félszáz 

Budapestről érkező vasútbarátot. 
Részt vett a prográmon Horváth 
Lajos, a Gazdasági és Közlekedé
si Minisztérium főosztályvezető
je, Barkó Károly országgyűlési 
képviselő és Szombathy Géza, t� 

rületi vasút-
igazgató. 

A vendége
ket az állomási 
s z í n p a d o n  
Solymosi Lász
ló, polgármes
ter köszöntötte. 
Smid János, 
c s omó p o n t i  
állomásfőnök a 
m e g v a l ós u l t  

fejlesztéseket sorolta, majd a 
meglévő értékek további megőr
zésére, gyarapítására hívta fel a 
figyelmet. Elmondta, hogy a je
lenlegi aládúcolt sóstógyógyfür
dői állomásépület helyén egy vál-

D
ombrá
don a 
kisvasú

ti jánnű skan
zen, a vasúti 
múzeum, a kép
tár, a helytörté

""· neti kiállítás, a 

lalkozó közreműködésével 
új épület szolgálja majd 
egy év múlva a népszerű 
kirándulóhelyen megfordu
ló látogatókat. 

Kossuth szobor 
és emlékszoba 

' 

a virágok soka-
sága valamint a 
Tisza-part kivá
ló kirándulási 

Kallós Béláné, állomás
főnpk az összefogás ered-
ményeként az évek alatt 
elért eredményekről, a fel
lendülő turizmusról és az 

lehetőségeket 
és látnivalót kí-

1 nál 

Ezen a napon 
vehették kézbe az 
érdeklődők a nyír
·vidéki-rétközi kis
vasútról megje
lent, fotókkal gaz
dagon illusztrált 
tartalmas könyvet, 
amely Orosz Ká
roly dombrádi 
születésű szerző és 
Szemerey Ádám 
szerkesztésében 
készült el. 

Dombrádon a 
kisvasúti jármű 
skanzen, a vasúti 
múzeum, a képtár, 
a helytörténeti ki
állítás, a Kossuth 
szobor és emlék
szoba, a virágok 
sokasága valamint 
a Tisza-part kiváló 
kirándulási lehető

ezt szolgáló két új nyitott kocsiról 
. szólt. Ezt követően átadták a 

dombrádi állomás teljesen új vi
zesblokkját, amit bármely szolgá
lati hely megirigyelhet. 

ségeket és látnivalót kínál az ide 
érkezőknek. 

Gáspár János, a Magyar Köz
lekedési Közműve,ődésért Alapít
vány ügyvezető igazgatója emlék-

Dombrád ismét nagyszerű házi
gazdája volt a kisvasúti napnak, 
amiről a visszautazás során a 
résztvevők többször is elismerés
sel nyilatkoztak. 

Szöveg és fotó: Seress István 
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Mi is az ember? 
Halványuló emberi értékekről 

)!vasak. 
Apropó: melyek is azok? Hir

elen ezek jutnak az eszembe: 
isztesség, becsület, szeretet, 
néltányosság, mértékletesség, 
gazságosság, segítőkészség, baj
ársiasság, szerénység, önkorlá
ozás, türelem és megértés. Eze-
cet - úgy gondolom -, az egész 
:lel megélése és minősége szem
)ontjából is kitüntetett értékek-
1ek tekinthetjük. Olyan emberi 
:rtékekről van szó, amelyeknek a 
cialakítása vagy elhanya_golása 
órészt rajtunk múlik. Altaluk 
\rtelmesebbé, gazdagabbá tehet
ük mindennapjainkat, hiányuk
cal, mellőzésükkel viszont elvi
;elhetetlenné válhatunk önma
�unk és mások számára is. 

* * * 

Milyen emberek vagyunk? 
<.ülönbözőek. Nézzünk csak kö-. 
·ül családi körben, rokonaink, 
)arátaink, ismerőseink között, la
cóhelyünkön és munkahelyün
cön. Kiválóak és gyarlóak va- , 
�yunk, esendők: ilyenek is, olya-
10k is. Az ember egyedi lény, 
negismételhetetlen. Minden 
:mberi agy másként működik, -
:!térő az immunrendszerünk -
1allottuk nemrég Vízi E. Szilvesz
'er akadémikustól a Mindentudás 
�gyetemén elhangzott előadásá
)an. 

Mi tehát az ember maga? For
j_uljunk a válaszért Szent-Györ
;Yi Alberthez. ,.Ha valami csoda 
'olytán, valamely más égitestről 
frkező lény arra kérne, magya
'ázzam meg neki mi is az ember, 
�em torpedókat, mérges gázt, 
ígyúkat mutatnék neki." - mond
.a a Nobel-díjas tudós, majd így 
:olytatla A béke 'élet- és erkölcs
ana című könyvében ( 1938): 
,Elvinném a Louvre-ba, s megis
'T/ertetném vele mindázt a szépsé
�et. amelye-t az ember alkotott. 
Wajd elmesélném neki, hogy a 
legszebb szobrokat, mint a Milói 
Vénuszt, forgatható talapzatra 
�zerelték, hogy a látogatók min
den oldalról jól láthassák. Azt is 
�/mondanám, hogy egy idei után 
1 múzeum vezetősége kénytelen 
l'Olt leállítani a szobor .forgatá
�át. ugyanis a közönség megfe
ledkezve a szobor szépségéroí, 
uly sokszor forgatta, hogy sze
gény Vénusz szinte beleszédült ... 
Ez a valóságos ember képes ar-

FOGALMAK TISZTÁZÁSA: 

Ismeret 
és értelmezés 

Kárpá�1 Sándor 

ra, hogy megteremtse az eszmé
nyi szépséget, de arra is, hogy 
gyermeteg szórakozása közben 
megfeledkezzen erről. .. A valódi 
ember az érzékeny szívű, az 
egyszení kis örömök embere ... " 

* * * 

amely áttöri az embert embertár
saitól elválasztó falat, amely 
egyesíti őt másokkal ... " 

Jóindulatú ember - mondjuk 
arról, akiről ezt tartjuk. Azt meg 
tudjuk állapítani - mert megérez
zük-, hogy ki a jóindulatú, s mi
lyen az. De mi a jóindulat? A da
lai láma szerint a jóindulat az 
erény gyümölcse, maga is az 
emberi faj nagy nyeresége. 

* * * 

L N._ Tolsztoj: ,.A szeretet bol
dogító titkot tár jel előttünk: 
olyan életet, amely összhangban 
van önmagunkkal és minden 
emberrel ... A szép szeretet abban 
áll, hogy magának az érzésnek s 
megnyilatkozásának a szépségét 
szeretjük... A szeretet cselekvő 
törődés annak az életével és fej
lődésével, akit vagy amit szere
tünk .. "

. 

* * * 
A Magyar Rádió műsormaga

zinjában (2002. 35. szám) taláf
tam egy feljegyzésre érdemes 
szeretet-definíciót. Így hangzik: 
szeretni annyi, mint ad-

A szeretet ily módon jó dolog, 

ni. Amikor szeretünk, 
kiáramlik belőlünk va
lami, hogy segíthes
sünk és szolgálhas-. 
sunk. De ugyanúgy, 
ahogy nem lélegezhe
tünk ki anélkül, hogy 
belélegeznénk, nem ad
hatunk szeretetet sem, 
ha nem fogadunk be 
szeretetet. A szeretet 
tehát kilégzés és belég
zés, szívünk mélyén 
égő láng, melegség, bi
zonyosság, belső tudás. 

A szeretet fontossá
gát, tartalmát és szép
séget hangsúlyozó 
megfogalmazásokat 
hosszan sorolhatnánk, 
de emeljünk ki közülük 
csak néhányat. E. 

Fromm: ,,Szeretet nél
kül az emberiség nem 
létezhet egy napig se
m ... Aki szeret, az fele
lősséget érez embertár
saiért és felelősséget 
érez önmagáért. . . A 

szeretet tevékeny erő az 
emberben; olyan erő, 

nagy érték, pozitív töltésű, aktív 

Amikor szere
tünk, kiáram
lik beló1ünk va
lami, hogy se
gíthessünk és 
szolgálhassunk. 
De ugyanúgy, 
ahogy nem léle
gezhetünk ki 
anélkül, hogy 
belélegeznénk, 
nem adhatunk 
szeretetet sem, 
ha nem foga
dunk be szere
tetet. A szeretet 
tehát kilégzés 
és belégzés, 
szívünk mélyén 
égő láng, me
legség, bizo
nyosság, belső 
tudás. 

érzelem, fogalom. De 
lehet-e a szeretet. 
rossz? Bármilyen fur
csának tűnik is a kér
dés, a válasz: igen. A 
szeretet is lehet rossz: 
önző, zsaroló. Hány 
olyan anyát ismerünk 

- szegény anyám is 
közéjük tartozott -, 
aki fiait nem engedi 
közel a lányokhoz, a 
szülői szeretetre hivat
kozva úgy félti fiú
gyermekeit, úgy aggó
dik értük, hogy magá
hoz láncolja őket, 
elmarja mellőlük lány
barátaikat. .Ezt nevez
zük rövidlátó, önző, 
kö te I ékszere tetnek, 
amely előbb-utóbb 
terhessé válik a férfi
akká érett fiúknak, 
akik érthetően szaba
dulni akarnak ettől az 
egészségtelen, szoros 
öleléstől. 

És hát mint tudjuk, 
létezik majomszeretet 
is. 

Hogyan állunk a há-

Jávai - kérdezhetnénJ.<. magunk
tól. F. Riemann így válaszol erre 
Az öregedés művészete című 
könyvében: .. Újra meg kell ta
nulnunk, hogy egészséges önkor
látozásra szoktassuk magunkat 
és arra, hogy hálásak tudjunk 
lenni. Üdvösebb adni, mint kapni 
- ez még mindig érvényes, szá
munkra is. Ha ehelyett folyton 
csak szerzünk és fogyasztunk, vé
gül még belefúlhatunk a magunk 
piszkába, aminek már jócskán 
mutatkoznak intő előjelei." 

A figyelmeztető jelek csak
ugyan megszaporodtak az utóbbi 
20-25 évben; azóta, hogy a szer
ző leírta ezeket a sorokat. Ezért is 
emlékeztetnünk kell rá, hogy va
lamikor még mi is, elődeink pe
dig még inkább ismerték a hálát, 
hiszen voltak hálaáldozatok, pél
dául aratási hálaünnepek. Most 
újra meg kell tanulnunk hálásnak 
lenni annak, aki vagy ami azt 
megérdemli. Miért? Azért -
ajánlja F. Riemann-, hogy átél
hessük: .,a hála boldogságérze
tet kelt. A hála átmelegíti a szívet 
és megnyitja a jó érzések számá
ra. A hála a szereÍetképesség ré
sze, benne elismerjük, hogy füg
günk mindattól, amit nem tudunk 
csinálni, ráeszmélünk arra: ha 
mégoly okosak vagyunk is, végső 
soron rá vagyunk utalva az adott 
természeti törvényekre, a szelle
mi valóságra ... " 

* * * 

· Siegfried Elhardt és Doris Za
germann azt írták Fritz Rie
mannról, a pszichoanalízis nem
zetközi rangú képviselőjéről: 
,,Olyan mélyen meg volt győződ
ve-az élet sokrétűségéről és min
den igazság relativitásáról, hogy 
számára az organikus gondolko
dás döntő volt. Ezért törekedett 
arra, hogy úgy ragadja meg az 
embert és a világot, mint a.koz
moszban lévő összorganizmust, 
amelyben semmilyen egyedi 
funkciót sem szabad túl- vagy le-
értékelni." 

Ennek alapján már sejtjük, ho
gyan gondolkodott a XX. század 
nagy német pszichoanalitikusa, 
de még mindig nem tudjuk, mi� 
lyen az az organikus gondolko
dás. Olyan, amely sok szempon
tot összefüggéseiben és szükség
képpen egyidejűleg vesz figye
lembe. 

Kárpáti Sándor 
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Csodálatos napok Franci_aországban 
2002. augusztus 30-tól szeptem

ber 15-ig a Vasutasok Szakszerve
zete által szervezett családos cse
reüdülésen vettem részt szüleim
mel Franciaországban. Ami ránk 
várt: tizenegy nap a spanyol határ 
és a tenger közelében egy francia 
vasutas üdülőben, majd visszafelé 
három nap Párizsban. 

08. 30. Péntek Délelőtt indultunk 
Szegedről Budapestre, a Keletiben 
találkoztunk a csoporttal és vártuk 
az Avala nevezetű vonatot, amire 
rákapcsolják a hálókocsinkat. A 
vonat kél órát késett mire Bécsig 
julollunk, így lekéstük az Orient
Expreszt, ezért Bécsben éjszaka a 
hálókocsiban aludtunk. 

08. 31. Szombat. Ma tovább indul
tunk a Mozart nevezetű vonattal, 
és egész napos utazás után végre 
megérkeztünk Párizsba. 

A 250-300 KM-ES 

ÓRÁNKÉNTI 

SEBESSÉG MEL-
LETT AZ ABLA-

KON KINÉZVE 

-GYORSÍTOTT 
FILMKÉNT PE-

REG A TOVASU-
HANÓ TÁJ, DE 
A KÜLSŐ ZAJOK-

rösboros kancsókat, s minden 
rendbe jött. Később Petanque játé
kot játszottunk. Amó, az üdülő 
mókamestere (anya szerint animá
tor, de jóképű) alig tudott bennün
ket legyőzni. V isszafelé is gyalog 
jöttünk, nagyon elfáradtunk, de a 
vacsoránál kaptam Arnótól egy Pe
tanque diplomát. 
09. 05. Csütörtök. Ismét kirándu
lunk. Már fél kilenckor indultunk a 
,,Grandes Canalettes" cseppkő
barlangba. Gyönyörű látvány volt, 
és még utána jött a hang és fényjá
ték. Ezt csak átélni lehet, leírni ne

B ÓL SEMMI SEM héz lenne. V isszafelé Villefranche

SZŰRŐDIK BE. 
DE A PILLANAT-

NAK, AZ ÁLOM

NAK VÉGE, ITT 

SEM MINDEN 

ban, egy szép kis faluban időztünk 
egy kicsit. 

09. 01. Vasárnap. Párizsból reggel 
a TGV-vel a spanyol határ felé Lar
lollunk, majd Perpignanban száll
lllnk le. A TGV-n anyának és 
nekem is émelygett a gyomrunk, 
apa viszont - mint volt mozdony
vezető -, átadta magát az utazás 
élvezetének. A 250-300 km-es 
óránkénti sebesség mellett az ab
lakon kinézve gyorsított filmként 
pergelt a tovasuhanó táj, de a kül
ső zajokból semmi sem szűrődött 
be ... De a pillanatnak, az álomnak 
vége lelt, itt sem minden fenékig 
tejfel. Kiderült, hogy sztrájk van, 
csak később indulhatunk tovább. 
Késő délutánra érkeztünk meg 
Port Vendresbe, az üdülőbe. Kap
lllnk egy szép szobát, s máris FENÉKIG TEJFEL 
indultunk körülnézni a környéken. 

09. 06. Péntek. Reggel sétáltunk 
egyet Port Vendresben. Jó idő volt, 
lementünk a tengerre strandolni. A 
víz hűvös volt, de jót úsztunk és 
napoztunk. Néhányszor a tetőn lé
vő uszodában is fürödtünk. 
09. 07. Szombat. Programmentes 
szabadnap volt. Ebéd után stran09. 02. Hétfő. Reggeli után az üdü-

lőigazgató egy koktél mellett köszöntötte a 
magyar csoportot, és mindenkit megajándé
koztak. Délután elvittek bennünket a híres 
Byrrh likőrgyárba. Az egész ü,µülés alatt Vass 
Gyuri bácsi, csoportunk vezetője fordított ne
künk. Láthattuk a világ legnagyobb hordóját, 
amely 1 200 OOO literes. Ezután Castelnou.t, a 
szép kis középkori várost néztük meg. 

09. 03. Kedd. Reggeli után indultunk Barcelo
nába. Gaudi' emlékév van, több épületre is 
felhívták a figyelmünket ·a buszból, a la Sag- • 
rada Família templomnál meg is álltunk né
zelődni. majd a híres sétálóutcán, a Ramhla
son töltöttük szabadidőnket. Az utca végén a 
Kolombusz emlékműnél találkoztunk, és lát
hattuk az egész Földközi-tenger egyik legna
gyobb kikötőjét is. 

09. 04. Szerda. Délelőtt kétórás gyalogtúrára 
indultunk a környék szép szőlőtermő vidé: 

doltunk a tengernél. 
09. 08. Vasárnap. Délelőtt strandoltunk, dél

után kisvonattal (Dottó) utaztunk Collioure
ba. Az üdülőigazgató-helyettes kalauzolt 
bennünket. Megtudtuk, hogy sokan a leg
szebb településnek tartják ezen a parton, 
megmaradt a tengerparti erődítmény, a Cha
teau royal középkori vára, amely köré azután 
Vauban épített falakat a XVII. században. A 
kis öböl mentén a keskeny utcák a középkor 
hangulatát idézik. Collioure szépsége igen 
sok neves festőt vonzott ide, itt dolgozott Pi-· 
cassó is. 

09. 09. Hétfő. Délelőtt Petanque verseny volt, 
mi beneveztünk anyával, apa ment strandolni. 
Kettőkor indultunk Perpignanba, megnéztük 
a mallorcai királyok paÍotáját. Argelestől dél
re már a tengerig nyúlik a Pireneusok elő
hegysége, az Alberes tömbje. Hannibál itt 

kelt át elefántjaival, Krisztus előtt 
218-ban, amikor Róma ellen indult. 
09. 10. Kedd. Néhányan a Costa 
Bravara kirándultak, mi viszont a jó 
időt kihasználva egész nap strandol
tunk, úsztunk, napoztunk, fotóztunk. 

· Vacsoránál Vass Gyuri bácsi megkö
szönte az üdülő vezetőjének és dol
gozóinak a vendéglátást, ajándéko
kat adtunk, én Amaultnak (Arnó). 
apa Julie-nek (Zsüli). 

09. 11. Szerda. Reggeli után pakol
tunk, majd sétállunk egy utolsót Port 
Vendresben, a kellemes kikötői sétá
nyon. Egy helyközi vonattal Mont
pellierhe utaztunk, onnan a TGV-vel 
Párizsba, ahol a Mac Mahon há-

romcsillagos szállodában laktunk a Diadalív 
„árnyékában". Este sétáltunk egyet a 
Champs-Elysées sugárúton. 

09. 12. Csütörtök. Gyönyörű, napos idő volt 
Párizsban. Délelőtt buszos· városnézésen mu
tatta be idegenvezetőnk Párizs nevezetessé
geit, több helyen megálltunk, kiszálltunk, a 
Notre-Dame-ba be is mentünk. Délután néhá
nyan elindultunk Vass Gyuri bácsival a La 
Défense városrészbe. Igaza volt apának, mo
numentális a látvány. V isszafelé jövet anya és 
apa elvitt az Eiffel toronyhoz. A legmaga
sabbról (kb. 300 méterre vitt fel a liji) gyö
nyörködhettünk a kilátásban. Este ismét irány 
a Champ-Elysées. 

09. 13. Péntek. Délelőtt idegenvezetéssel 
megnéztük a Versaillesi palotát. Óriási volt 
és szép, de szerintem kicsit túldíszített. A dél
utáni szabadprogram idején elmentünk meg
nézni a Sacre-Coeurt, mely szintén szép nagy 
templom, s én szebbnek találtam a Notre-Da
me-nál is. Este tíz órakor sétahajózftson vet
tünk részt a Szajnán. Még anya sem volt ilye
nen, legjobban a kivilágított Eiffel tornyot 
csodálta velem együtt. 

09. 14. Szombat. Délelőtt metróztunk és néze
lődtünk a Louvre-nál, megnéztük Tuilleriak 
kertjét, a Concorde.teret, a Diadalív környé
kén vásároltunk, majd ebéd után indultunk 
haza. Az Orient expresszel utaztunk éjszaka 
hálókocsiban, és vasárnap délelőtt elértük az 
Avalát Bécsben, így rendben hazaértünk. 

Megkértek a szüleim, írjam le, hogy még egy 
nap jó lett volna Párizsban, mert nem volt idő 
bemenni a múzeumokba. Talán lehetne a jö
vőit nézve a 11 + 3 napot 10+4 napra módosí
tani. Mindenesetre eltettük a megmaradt met
rójegyeket, mert szeretnénk visszamenni. 

Köszönöm a Vasutasok Szakszervezetének, 
hogy olt lehettem; szüleimnek pedig,· hogy 
elvittek magukkal. Egyébként az iskolai le
maradásomat már bepótoltam. 

kén. Apa ideges volt, - három ,-----------------------------. 

napja itt vagyunk -, mondta, és 

K
öszönöm a Vasutasok Szakszerveze-

Kasza Flóra, 
Táltos Általános Iskola 

hatodik osztályos tanulója, Szeged 

még nem volt idő strandolni. t ' k h tt I h tt 
·· 

1 
· k Aztán a remetelaknál, dél körül ene , agy O e e em, SZU e1mne 

meglátta a rostonsülteket és a vö- pedig' hogy elvittek ... 

(Te1jedelmi okok miatt kénytelenek 
voltunk lerövidíteni az útleírást, 
amiért elnézést kérünk. - a Szerk.) 
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VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 

Dr.·Hermann Mária: A harká
nyi betegforgalom is folyamato
san nő, a százszázalékos helyki
használtság mellett inkább a túl 
hosszú várakozási idő okoz a be-

1068 Budapest, Rippl.:.Rónai u. 37. tegeknek gondot. A forga
Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék lomban szolgálatot tel

Az év 
egészségügyiközponija 

jesítő vasutasok foko
zottan ki vannak té
ve az időjárás vi
szontagságainak,  

ezért a reumatológiai, 
mozgásszervi problé-

mák nagyobb mértékben je
lentkeznek náluk, ezen felül mun
kakörükből eredően a pszichés-

A
Vasútegészségügyi 
Kht. idén ünnepelte 
alapításának ötödik 
évfordulóját. Amint 

arról már előző számunkban 
is hírt adtunk, a jubileumi 
ünnepségen az „Év Egész
ségügyi Központja" díj is 
gazdára talált. Az esemény 
kapcsán beszélgettünk a ki
tüntetett intézmények veze
tőivel, Dr. Bánki Eszterrel, a 
pécsi szakrendelő és Dr. Her
mann Máriával, a harkányi re
habilitációs intézet 
orvosigazgatójá
val munkahelyük 
életéről. 

A két egészségügyi 
intézmény 1999 decem
beréig még egy gazda
sági egységként műkö
dött Mi indokolta a szét
válást? 

NAGY 
JELENTŐSÉ
GE VAN AN
NAK, HOGY 

- Milyenek az intézmé
nyeik helyi adottságai? 

Dr. Bánki Eszter: 

A szakrendelőnk Pécs 
központjában helyez
kedik el. Kiváló szak
embergárdával ren
delkezünk, nagyon jó 
az intézmény szakmai 
híre a városban. Bár 

MILYEN ÉLET
MINŐSÉGET 

Dr. Bánki Eszter: 

'Az elmúlt évek során a 
betegforgalmunk a 
többszörösére emelke

TUDUNK A 
BETEGEKNEK 
BIZTOSÍTAI A 
REHABILITÁ-

. szazeves épületben 
vagyunk, és sajnos 
egyelőre még nincsen 
liftünk, nagyon nagy 
előnyünk, hogy min-dett, ez is szerepet ját

CIÓS KEZE
LÉSSEL 

szott abban, hogy a 
menedzsment kezdeményezte az 
intézmél)yek önállósodását. Az 
elszakadás után nem cáfolluok rá 
a döntésre, mindkét intézmény 
szépen fejlődik és megőrizte a 
nyereségességét. 

Dr. Hermann Mária: Nekem is 
az a véleményem,- hogy az elválás 
mindkét intézménynek · inkább 
előnyére váll. Eltérő profillal mű
ködik a két egészségügyi központ, 
amely irányítása eltérő szakmai és 
gazdasági prioritásokat igényel. 
Az új szervezeti felépítésben haté
konyabb a gazdálkodásunk és a 
fejlesztési célkitűzéseink megva-. 
lósítása terén is eredményesebbek 
lettünk. De továbbra is nagyon jó 
barátságban· és munkakapcsolat
ban vagyunk a pécsi egészségügyi 
intézménnyel. 

den szakrendelés egy · 
épületben található, nem kell a be
tegeknek nagy távolságokat bejár
niuk. 

Dr. Hermann Mária: 56 férő
helyes mozgásszervi rehabilitáci
ós intézmény vagyunk. A jövőben 
bővíteni szeretnénk az intézmény 
szakmai kompetenciáját, hogy ne 
csak a gyógyvíz adta lehetőségek
kel élhessünk (rheuma-rehabilitá
ció, rekreációs kezelés), hanem 
egyre.inkább primer rehabilitációs 
eredményeket is fel tudjunk mu
tatni. 

A mi esetünkben is egy nagyon 
öreg épület ad otthont nekünk, 
amely 1928-ban még laktanyának 
épült, majd szociális otthonként 
működött. Egy ilyen épületbcm 
nyilvánvalóan egészen mások az 
adottságok, mint egy olyan reha-

bilitációs intézetnél, amelynek az 
infrastruktúráját már eleve az 
intézmény jellegéből adódó speci
fikus igények szerint ,i)akítotlák 
ki. 

A földszinten a betegszobák 
akadálymentesítését önerőből ol
dottuk meg rámpával, így az itt 
elhelyezett húsz súlyos mozgás
korlátozott beteg is könnyebben 
tud közlekedni. 2000. augusztus
szeptemberében egy többmilliós 
MAY beruházás keretében elavult, 
gazdaságtalan fűtésrendszerünket 
korszerűsítették. Ezzel egyidőben 
mozgáskorlátozottak részére két 
betegszobát alakítottunk ki meg
felelő fürdőblokkal. 

- Kik alkotják az ellátottak körét? 

Dr. Bánki Eszter: A szakrende
lő vezetésének átszer-

szomatikus leterheltségük is na
gyobb az átlagosnál. Gyakoribbak 
az agyi érinzultusok, ilyenkor 
nagy jelentősége van annak, hogy 
milyen életminőséget tudunk a be
tegeknek biztosítai a rehabilitáci
ós kezeléssel. Emellett nagyszá
mú baleseti és ortopédiai műtétet 
követő útókezelést végzünk. 

- Milyen terveik vannak a jövőre 
nézve? 

· Dr. Bánki Eszter: Szeretném 
kiemelni, hogy orvosaink, szak
dolgozóink nagyon jól képzettek, 
eddigi sikereink is legnagyobb 
részt az ő elhivatott munkájuk 
érdeme. A jövőben szeretnénk a 
munkafeltételeiket tovább javítani 
annak érdekében, hogy minőségi 
szolgáltatást nyújthassunk betege-

ink megelégedettsé
vezése mellett az alap
célunk nem változott, 
hogy minél szélesebb 
körben és minél job
ban kiszolgáljuk a 
hozzánk fordulókat. 
Elsősorban a vasutas
betegek és a vasutas
hozzátartozók ellátá
sára létesült az intéz
mény, de az elmúlt 
években nyitottunk, és 
most már minden hoz
zánk forduló beteget 
ellátunk. 

ORVOSAINK, 
SZAKDOLGO

ZÓINK NA
GYON JÓL 

KÉPZETTEK, 

gére. 
Dr. Hermann Má

ria: Összhangban a 
minimum rendeletben 
előírt szakmai köve
telményekkel, a sze
mélyi és tárgyi feltéte
leket folyamatosan 
fejlesztjük. Hangsúlyt 
kívánunk fektetni a 
szakmai továbbképzé
sekre és az épületün
ket is tovább szeret
nénk korszerűsíteni, 
szépíteni. 

EDDIGI SIKE
REINK IS LEG

NAGYOBB 
RÉSZT 

AZ Ő ELHIVA
TOTT MUNKÁ
JUK ÉRDEME 



Felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete felmérést készít a 2003. 
január 25-től-február 1-jéig tartó időpontban megren
dezésre kerülő Muszyna-i sítúrára. 

Elhelyezés 2-3 ágyas, fürdőszobás sz.obákban. 

A részvételi díj: 4�.000 Ft/fő, amely magában foglalja 
az üdülés tartama alatt a teljes ellátást, a síbérletet, a 
síoktatást és a biztosítási díjat. 

A részvételi díj összegéből 14.000 Ft-ot november 15-
ig, 30.000 Ft-ot pedig 2003. január 17-ig kell befizetni. 
A c_soportot csak megfelelő számú jelentkezés esetén 
indítjuk! 

Jelentkezni lehet Döme Lászlóné és EJétári Attiláné 

kolléganőknél, a 01/16-86 és a '351-7743 telefonszá
mokon. 

· �®08®w@ü az 1 %-ért! 

A
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet köszönetet mond mind
azoknak, akik a 2001. évi személyi jövedelemadójuk l %-át 
Lövészegyletünk támogatására ajánlották fel. A befolyt 

127.087 Ft-ot az Egylet működtetésére és fenntartására, valamint 
sportolóink versenyeztetésével kapcsolatos kiadásokra fordítottuk. 

Tarpai József, 
a Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet elnökhelyéttese 

A
Vasutas Reuma Alapítvány/MÁV Kórház Budapest Reu
matológiai Osztály 2001-ben az állampolgárok személyi jö
vedelemadójának 1 %-ából köszöni a kapott 88.236 Ft-os tá

mogatást. Ezen összeget a mozgásszervi betegek kezelését szolgáló 
rehabilitációs eszközök vásárlására tartalékolja. 

Dr. Sárközi Anna-Mária osztályvezető főorvos, 

az orvostudományok kandidátusa, a kuratórium elnöke 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
ö�ömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 
fém és műanyag jelképes 

és.biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók rés2;ére. 
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K
ossuth emlékév. Jelen évfordulót ünnepel az ország. 2002. 
a Kossuth függőleges 1. Kossuth történelmi nagyságát a 
vízszintes 13. és függőleges 10. korabeli elnevezéssel is 
kifejezték. A szabadságharcunk leverésekor 1849. október 

5-én pesten a megtorlás első áldozata volt vízszintes 1., és őt követ-
ték október 6-án a függőleges 2. és 8. 

VÍZSZINTES: 1) Megfejtendő; 
2) Lendület, - A szél teszi, - Fo
hász; 3) Szén vj. - Bankban van!, 
- Szektarész, - Tejtermék; 4) Ká-' 
vémárka, - Légi; 5) Egyiptom fo
lyója, - Néma nóta, - Ausztria ré
sze; 6) Falováról híres, - Vándor 
(ang.); 7) Fagylalt (ném.), - So
mogy megyei község, - Kis ázsiai 
népcsoport; 8) Nemzeti alapterv, -
Célkitűzés; 9) Adakozik népiesen, 
- Időmérő, - Árok tisztító; 10) Sós 
rudak, - Cseles; 11) Olasz gk. j., -
Vércsoport, - Máté, Ádám,- Rö
vid felső ruha volt; 12) ... útfélen, 
- Személyes névmás,.:.. Ajakír; 13) 
Megfejtendő, - Tagadószó. 

FÜGGŐLEGES: 1) Megfejten
dő; 2) Megfejtendő, - Alarm, -
Alma . .. ; 3) Diák, - Állj, - Csomó; 
4) Karbantartás,- Üt,- Első szó
lam,- Kettős betű; 5) Magyar gk. 
j., Csinos, - Oszták gk. j., Noé ki
kötője, - Anna; 6) USA tagállam, 
- Sugár, - Láb része, - Béke oro
szul; 7) Kenetteljes, - · Menni 
(ang.), - Bánt, - Oxigén; 8) Krém 
fajta, - Megfejtendő; 9) ... Sumac, 
- Utca (fr.), - Hadisten, - Hangta
lan tüzes; 10) Sír népiesen, -
Megfejtendő. 

Készítette: 
Bánszegi József 

, 
Előző számunk helyes megfejtése: 

Mándoki Zoltán, Kormányzati, Társadalmi, Csillag István. Nyertes: 
Lépné Mátrai Gyöngyi dombóvári olvasónk, aki két személyre szóló hét
végi pihenést nyert a VKHT (balatonfüredi, hévízi vagy harkányi) 
rehabilitációs intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja 
Kammermann Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es s,zámon. 

Szoba kiadó 
Kétszer háromágyas szoba Berek
fürdőn kiadó. 1300 Ft/fő. 

Érdeklődni a 06/46-379-516-os mis
kolci és a 06/59-319-042-es berekfürdői telefonszámon lehet. 

A Vasutasok Szakszervezetének Lapja • Szerkeszti: A SZERKESZTŐHIZOTTSÁG • Terve
zííszerkeszt§: KÁROLYI MARIANNA• Szerkesztőség: 1068„Budapest, Benczúr u. 41. Tel./Fax: 
342-0551, Uzemi: 19-77 • Felelős kiadó: SIMON DEZSO, a Vasutasok Szakszervezetének 
alelnöke • Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszervezete, 1068 Budapest, Benczúr u. 41. !9 �lő
fizetési díj egy évre: 600 Ft • Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Felelíís vezető: BALOGH ADAM 
vezérigazgató, Internet: www.szikralapnyomda.hu • ISSN 0460-6000 



ALAPÍTVA: 
1904-BEN 

elrnérések szerint az emberek életé
ben az egyik legmegterhelőbb válto

.' $t a költözés jelenti. A Vasutasok 
z kszer ezete most otthont vált. Lehet, 
ogy azo , akik csak nagy ritkán fordultak 
eg a Benczúr utcai székházban, pusztán az 

odaépül'!:tet látták meg benne, de bizonyára 
kkal többen vannak azok a szakszervezeti 
gok és tisztségviselők, akik számára az 

.lmOlt évtizedekben az együvétartozás jelké-
Jévé vált a VSZ székháza. 

E
gészen biztos, hogy az érzelmi kötődés is 
közrejátszott abban, hogy oly sok idő telt 

:1 az elhatározás és a megvalósulás között, 
1iszen a döntés már a vagyonmegosztás ide
én, még 1995-ben megszületett. Pontosab
)an addigra kerültek többségbe a székházvál
:ás melletti érvek. A patinás épület ugyanis 
dőközben egyre kihasználatlanabbá vált. Ne 
;zépítsük a dolgokat: a munkaszervezet fo-
5yásával mind kevesebb helyiséget használt a 

,, 

A MAV Rt. 

Igazgató

ságának 

döntéseiről 
(3. OLDAL) 

•• •• 

ELKOLT ZI 

& W�'tJ 
VSZ. A felszabaduló irodák 
bérbeadása ugyan nem 
rossz üzlet, de a műszaki 
szempontból elavult épü
letbe az utóbbi időkben 
egyre nehezebben lehetett 
bérlő.t találni. Elvégeztet
tünk közben kisebb javítá

sokat, azonban a teljes 
felújítás meghaladta a 
szakszervezeti vagyon
megosztás során meg
szaporodott tulajdono
sok erejét. 

A
szakszervezet va-
gyonának megőrzé

se érdekében az elmúlt 
években számos testületi döntés 

született, de a gyakorlati megoldás váratott 
magára. Az egyik legnehezebb feladat az új 
székház kiválasztása volt. Az első és legfon
tosabb szempont - a vagyon értékének meg
őrzése - mellett a főpályaudvarokról való 
megközelíthetőség, a szervezet több, mint 
száz év alatt megszerzett rangjának és tekin
télyének megfelelő környék és épület, vala
mint a funkciónak való megfelelés szerepelt a 
követelmények között. Számos lehetőség kö
zül a VSZ Választmánya Budán, a II. kerület: 
ben található Ürömi utca 8. szám alatti újon
nan épített ingatlan mellett döntött. A kivá
lasztott ingatlan Budapest II. kerületének bel
budai patinás részén található, összesen hat 

szeparálható iroda
egységet és egy 
ü g y f é l s z o l g á l a t  
funkciójú egységet 
tartalmaz. Az új 
székház jó megkö
zel íthetőségér az au
tóbusz (6, 60, 86, 
65, 165) és villamos 
( 17) megállók kö
zelsege, valamint az 
5-6 perces sétával 
elérhető HÉV meg
álló biztosítják. 

A
mikor e sorok íródnak, még nem ismert 
pontosan a költözés időpontja, de terve

ink szerint legkésőbb november végére már 
az új székházban tarthatjuk meg a vezető tes
tületek üléseit, és fogadhatjuk a közvetlenül 
hozzánk forduló szakszervezeti tagjainkat. 

A
költözés időpontjának bizonytalansága 
miatt arra kérjük a VSZ tagjait és tiszt

ségviselőit, hogy mielőtt felkeresnek bennün
ket, tájékozódjanak a VSZ Területi Képvisele
tein elérhetőségünkről. Természetesen a köl
tözés megtörténtéről és az új elérhetőségekről 
( amennyihen változnak a telefonszámok) a le
hető legrövidebb úton értesítjük tagjainkat és 
tisztségviselőinket. A Magyar Vasutas olva
sói számára a lap decemberi számában mutat
juk be a Vasuta;wk Szakszervezete új, és 
ismét önálló otthonát. , Simon Dezsö 

alelnök 

ÖNORM M 7812, -' 
DIN6700 MAV 

• vasúti járműjavítás 
és gyártás 

VASJÁRMŰ 
DIN-EN 729-2 

Járműjavító és Gyártó Kft. 

• fémmegmunkálás 
• acélszerkezet gyártás 

és szerelés 
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T á rg y alá s i javaslat 
A Vasutasok Szakszervezete, 

visszatekintve a MÁV által alapí
totl gazdasági társaságok, alapít
ványok és a vasútegészségügy 
Löbb. mint egy évtizedes működé
sére. az azokban foglalkoztatott 
munkavállalók kiszámítható, ren
dezell jövője (a foglalkozlatás biz
tonsága, jövedelmi helyzel és a 
szociális jóléLi juttatásai) érdeké
ben szükségesnek láLja az előbbi
ek helyzetének komplex megvizs
gálását és az erre vonatkozó tár
gyalások megkezdését az alábbi 
témakörökben: 

A társaságok 
je l l e m z ő e n  
a I u I tőkés ítet
Lek, kevés a 
forgótőkéjük, 
ami időről időre 
likviditási zavaro
kat okoz. 

Egyes cégek esetében 
elmaradt az alapításkor 
ígért apportálások egy 
részének Leljesítése, kü
lönös Lekintettel a szoci
ális jóléti célú üdülők vo
natkozásában. 

2. Az alapításkori, illetve az ezt 
követően a társaságokkal kö
tött szerződésekben, valamint 
a szindikátusi szerződésekben 
szerepló, a MÁV Rt-t terhelő 
kötelezettségek betartása: 
A cégek jellemző tevékenysé

gük folytán alapvetően MÁV ori
entáltak. az elmúlt időben ez a 
helyzet lényegesen nem változott. 
Megfelelő piaci leheLőségek és 
fejlesztési források hiányában na
gyobb arár\yú MÁV-on kívüli piac
szerzés megvalósítása számukra 
nem volt lehetséges. A MÁV Rt. 
az eddigi tapasztalaLok szerint 
nem köLötle le a cégek kapacitását 
olyan mértékben, hogy az lehető
vé tegye azok zavartalan működé
sét. a társaságok egyik napról a 
másikra élnek. SúlyosbíLja a hely
zelet az is, hogy a MÁV Rt. a már 
elvégzett munkák ellenértékét 
rendre határidőcsúszással utalja 
csak át. Információink szerint a 
gazdasági kapcsolaLokban a fent 
említett kiszolgáltatotl helyzetre 

alapozva, a vasút nyomotl árakon 
diktál.szerződési feltételeket, így a 
társaságai bevételei nem teszik le
hetővé a fejlesztési célú beruházá
sokat. Jelenleg a MÁV Rt. arra 
tesz kísérletet, hogy a szindikátusi 
szerződésekben biztosított mun
kavállalói kedvezményeket meg
nyirbálja. 

A Vasutasok Szakszervezete 
indokoltnak látja, hogy a MÁV 
vizsgálja felül az 1993. január 7-i 
MÁV-VSZ Megállapodás MÁV ál
tal egyoldalúan történt felmondá
sának indokoltságát. 

3. A gazdasági társa
ságok vonatkozá

sában egységes 
MÁV Rt koncep
ció kialakítása, 
illetve annak 
betartatása a 
MÁV Rt vala

szervé-

azt 
tapasztaljuk, 
hogy a MÁV 
Rt. egyes 
szervezeteinek 

érdekek húzódnak meg (tulajdo
nosi, megrendelői, stb.). Egy-egy 
társaság irányában - hosszabb tá
vot és a különböző MÁV Rt. dön
téseket tekintve - hol „a jó gazda 
gondosságát" megtestesítő tulaj
donosi érdek, hol a minél kedve
zőbb MÁV pozícióra törekvő meg
rendelői érdek a domináns, más 
esetekben pedig tetten érhető a 
MÁV Rt. vagyonhasznosítással 
foglalkozó szerveinek bevételér
dekelt orientáltsága, ,,Ha tönkre
mesy, eladható". 

Ugy látjuk, hogy összefüggés
ben az 5. pontban foglaltak alap
ján hozott döntéssel - egy-egy tár
sasága vonatkozásában - egysé
ges megközelítést kellene alkal
mazni a MÁV Rt. minden szervé
nek valamennyi döntésében. Az 
ellentétes hatású döntések teljesen 
bizonytalanná teszik a működést. 

4. A cégek menedzsmentjének 
döntési körébe tartozó kérdé
sekben az önállóság biztosítá
sa: 

Rendszeresen tapasztaljuk, 
hogy a MÁV Rt. - mint tulajdonos 
- a társaságok gazdálkodásába di
rekt módon beleµvatkozik. akkor 
is, ha erre a helyzeLből adódóan 
nem lenne szükség. 

a világ vasútjairól 
NÉMETORSZÁG: A Német Vasút Rt. (DB) nyereséget kíván elérni 
2004-re. Több ízben elhangzott nyilatkozat után az igazgatóság elhatá
rozta, hogy a DB Rt. 2004-ben belép a tőzsdére. A vállalat legnyeresé
gesebb üzletágaira koncentrálva kívánja ezt megtenni, az egyéb terüle
teket a versenytársaknak engedi át. 

Elsősorban az árufuvarozás terén szándékoznak fejlesztést megvaló
sítani. Ebből a célból együttműködést alakítanak ki olyan profi szállítmá
nyozási vállalatokkal, mint a Schenker vagy a Railion. 

A személyfúvarozásnál a szolgáltatások kiterjesztésével és az utazási 
kultúra növelésével igyekeznek minél több utast megnyerni a vonattal 
történő utazásra. Ilyen például az utassal együtt fuvarozott személygép
kocsik lehetősége, külön váróterem az 1. osztályú utasoknak hét nagy 
pályaudvaron, óránként közlekedő ICE vonatok Köln és Frankfurt között, 
stb .. 

A CDU-CSU kormányzás idején tervezték a fuvarozási tevékenység 
és az infrastruktúra teljes szétválasztását, hogy így lehetővé tegyék a pá
lya használatát egyéb fuvarozási szervezetek részé!e is, de a DB ez 
ellen élénken tiltakozott azzal érvelve, hogy ez számára évenként 500 
millió euróba kerülne. Úgy néz ki, hogy az SPD és a Zöldek hatalomra 
jutásával ez a veszély elhárult. Lehet azonban, hogy ez csak haladékot 
jelent. 

Hajós Béla 
(Rail et Transports, 2002. szeptember-október) 

Konkrét uLasításokat ad ki. for
málisan vagy informális módon 
orientál döntések valamilyen irá
nyú meghozaLalára. és ezáltal nem 
tartja tiszteletben a társaságok me
nedzsmentjének döntési önállósá
gát. 

5. A MÁV vállalatcsoport vala
mennyi társasága, az alapít
vány, a vasútegészségügy, a 
VOKE helyzetének tisztázása, 
tekintettel a vasútreformra is: 
A társaságok tulajdonosi meg

ítélése, az ezekkel kapcsolatos 
koncepció az elmúlL évtizedben 
több alkalommal változott. Szük
ségesnek tartjuk a KfL-k stratégiai 
helyzetének újraértékelését. En
nek során meg kell határozni. 
hogy mely tevékenységek és cé
gek szükségesek hosszútávon a 
vasút számára. és ezen belül me
lyeket len�e célszerű visszainteg
rálni a MAY Rt-be. melyek azok. 
melyeknek önálló társaságként 
való működése legjobban szolgál
ja a MÁV Rt. érdekeit, illetve mi
lyen társaságokat lehetne privati
zálni. 

Mindezek feltételrendszere ki
dolgozást. tárgyalásokon · történő 
egyeztetést igényel. különös te
kintettel a jogutódlás kérdésköré
re. 

A Vasulasok Szakszervezete a 
fentiekben vázolt problémakörök
ben kiilön-kiilön már a korábbiak
ban is kezdeményezett tárgyaláso
kal, illetve folytak is megbeszélé
sek a MÁV Rt.-vel. Jele;leg úgy 
látjuk, hógy a vasútreform küszö
bén az ismertté vált lépésekkel 
együtt, azzal párhuzamosan a vál
lalatcsoportba tartozók problémáit 
is meg kell oldani, s ezért javasol
juk az átfogó tárgyalások megin
dítását. 
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AZ ÉRDEKVÉDELEM AKTUÁLIS HÍREI 

'-\ Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban megkezdődtek a MÁV 
Rt. és a reprezentatív szakszervezetek között a munkavál
lalók foglalkoztatási, jövedelmi és szociális körülményeire 
vonatkozó középtávú megállapodások tárgyalásai. A mun-1ltató október elején adta át a szociális partnereknek a dokumen

m tervezetet. A tárgyalási helyzetet entős mértékben betárolja a vasúti renn, amely 2003. jaár 1-jétől szervezeirányítási, működé-

szintjén csak az elvekről tudnak megállapodni. 

sekor annak az elvárásának és követelésének is hangot adott, hogy az átalakulás átláthatósága végig biztosított legyen. Ismerniük kell a vasutasoknak, hogy az elkövetkezendő hónapokban • mi történik a MÁV Rt-nél körülöttük. A Vasutasok Szakszervezete a középtávú megállapodásban csak olyan dokumentumcsomagot tud és finanszírozási ltozást jelent a MÁV . életében. Jelenleg a 'orm indításához szüksé
'r,i. aláírni, melynek alapján tagsága 

��� .�k 
��G· v

{:)1,\J� :{:i'\'. \_\�� :()'\'.), 
��'1 �$, v-'1 �\ .. �$, 

tudja, hogy a MÁV Rt-n belül mire számíthat. Az elvek tisztázása szükséges, de nem elégséges. Az érdekvédelmet a Vasutasok Szakszervezete nem elviekben, hanem konk
s előkészületek folynak. .ek kiemelkedően fontos igazga;ági döntéseket jelentenek. A 'orm során a MÁV Rt. alkalmasválik a piacgazdaságnak megelő működésre (költségalapú, átható működés). Január elsejé-a MÁV RL négy üzletágból és y irányítási és egyéb szervezeti ységből áll. A négy üzletág: pá-1vasút (infrastruktúra-vasút), :mélyszállítás, árufuvarozás és pészet. A munkáltató a vasútátalakításhivatkozva a megállapodás-terzetben kizárólag elveket fogal-1zott meg. Indoklásában elmdta. hogy a pályázat útján ha-1rosan kinevezésre kerülő üzletvezetőkkel szemben nagyok az ·árások, a rájuk háruló felada: és felelősség megköveteli, gy kellő mozgásterük mar�d-
1. Ennek érdekében a VET 

\, �'\'.\) ' 1,\,\'. � '2,'\'.\\.\) ' �$1,� ' $ t$ 
<i,��" �01,� 

$'L �\)'1 � <i,'\'. mok az �\\.\) t�t$'L ü z l a t á g a k  G szintjén realizá- ____ _. ·lódnak, de a VÉT-en született megállapodási elveknek megfelelően. - A Vasutasok Szakszervezete kifejtette: a vasúti reform szükséges, az eddigi évenkénti halogatás a versenyképessé válás esélyeit ásta alá. Most ismét a nemzeti vasúttársaság jövője, a vasutasság jövőképe a tét. A munkáltatónak párbeszédet folytatva meg kell nyernie a vasutasságot a reformhoz. mert az csak így lehet eredményes. A munkavállalókat a valóságra kell felkészíteni, és nem szabad illúziókban tartani. A VSZ a reform véleményezé-

rétan biztosítja tagságának. A megállapodás-tervezet részletes vitájában szakszervezetünk kifejtette: ne négyéves, hanem hároméves megállapodást kössünk, tekintettel a sok bizonytalansági tényezőre. A foglalkoztatással kapcsolatban a VSZ elvárja, hogy a több .éve bevált és működőképes státuszmegszüntetések során (feladat nélkül maradt munkavállalók) alkalmazott eljárási módok ne szűnjenek meg. Ez más munkakör felajánlását. átképzést jelent, és csak ezt követően kerülhet sor munkáltatói rendes felmondásra, vegkielégítés mellett. Munkáltató véleménye szerint túlzott ez a VSZ követelés, mert a kinevezésre kerülő vezetők kezét 
_\......,�...i.....i..iio.ióó.......i�aiiloilllil......,jÍiWiÍoilá��E..;......,-.;:-E�-W--tl:"' 

, 

megköti, és lassítja a folyamatokat. A helyzet kezelését kívánja a munkáltató is - ezért tett javaslatot a végkielégítés mértékének egy hónappal való megemelésére - és a jogosultsági feltétel időtartamának: csökkentésére. Szakszervezetünk kitartott álláspontja mellett. Miután három tárgyalást követően sem közeledtek az álláspontok, a munkáltató azt javasolta, hogy a kollektív szerződés vitájánál térjünk vissza a kérdésre, ott gondolrÜ szabályozni a kérdést. A VSZ tárgyalódelegációja kifejtelte, hogy a megállapodást és a KSZ-t, együtt fogja kezelni, és mindkét dokumentum csak megfelelő tartalom mellett lesz· részünkről aláírható. A foglalkoztatáshoz kötődő folyamatos képzési elvárásait is megfogalmazta a munkáltató. A VSZ kérte a képzéshez jutás esélyegyenlőségének biztosítását. Szakszervezetünk javasolta a téma részleteit tartalmazó külön megállapodás megkötését a VÉTen. Munkáltató ez elől nem zárkózott el. A tárgyalások e témakörben is folytatódnak. A reform megvalósítását elősegítő bizalomépítő és jövedelemnövelő intézkedések késnek - tudtuk meg a munkáltatótól -, de a refonn előkészítéseként még ebben az évben realizálódnak. Az elképzeléseket a munkáltató még nem tudta a VÉT elé hozni. 
Varga Gyuláné 

� MAV Rt. Igazgatóságának döntéseiről 
� tájékoztató szerint az lgazgaág soros ülésén állást foglalt a �V RL 2003-as üzleti tervének 1ány pontjáról, áttekintette a :mélyszállítás és árufuvarozás ci helyzetét. döntött a személy-1llítás tarifaemeléséről szóló mány elé kerülő javaslatról, llvédelmi szempontból megsgálta a Gazdasági Irányítási ndszert. illetve szervezeti kér;ckben döntött. 
Jdvari László kifejtette, hogy a ormnak nincs allematívája, és gköszönte az e tárgyban meg:almazott szakszervezeti vélenyekel. Az érdekvédelmi szer:etek javaslatairól szólva megyezte. hogy a menedzsment 

biztosítani fogja a szakmai kérdések megvitatására alkalmas fórumokat. A szervezeti reform ütemezésről szólva az elnök elmondta: az Igazgatóság felkérte a vezérigazgatót, hogy 2003. január l -ig dolgozza ki a gazdaságirányítás és a szervezet átalakításának részleteit. 2003. márciusáig az egyes üzletágak szervezeti rendjét kell kialakítani. és 2003. június 20-ig - szakszervezetek által is jóváha-

A
MÁV Rt. 
Igazgató
sága 2002. 
november 

5-i üléséről - a már 
hagyománnyá vált 
fórum keretében -
november 7-én tá
jékoztatta Udvari 
László, a MÁV Rt. 
elnöke a vasúttár
saságnál működő 
szakszervezetek 
képviselőit · és a 
Központi · Üzemi 
Tanács tagjait. 

gyott - teljes működési és szervezeti szabályzattal, a döntési jogkörök meghatározásával dolgozik a MÁV Rt. Ennek keretében az egyes üzletágak önállóan fognak gazdálkodni az erőforrásaikkal. A vezéri gazgató-he I yettes i szintű vezetők funkcionális, stratégiai, szolgáltatási és humánpolitikai feladatokat fognak ellátni. Amint azt Kugler 
Flóriántól, humánpolitikai vezérigazgató-

helyettestől megtudtuk, a napokban megjelentek az üzletágvezetők és közvetlen munkatársaik kiválasztására irányuló pályázatok. 
Udvari László tájékoztatójában kitért arra, hogy az állami költségvetés 2003-ban 60,2 milliárd forintnyi MÁV hitelt vesz át, amivel jelentősen csökkenti a vasúttársaság kötelezettségeit, illetve a MÁV RL Igazgatósága döntött két további hitel felvételéről is. Az egyik, a 2, 6 milliárd forint az üzemeltetéshez, a másik, 2,9 milliárd forint a megkezdett (köztük munkakörülmények javítását szolgáló) beruházások folytatásához biztosít forrásokat. 
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Gazdaságtalan-e a vasút? (10., A . alábbiakban folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Levegő Munka-
z csoport szakértői elemzik, hogy milyen okok vezettek a magyar 

vasút térvesztéséhez az elmúlt két évtizedben. 

lyi jövedelemadó) általáhan a cé
gautó ad(L.ellellfételezi, de minél 
nagyobb a jllltatott jüFedelem. ez 

Akörnyezelet szennyező tevé
_kenységek adókedvezmények

kel történő egyre növekvő támogatá
sát jól példázzák az alábbi ábrákon be
mut;llott adatok. Az üzemanyagok jö
vedéki adójának reálértéken számított 
csökkenése 1999 és 2002 között 171 
milliárd forintot lett ki (20. ábra). Ha a 
jövedéki adó 2003-ban is a jelenlegi 
szinten marad, akkor - az előrejelzett 
inflációt figyelembe véve - ehhez to
vábbi 84 milliárd forint adódik. Tehát 
5 év alatt - 2002. évi áron számolva és 
az 1998. évi szinthez viszonyítva -
összesen több, mint 250 milliárd fo
rint pótlólagos támogatást kap a kör
nyezetet súlyosan terhel6 közúti köz
lekedés csupán cbb61 a forrásból. ( A 
diesel adójának emelkedése jóval 
elmaradt a henzinétől, így továhh nö-
1·ekedett az a jelent/!.\· keresztjinanszí
rozá.1· -f/fleg a közúti tehergépjármű-
1·ek jaFára -. amelyről az előző rész
hen már írtunk.) Az üzemanyagok 
önköltségi ára is mérséklődött a forint 
felértékelése következtében, mivel azt 
a tényleges import devizaszorzós be
kerülési ára alapján alakítják ki. En
nek a csökkenésnek az összege 1999 
és 2002 között meghaladja a 150 mii-

liárd forintot 
(lásd a 21. áb
rát!). 

'E 

� 
·e 

160 

21. ábra: Az üzemanyag-fogyasztásnak nyújtott rejtett 
támogatás a forint-felértékelés következtében 
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összesen 

Mi n d e z  
kétsze

resen is káros, 
hiszen az emlí
tett összegek
kel nemcsak a 
környezetszeny
nyezést támo
gatjuk, hanem 
u g y a n a k k o r  
gyakorlatilag 
elvesszük a 
környezet vé
delmét elősegí
tő tevékenysé
gektől ( egyebek 
mellett a vasúti 
közlekedést/fi). 
Ezen túlmenő- L:::=======================:.I 

en súlyosan sérül a verseny tiszta
sága, és így a tisztességtelen piaci 
magatartás tilalmáról szóló t�'irvény 
IS. Aszemélygépkocsiknál az út

nyilvántartás vezetésével le
het elszámolni az üzemanyagot 
(ezt e/j<Jgadja az ·APEH). ami 

annyira engedékeny mó

annál kel'éshé valósul meg a Szja t1•. szerinti 
jelenlegi adámértékek mellett." - olv_ashatjuk 
a cégautók adójának 1999. évre szóló módo
sításának· indoklásaként. Bár 1999. január !
tói megemelték a cégautók adóját. de 2000-
ben és 2001-ben is elmaradt a további emelés. 
Így még most is megéri cégautót juttatni a tár-

20. ábra: Az üzemanyag-fogyasztásnak nyújtott rejtett támogatás 
a jövedéki adó valorizálásának elmaradása következtében 

don történik, hogy ez 
szintén ösztönzi az autó
használatot. 

. saságok vezet6inek, különösen a nagyobb 
értékű személygépkocsik esetén. Például a 
legmagasabb tételnél ( havi 21 ezer Ft) 252 
ezer forint cégautó-adót kell fizetni. Ehhez 
adódik hozzá a 25%-os egészségügyi hozzá
járulás, így a befizetés összesen 252.000 Ft + 
63.000 Ft= 315.000 Ft-ot tesz ki. Az indok
lásban említett I millió forintra jutó jövede
lemmel és 40%-os adókulccsal számolva ez 
évente 400.000 Ft - 315.000 Ft = 85.000 Ft 
meg nem fizetett adót jelent. Viszont az 
egyéb közterheket (társadalombiztosítási já
rulék, sth.) is számítva, az ily módon meg 
nem fizetett adó- és járulék összege megha
ladhatja az 500 ezer forintot. Összefoglalva: a 
cégautó juttatások lehetővé teszik a magáncé
lú autóhasználatot oly módon, hogy az kibú
vást jelent a személyi jövedelemadó és a tár
sadalombiztosítási járulék befizetése alól. Ez 
súlyosan antiszociális, és így egyebek mellett 
gyökeresen ellentétes az Eurápai Unió Szoci
ális Chartájában rögzített elvekkel. 
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1999 2000 200_1 2002 2003 1999-2003 
összesen 

További kedvezmény 
az autózáshoz az 

ún. cégautó juttatás. .,A 

cégautó juttatá.1' a társa
ságok vezetői, tulajdono
sai jövedelmét kiegészít('J 
juttatás, amelyben - fel
mérések szerint - a veze
tők 75-95 százaléka része
sül. Áz ilyen „dí.jazás", az 
autó értékétc'Jl és a szemé
lyes használat mértékétől 
.függ6en évi /00 ezer fo
rinttól l millió forintig 
te1jedő jövedelmet jelent
het a magánszemélynek. A 
cégautó juttatása révén 
kieső adót (társasági adó 
és forrásadó vagy szemé- Lukács András - Pavics Lázár 
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orvég vendégek 
meg és tréninget is tartanak szá
mukra. 

Ezt követően sor keri.ilt egy la
zább nap beiktatására is, amikor 
T ihany, Herend és Veszprém neve
zetességeivel ismerkedtek vendé
geink. a VSZ-nél A norvég ki.ildöttséget Dr. 

któber 17-23. között 
a Vasutasok Szak
szervezetének meg
hívására Magyaror

szágon tartózkodott a Norvég 
Vasutasok Szakszervezeté
nek 4 fős delegációja. A dele
gáció vezetője Uve Dalsheim, 
a szervezet elnöke volt. A de
legáció további tagjai Kje/1 
Atle Brunborg alelnök, Arne 
Drablos sajtófőnök és Jan 
Haeger oktatási titkár voltak. 

Az egyik alelnökük nő; akinek 
hatáskörébe tartozik a női tagozat 
is. Egyik legfontosabb megoldan
dó feladatnak tartják a munkavál
lalói esélyegyenlőséget és a szexu
ális zaklatás problémáj<tt. 

volt kapcsolatos. Beszámolójuk 
szerint szakszervezetükben nincs 
ki.ilön ifjúsági tagozat, de nagy 

Udvari László, a MÁV Rt. elnöke 
és Dr. Márkus Imre miniszteri biz
tos urak is fogadták. Uve Da/sheim 
elnök úr beszámolt vendéglátóinak 

A VSZ elnökségével. területi és 
.özépszervezeti titkáraival folyta
Jtt fórumon Uve Dalsheim elnök 
1r egy rövid tájékoztatót tartott 
zerv�zetükről. tagságukról. a Nor
·ég Allamvasutakról. valamint a 
nindennapi problémákról. A be
zámolók alapján megtudtuk, hogy 

A fórumot követően ellátogattak 
a Nyugati pályaudvarra, ahol a Ki
rályi Várótermet és az 1. tornyot te
kintették meg. Mindkettő lenyű
gözte vendégeinket, csak sajnos 
ki.ilönböző előjellel. Nem gondol
ták, hogy a XXI. században ilyen 
infrastruktúrával még irányítanak 
vasutat, mint a Nyugatiban. 

Norvég Vasutasok Szakszerveze
�nek mintegy 7500 tagja van. ·A 
•asutas munkavállalók 75%-a tag
a szervezetüknek. A tagság férfi-
1ő aránya 60:40%, az ifjúság (35 
v alattiak) 25%-ban képviseltetik 
nagukat. 

A delegáció a hétvégét Gár
donyban, a VSZ Ifjúsági Tagozatá
val töltötte. Vendégeinket meglep
te az Ifjúsági Tagozat szervezettsé
ge és érdeklődése a norvég társ
szakszervezet iránt. Ez alkalom
mal is kötetlen beszélgetésre került 
sor a delegáció és az ifjúság részt
vevői között. A ki.ildöttség felé irá
nyuló kérdések többsége természe
tesen a norvég ifjúsági tagsággal 

hangsúlyt fektetnek a fiatal tagság 
oktatására, képzésére valamint 
utánpótlásra. 

Évente 2-3 alkalommal szervez
nek találkozót a fiatalokkal, áhol 
az aktuális problémákat tárgyalják 

a Norvég Államvasutaknál 10-15 
éve bevezetett refonnokról, ame
lyek jelentős hasonlóságot mutat
nak a MÁV Rt. közeljövőbeli ter
veivel. 

Komiljovics Máté 

A vasút-egészségügy reformjáról 
VENDÉG: MAGYARI LÁSZLÓ ÁLAMTITKÁR 

Vasutasok Szakszervezete Egészségügyi Intézőbizottsága {VEÜ IB) 2002. október 
24-én tartott értekezletére meghívta Magyari László államtitkárt, aki a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium {GKM) szervezetében az önálló vasút-egészségügyi 

, intézrnényrendszerért felel. Az Intézőbizottság ülésén részt vett dr. Korom Gyula, a 
MV Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, dr. Kovács Lajos, -a VKtff ügyvezető igazga
ója, dr. Imre Anikó, a Szolnoki MÁV Kórház mb. igazgatója és Nyilasi Pálné, a budai MÁV 
(órház és Rendelőintézet Igazgatója. A rendezvényt Rubik László Vasút-egészségügyi IB
itkár vezette. 

Magyari Lászlú tájékoztatójának bevezetésé
,en történelmi áttekintést adott a vasút-egész
:ég.ügyről, amely az elmúlt években nem kapta 
neg a megérdemelt figyelmet. Az új 111iniszté0 

ium felállásával és az önálló államtitkárság lét
d1ozásával lehetőség nyílt a rendsze,· stratégiai 
ervezésére. Ennek legfontosabb elemeit ismer
etve az államtitkár kihangsúlyozta, hogy a va
;út-eg:észségügy a magyar egészségügy teljes 
1e11ikumát képviseli és nincs alternatívája, hi
:zen a házi- és üzemorvoslástól a teri.ileti rende
őintézctek mellett a fekvőbeteg-ellátásig és a 
ehabilitációs intézeteket is magába foglaló 

reformmal a jelenleginél magasabb szintre 
emelje. A reform ez esetben nem azonos az 
országos egészségügyi tendszer átalakításával -
hangsúlyozta Magyari László. 

A reform hátterét a kellően ,nagy számú befi
zető - mintegy ötvenezer vasutas - és az ellátó 
oldalon jelentkező ·négy-ötszázezer ember biz
tosítja. akik tradicionálisan hűségesek a rend
szerhez. A modellkömyezetnek is tekinthető sa
játosságok miatt a minisztérium azt szeretné, 
hogy a vasútegészségügy egy önálló refonnfo
lyamatot vigyen végig. 

A reform három fő részre bontható. Az első 
:gységet alkot. m11elynek a finanszíro
tása a Vasúti Társadalombiztosítási 
gazgatóságon keresztül folyik. 

Az intézményrendszer adottságait 
igyelembe véve a minisztérium szá
nára lehetőség kínálkozik arra, hogy a 
önénclmikg egységes rendszert egy 

lehetőség 
nyílt a rend
szer straté
giai terve

zésére 

fázis a gaztlálkodás · rendbetételét, a 
deficit-finanszírozás megszüntetését 
célozza. A J"Qásodik lépés az intézmé
nyek átalakítási tendenciáinak folyta
tása a pias::szerűbb működés felé, 
amely konform az Egészségügyi Mi
nisztérium elképzeléseivel. A harma-

dik fázisban keri.il sor az egységes betegirányí
tási rendszer bevezetésére. 

Az államtitkár szerint a va�út-egészségügyi 
ellátór�ndszer és a hozzá kapcsolódó biztosító
rendszer reformjára kettő-négy év alatt kerülhet 
sor. Az előactó kihangsúlyozta, hogy a GKM 
egyben kívánja tartani, és fejleszteni fogja a va
sút-egészségügyi hálózatot. A rendszer elemei
nek átvilágítása most folyik, de az már látható. 
hogy az egyes intézmények hatékonysága na
gyon heterogén. Így például amíg a Budai MÁV
kórház teljesítménye kiváló, addig a szolnoki
nál jelenleg folyik a csődmenedzselés. 

A jövőben az intézményrendszert a vasút ré
szeként, vállalatcsoportként kívánják működtet
ni. A kontrolling szintjén megvalósuló integrá
ció és az optimalizáció a hatékonyság növelé
sét, a tervezett pénzügyi és szakmai befektetés 
pedig a versenyképességet szolgálja. 

Magyari László fontosnak tartotta elmondani. 
hogy a siker érdekében a dolgozók támogatásá
ra is szükség van, és arra kérte a szakszervezeti 
tisztségviselőket, hogy a jövőképet tolmácsol
ják az érintetteknek. Emellett a szakszerveze
tekkel való jó egylittműködés fontossága mel
lett is hitet tett.• 

A tájékoztatót követően Magyari László kér
désekre vála�zolt, majd Rubik László méltatta a 
példaértékűen rövid idő alatt létrejött párbeszé
det. 

KSz. 
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pesti Terület Ifjúsági Tagozata a 
tisztújító értekezletét. A meghívott 
vendégeket és a megjelent fiatalo
kat Király Károlyné, Budapest Te
rület titkára köszöntötte. 

Elsőként Simon De:ső. a YSZ alel
nöke beszélt a szcrvezetpolitiká

ról. középpontba helyezve a tanulás és 
az oktatás fontosságát. 
· Több résztve,vő kritikát fogalmazott 

meg a MAY oktatáspolitikájával 
kapcsolatban.,és kérték a szakszervezet határo
zottabb fellépését. hogy a tanulásra minden 
munkavállalónak egyenlő esélye legyen, és 
hogy olyan tanfolyami képzése� induljanak, 
melyekre tömeges igény merül fel. 

V
arga Gyulán<', a VSZ Közgazdasági és 
Jogi Osztályának vezetője tájékoztatást 

adott a MÁV Rt-vel folytatott tárgyalásokról 
(Kollektív Szerződés, foglalkoztatás, bérfejlesz
tés. stb.), az EU csatlakozás miatt szükségessé 
vált vasúti szervezeti váltásról, és a munkaügyi_ 
kapcsolatok jelenlegi alakulásáról. Értékelte a 
hároméves megállapodás teljesülését, melyről 
elmondta, hogy bár a bér része számszerűségé-

ISO 9001 

DIN-EN 729-2 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

ben teljesült, a szellemisége viszont 
nem. Ezt a tényt a MÁV Rt. új veze
tői sem vitatják. Kiemelte továbbá, 
hogy a VSZ tárgyalásai során elő
térbe helyezi a foglalkoztatás biz
tonságát, és hogy a munkakörülmé
nyek_ törvényen felüli javítására tö
rekszik. 

H
orváth Csaha, az Ifjúsági Tagozat 
megbízott vezetője és budapesti 

ügyvivője beszámolt a tagozat kétéves munkájá
ról. elmondva mindazon problémákat, melyek 
nehezítették a munkát. A múlt után a jövő került 
előtérbe, a következő időszak programjai, az 
oktatás és a szabadidő tartalmas eltöltésére 

alkalmas rendezvények 
szervezése és támogatása. S zó esett a Vasutas Fiatalokért Alapítvány 

jelenlegi pénzügyi helyzetéről - mely si
ralmas - és azon lehetőségekről, melyekkel ez 
javítható. Az alapítvány közhasznú, ezért a 
személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlható. 
Ezúton is kérjük a VSZ tagjait, első.sorban ter
mészetesen a fiatalokat, hogy ezzel a lehető
séggel élve, támogassák a fiatalok képzését és 
szabadidős programjaik megvalósulását. 

Mindezek után került sor a vá
lasztásra. melynek eredménye

ként Horváth Csaha (Csomóponti 
Főnökség, Ferencváros) lett az 

lt}úsági Tagozat Budapesti Te
rületi ügyvivője, helyeUesei 
pedig Bánfai lst1·á11 (Gépészeti 
Főnökség, Hatvan), és Szabóné 
Egry Henrietta (Csomóponti 

Főnökség, Budapest Nyugati 
pu.). 

Ezt a fórumot is megragadva, az 
ifjúság nevében szeretnénk 

köszönetet mondani a Budapesti Területi Képvi
selet munkatársainak a rendezvény színvonalas 
lebonyolításáért és szíves vendéglátásukért. 

Szabóné Egry Henrietta 

� � �� 

MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

oroJOIJ. 
Bzmot 

• vontató járművek ( dízelmozdonyok) 
javítása, korszerűsítése, gyártása 

MVJ • vontatott jánnüvek fövizsgája, 
föjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik 
fővizsgája, átalakítása 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

InterPici motorkocsi 

és vezérlőkocsi gyá1iása 

� 

• láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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, 
40 év után 
nyugdíjba vonul 

D
ebrecen, MÁV Jár
műjavító. A szürke, 
ködös, ősz végi na
pon váratlanul ér-

kezte·m, mert bizonytalan idő
pontban állapodtunk meg ta
lálkozásunkat illetően. A bel
ső ellenőri irodába lépve, 
szinte üdítőleg hatott az a 
kellemes légkör, amely ott fo
gadott. A közel tíz éve belső 
ellenőrként tevékenykedő 
Lovas Ferenc szb. titkárt ke
restem meg, aki 40 évi hűsé
ges szolgálat után nyugdíjba 
VOJ1Ulásra kényszerül. 

- Általános iskolai tanulmá
nyaimat Biharkeresztesen végez
tem. azt követően Budapesten, a 
vasútgépészeti technikumban sze
reztem technikusi oklevelet. Mun
kahelyemül a MÁV Dehreceni 
.lárnníjavító Üzemet választottam, 
mert nagyon vonzott hatalmassá
ga. Lakatosként kezdtem, amelyet 
a két év katonai idő letöltése után 
is folytattam. Majd a technológiai 
osztály ranglétráját végigjárva kö
vetkezett a fejlesztési osztály, ké
sőbb újítási előadó, újítási műhely 
művezetője is voltam - sorolja 
Lovas Ferenc szakmai életútjának 
főbb állomásait. Optimizmust su
gárzó, derűs arccal, de igen szeré
nyen folytatja rövidebb szünetet 
követően, társadalmi tevékenysé
geinek körével. 

- K !SZ vezetőségi tag, 1980-tól 
főbizalmi, majd megbízott helyet
tes titkár, 1992-től titkári funkciót 
láttam el. Úgy döntöttem, az elkö
vetkező választáson nem indulok, 
már csak megfigyelőként veszek 
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részt. Nyugdíjba vonu
lásom után sem fogom 
kapcsolatomat meg
szakítani munkatársa
immal, de mint öt uno
ka nagyapja, találok 
elfoglaltságot majd bő
ven. 

- Szenvedélyes bé
lyeggyűjtő egyébként. 
Együtt járunk gombát 
szedni, és a gyümölcsös· körüli 
munkát végezni. Egyenes, nyílt 
ember. Szavatartó munkatárs, a 
barátságunk mellett - beszél kol
légájáról Tóth Sándor belső elle
nőr, az Üzemi tanács elnöke. 

100 év alatt 
negyedszer ... 

- A szakszervezeti élet elmúlt tíz 
évének nehézségeiről, ered
ményeiről faggatom a titkár 
urat, hiszen gazdag tapasztala
tokra 1ehetett szert munkája 
végzése során. 

- A gazdasági rendszerváltás 
idején az addig karbantartással, 
javítással foglalkozó - egyes ese
tekben gyártással is - üzemek 
önálló gazdasági társaságokká 
alakultak át 1992 december vé
gén. A MÁV Dehreceni Járműja
vító Üzem a MÁV átalakításának 
első szakaszában - több, mint 100 
éves történetében - negyedszerre 
ker,ült átalakításra. Megalakult a 
MAV Dehreceni Járműjavító Kor
látolt Felelősségű Tá,�saság. A 
megváltozott viszonyok, a gazda
sági kényszer hatására szükséges
sé vált radikális létszámleépítés�, 
és a kezdeti bizonytalanság érzése 
igencsak kedvezőtlenül hatott a 
szakszervezet népszerűségét 
illetően. A VSZ köteléké
ben külön intézőbizott-
ságot működtetünk, 
amelyben alapvetően 
a járműjavítók vesz
nek · részt. Sajátos 
helyzetükből adódó 
problémákat velük kö
�ösen beszéljük meg, 
ugyanis a VSZ-ben van egy 

r MAY 
Jar'műjavító 

kollektív szerző
dés, egy bértár
gyalás, amely vo
natkozik a MÁV 
vasutasságára, de 
ránk soha. Ezért 
magunkra marad
va kellett gondos
kodnunk egy 
önálló kollektív 
szerződésről, bér

tárgyalásról, miközben tagságun
kat igencsak „megtépázta" a'.?, 
hogy az említett átállásos időszak
ban újból nyilatkozniuk kellett 
szakszervezeti tagságukat illető
en. 

Megjegyezném, a kft-s átállás
kor sem a MÁV, sem a kft. vezető-_ 
sége és a mi szakszervezetünk 
sem sejtette, mekkora szemlélet
változást igényel ez az üzem éle
tében! Az elmondottak ellenére 
közös érdem úgy az üzemvezetők, 
mint szakszervezetünk részéről 
az, hogy végülis nagyon szép 
eredményeket ért el üzemünk. 

Dilemma előtt ... 

Jelenleg azonban szintén új pri
vatizációs dilemma előtt állunk. 
Komoly problémát jelent tagsá
gunknak a menetkedvezmény kér
dése. Szeretnénk, hogy a már itt 
dolgozók ún. ,,kihalásos" alapon 
továbbra is használhassák. 

1993-ban 845 dolgozó volt, je
lenleg már csak 500 alatt van 
azoknak a tényleges dolgozóknak 
a száma; · akiket megillet(ne) a 
kedvezmény! 

-:- Milyen az Ön kapcsolata a kft. 
vezetőségével? 
- Őszinte szívvel kijelenthetem, 

igazán jó a kapcsolatunk. Segítő 
jelleggel igyekeztek - a kriti

kus időszakban is - köz
pontilag, üzemen be

lül levonni a szak
szervezeti tagsági 
díjat. Sőt, a fel nem 
használt időked
vezmény hányadá

ból is juttattak ne- · 
· künk, létszámunk ará

nyának megfelelően. 

- Volt egy átmeneti, igazán ko
moly, válságos időszak üzemük 
életében ... 

- Ez év márciusában, kellő 
mennyiségű munka hiányában 
nem tudtunk folyamatosan dol
gozni. Fennállt a veszélye annak, 
hogy 100-150 dolgozót el kell 
engednünk. Szakszervezetünk és 
az üzemi tanács ehhez nem járult 
hozzá, inkább a csökkentett mun
kaidő mellett döntöttünk. Így is 
eléggé bizonytalan a dolgozók 
egy részének a léthelyzete (kb. 
200 fő), akiket határozott időre 
vettek fel. Törekedtünk arra, ezt 
minősítsék át határozatlan időre 
azok esetében, akik már három 
éve folyamatosan munkát végez
nek nálunk. Ez már szerepel a 
KSZ-ben is! Úgy gondoljuk, ez 
nagyobb biztonságérzetet ad dol
gozóinknak. 

Rendszeresen részt veszünk fér
fi focicsapatunkkal különböző 
sportrendezvényeken: A Május 1. 
kupán, Zsuzsi kisvasút kupán, 
VSZ sportnapon, városi sportna

pokon. Női focicsapattal is büsz
kélkedünk, ők az elmúlt évben 
alakultak. Sportolóink költségei
hez jelentősen hozzájárulunk, tá
mogatásukról gondoskodunk. 

- Végül, de nem utolsósorban, 
milyen "utánpótlásr kíván az 
üzemi szakszervezeti tagok 
élére? 

- Olyat válasszanak, akit min
denek előtt elfogadnak! Legyen 
jogszabályi ismerete (Munka Tör
vénykönyve vagy éppen a privati
záció kapcsán felvetődő jogi kér-

. dések.), legalábbis tudja azt, hogy 
hol kell keresni. Rendelkezzen na-

. gyon jó diplomatikus, tárgyaló ké
pességgel. Mert a „forrófejűsé
get" nem tartom jó politikának. A 
közösséget szolgálja, mindig a kö
zérdek figyelembevételével. 

Búcsúzóul - zá1ja beszélgeté
sünket Lovas Ferenc titkár úr -
azt kívánom, hogy az üzemen be
lül még nagyon sokáig éljen a 
szakszervezeti mozgalom, és a 
kft. is nagyon sikeresen tevékeny
kedjen! Húri Valéria 
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. 1�/ - ,: ·zc i::i�!��;:_:a_·; 
1:fJ · · kezdemenyeze-· 
_. ítf sének is része 
rvóJt'. abban, hogy október 16· 
'aij1:ínegrendezésre . került··· a 
:-�hCtvil, nap az esélyegyenlő� 
'§'égert" e. konferencia Buda
pesten; az Emberbarát A/apít
;:t/ánfMindenki Templomában. 
�'.:(�őnferencia főszervezője· a 

::foglalkoztatáspolitikai \'- • és 
'.'Munkaügyi ,\ Minisztériumban 
Jetréjött _ Esélyegyenlőségi_ Fő
[lgiiigatóság, résztvevői pedig 
:az:országban a politika, tudo
!ma_ny, kutatás és az egyház te• 
:l_üíetéri'\ az, _· esélyegyenlőség 
:\eh\)léges. i' megvalósulásáért 
'.tf81gozótcivU.,és _társadalmi 
�zltyeietek �épvisel�i �oltakt ;,�'Uimícskozast Dr. Leva, Katá• 
�lI!;� . föigaigatós,ág ye�e�ője 

��l\%-�:��·:(ft(f0::'.l·:'"t;:;;:J1�J; 

M
egnyitó beszédében · a 
főigazgató asszony 
szólt a rendezyény cél
járól: egyrészt az Esély

egyenlőségi Főigazgatáság 
programjának, munkájának be
mutatása, másrészt a nemek kö
zötti esélyegyenlőség javításá
ért, a fogyatékkal élő és a roma 
emberek munkaerőpiac_i integ
rációjáért dolgozó civil és társa
dalmi szervezetek megismeré
se, velük a párbeszéd megindí
tása. 

A tanácskozás helyszíne kissé 
szokatlan - mondta, de azé1t ke
rült sor a Mindenki Templomá
han történő megrendezésre, 
mert a helyszínnel ·is siitnbolí� 
kusan kifejezésre szeretnék jut� 
tatni azt a nyitottságot, párbe
szédre való készséget, mely 
szándékaink szerint a főigazga
tóság munkáját jellemzi majd. 

Az előadók sorát Kiss Péter 
foglalkoztatás-politikai és mun
kaügyi miniszter nyitotta meg. 
A jóléti rendszerváltás célja az 
egyén szuverenitásának biztosí
tása, a szabadságot korlátozó 
hátrányok felszámolása - mond
ta a miniszter. E cél megvalósu
lásának elősegítésére szervező-

■ 

r n 1 
riminációs törvény megalkotá
sára. 

Dr. Lévai Katalin főigazgató 

az esélyegyenlőségró'l 

az Esélyegyenlőségi Főigazga
tóság tevékenységéről, prog
ramjairól adott tájékoztatót. A 
főigazgatóság munkája három 

pilléren nyugszik: a jo-

dött a minisztériumon belül az 
Esélyegyenl{fségi Főigazgató
ság; melynek fő feladata a nők 
és férfiak közötti esélyegyenlő
ség, a fogyatékkal élők és a ro
ma emberek munkaerőpiaci in-· 
tegrációjának elősegítése, élet
helyzetük javítása. 

A főigazgatóság nem hivatal 
kíván lenni - hangsúlyozta, ha
nem olyan szellemi műhely, ci� 
vil találkozóhely, ahol a politi
ka, a társadalom szervezetei 
együttműködhetnek az egyeniő 
esélyek megteremtése érdeké
ben. 

Ez a mai tanácskoz�s árról 
szól, hogy demonstrálja a kor
mányzat részéről a párbeszéd 
szándékát. A kormány abban ér
dekelt, hogy az érdekvédelmi 
szervezetek, alapítványok, civil 
szervezetek erősek legyenek, 
tudják közvetíteni az érintettek 
érdekeit a kormány felé. 

A munkaügyi konnányzat 
meghirdetett programja a foglal
koztatás-politikában; az életen 
át tartó tanulás, az atipikus fog
lalkoztatási fom1ák, a távmunka 
lehetőségének megteremtése, 
bővítése, stb. mind-mind az 
esélyegyenlőség elősegítését 
igyekeznek szolgálnÍ. 

roma program . fLf 4,? 
galkotásban való 

ro r, rf /1/ 4 részvételen; a szo-
megvalósítását. 
Feladatuk az 
egyes tárcák-

Sj//(US 1,IVU1_4S 
r l'-4R. ciális intézmény-

L FoR!J4. .O GL4L '4,? ,qr, rendszer mege-

kal való koor
dináció is. 
Szólt az euró-

ff/fro �K, ,4 !f O,?r,_ 1: rősítésén és a 
RflvJrtsf EGt/l/f4111vJt't,4- köztudatfor-

pai umos 
országjelentés

r-
M

G (!f-A_A_,ZA�DÖ//ír,!
s
t l Gr,!:_4 

máláson. A fő-
Cl 'l..:iv, 

,v,.,v. 1 e. e e- igazgatóság-
rfstLOsf G 

4,? fs/, sr8. nak joga•és fel-

ről, mely történel S 
r I G rt, fLOst, Lt adata részt venni 

'.?OLG .Kf,?IVE, Gt. a jogalkotás folya-
mi pillanatként érté
keli a Romaügyi Állam
titkárság. a Romaügyi Hivatal 
és Romaügyi Tanács felállítását 
az új kormány által. 

4L/l/t. /( matában, kezdemé-

Dr. Bolhentz Pál, tanszékve
zető egyetemi tanár az egyház és 
az esélyegyenlőség kapcsolatá
ról beszélt. Történelmi áttekin
tést adott arról, hogyan alakult 
ki az antiszociális magatartással 
szembeni fellépés. Az ókori kul
túrák egyáltalán nem ismerték el 
az emberek egyenlőségét -
mondta. Győztesekre és veszte
sekre osztották őket. A keresz-
ténység mindig törekedett arra, 
hogy az emberi esélyegyenlősé
get, az üdvösség egyenlőségét 
h" rdesse és közvetítse. 

Kiemelt feladatának tartja az 
egyház az eleseuek, a hátrányos 
helyzetűek felkarolását. segíté
sét, ennek érdekében különböző 

nyezhet új törvényeket, 
véleményezi a készülő jogsza

bályokat. 
A folyamatban lévő törvény

alkotásról tájékoztatva elmond
ta, hogy beindult a Foglalkozta
tási Törvény módosításának elő
készítése - a részmunkaidő, a 
távmunka kiterjesztésének sza
bályozása -, mely segítheti az 
elmaradott térségek felzárkózta
tását, a fogyatékosok foglalkoz
tatását. 

A nők elleni erőszak kérdésé
ben készül az ún. távoltartási 

· rendelet. Szerepe, feladata lesz a 
főigazgatóságnak a készülő anti
diszkriminációs törvény megal
kotásában is. 

... GYŐZTESEKRE ÉS VESZTESEKRE 

'OSZTOTTÁK ŐKET ••. 

A második pillérről, a. szociá
lis intézményrendszer megerősí
téséről szólva elmondta, hogy 
tervezik iskolai szociális mun
kások beállítását. családi koordi
nátorok, roma referensek képzé
sét. Szükséges az egyházakkal 
való jobb együttműködés a hát
rányos helyzetű rétegek érdeké
ben. Sokat kell még tenni a köz
tudat formálásában, az esély
egyenlőség kérdésének társadal
mi elfogadottsága érdekében. E 
téren előbbre lehet lépni a mé
diában való· gyakoribb szereplé
sekkel,- kiadványok szerkeszté
sével, tetjesztésével. · 

A sérült emberekkel kapcso
latban a szemléletet, a közvéle
kedést változtatni szükséges -
mert számukra nem a sajnálko- . 
zás a megoldás, hanem az ún. 
mun�ateráp[<1:, ,az; e��lyek ,megte� , 

· remtése ahhoz, hogy.telj<;!S életet 
élhessenek. Az. emberi erőfor
rással 

0

nagy felelősséggel Rell : 
· bánni, - ·s a kom1ányzat ezt k1- : 
vánja tenni - fejezte be beszédét 
a munkaügyi miniszter. 

Teleki Lá,dó. romaügyi ál
iamtitkár a Miniszterelnöki Hi
vatalban felállított új romaügyi 
államtitká�ság tevékenységéről 
szólt. Az államtitkárság feladata 
a cigányság társadalomba való 
integrálásának elősegítése. Az 
államtitkárság fennállásának rö
vid ideje alatt már- három olyan 
kormányhatározatot készítettek, 
melyek hatékonyan segíthetik a 

_szociális jellegű szerveződése
ket hoznak létre. Pl.: az elmúlt 
évben a Máltai Szeretetszolgálat 
Balatonfüreden sérült fiatalok 
nemzetközi táborozását szervez
te meg. 

Dr. Könczei György, egyetemi 
tanár. főigazgató az esélyegyen
lőséggel ,kapcsolatos jogalkotás
ról,' az európai uniós joggyakor
latról szólt. Az ENSZ 1993-ban 
hozott határozatot a fogyatékos 
emberek esélyegyenlőségéről, 
az EU 1997-ben az ún. Amszter-
dami Szerződésben fogalmazta 
meg _a fogyatékkal élők hátrá� 
nyos megkülönböztetésének el
lenzését. Igaz, hogy hazánkban 
több törvény, jogszabály tartal
mazza a hátrányos megkülön
böztetés tilalmát, (Alkotmány. 
Mt. stb.) azonban szükség lenne 
nálunk is egy átfogó, antidiszk-

A tanácskozás utolsó előadó
jaként a rendezvénynek helyet 
adó, s a lebonyolítását nagy kés
zséggel segítő Emherbarát Ala
pítvány elnöke, Bereczki Sándor 
tartott tájékoztatót az alapítvány 
hasznos, ta11almas tevékenysé
géről. Az 1989-ben létrejött ala
pítvány részt vesz a drog- és 
alkoholfogyasztás megelőzésé
ért folytatott küzdelemben, az 
emiatt csapdába került 
emberek felkarolásában� 
és kezelésében. Komp-
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Egy alapszervezeti 
titkár szemével 

A
Vasutasok Szakszer
ve�ete ors�ágfo�d(�? 
idokben varhato JO
vőjéről, és a jelen 

problémáiról kérdeztünk né
hány szakszervezeti tisztség
viselőt. Egyesek a kollektív 
szerződés munkakörülmé
nyekkel kapcsolatos problé
máiról, mások a szakszerve
zet politikához való viszonyá
ról nyilvánítottak véleményt. 

A Budapest-Józsefváros pálya-
udvar árufuvarozási telepén talál
koztunk Hercegh Máriával, a 
Vasutasok Szakszervezete Női Ta
gozatának vezetőjével, hogy - kü
lönös tekintettel a nagy létszámú 
női vasutas dolgozóra - kikérjük 
véleményét, elsősorban a kollek
tív szerződésben· szabályozott 
munkakörülményekr9l. 

Hercegh Mária: ,,Ugy vélem, a 
dolgozók a kollektív szerződésben 
rögzített jogaikat nem ismerik 
eléggé. Három reprezentatív, és 
számos más szakszervezet harcol 
a rendszerváltás óta a dÓlgozók 
jogaiért, több-keveseb15 sikerrel. 
A MÁV Rt. Kollektív SzemJdése 
tartalmas, bár ezeket a jogokat 
2000-ben megkísérelték alaposan 
megnyirbálni. A dolgozók kevés
sé ismerik a kollektív szerződése
ket, mert ha probléma van, a szak
szervezet lép fel a nevükben, vé
delmükben. Helyesebb volna, ha 
mindenki ismerné a munkafeltéte
leket rögzítő szerződést, mert ak-

� !ex r_eh�b,il(tfciós és r<;
.-., szoc1ahzac1os · teve-

kenységük során gyó
gyítással, elméleti és gyakorlati 
képzéssel,. • , munkater�p,iával 
igyekeznek a bajba jutott embe
reket segíteni abban, hogy .vis
szailleszkedhessenek a társada
lomba. Foglalkoznak tudomá
nyos kutatással, hazai és nem
zetközi konferenciák, képzések 
szervezésével, könyvkiadással 
is. Az alapítvány ,.aki egyetlen 
lelket is f!1egmenL az egész vilá
got menti meg'' - mottó szelle
mében végzi' ,.embermento�· te
vékenységét. 

Á konferencia az előadások 
után szekcióülésekkel folytatta 
munkáját: melyek keretében a 
résztvevők három szekcióban: a 

kor jobban becsülnék 
a szakszervezetek 
ezért folytatott harcát, 
munkáját. 

Hadd említsek egy 
nőket érintő jogot. A 
MÁV Rt. Kollektív 
Szerződésében van 
egy olyan pont, ami a 
GyES-ről visszatérő 
kismamák védelmét 
biztosítja. Ez ma 
egyedülálló paragra
fus Magyarországon. 
Más szakmákban erre 
nincs példa. A Munka 
Törvénykönyvéhen 
ugyanis harminc nap a 
munkába visszatérést 
biztosító idő, a vasút
nál pedig tizenkét hó
nap. Azért harcolunk, 
hogy az Mt-ben ez 
legalább 90 nap le
gyen, mivel több év 
eltöltött GyES után a 
felmerülő szabadság 
ideje több, mint a 30 
nap jogvédelem. 

A MÁV RT. KOL• 
LEKTÍV SZERZŐDÉ• 
SE TARTALMAS, 
BAR EZEKET A JO� 
GOKAT 2000•BEN 
MEGKÍSÉRELTÉK 
ALAPOSAN MEG• 
NYIRBÁLNI� A DOL• 
GOZÓK .KEVÉSSÉ 
ISMERIK A KOLLEK• 
TÍV SZERZŐDÉSE• 
KET' MERT . HA 
PROBLÉMA VAN, 
A 'SZAKSZERVEZET 

·l , , 

prohlémánk az, 
hogy ha valaki ezt 
az elvet megsérti, 
azt senki nem szank
cionálhatja. A 82/A 
paragrafushan az 
„egyenlő munkáért 
egyenlő bér" elv(! 
szerepel, de senki 
nem tudja, hogy mi
képpen kell a mun
kákat egyenértékű
nek tekinteni, minő
síteni. A törvényal
kotó „Janus arcú" 
ehho1 a szempont
ból, mert a tartal
mát nem világítja 

· meg csak általá
no;.1·6gban rögzíti. 
Ugyanitt tartunk az 
Mt. 5. paragrajúsá
han megfogalma
zottaknál is. Azt a 
diszkriminációt na
gyon ·nehéz tetten 
érni. A nők sokszor 
nem veszik észre, 
hogy q felvételi kér
désekhen hol van az 

• Teljes mértékben Nilll'M"-' 
a csapda. mely meg-

kielégítőnek tartja akadályozhatja egy 
állás, egy júnkció a női dolgozókat elnyerését. Nem érintő kollektív tl!dják értelmezni a törvényt, mi-

szerződési pontokat? vel túl honyolult a megfogalmazá-
- .,A Munka Törvénykönyvéhen sa.-

megfogalmazták az ,;Egyenlő .:,_'-----=----=----=---
munkáért egyenltJ hért'' el�ét; ·ha . • Kéll-e több ·nő a szakszerve-
diszkrimináció tilalmát. · A mi zetbe? 

nők, a romák, a fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége megteremté
sének elősegítése érdekében 
szükséges gyakorlati teendőket 
vitatták meg. ,( 

A konferencia. megrendezése 
szüksége�; és igen hasznos;volt. 
Bízunk benne, hogy ez a tanács
kozás valóban csak az első lépés 
volt a párbes�éd elindításában, s 
számos hasonló együttgondol
kodás, tartalmas műhelymunka 
követi majd, melynek eredmé
nyei rövidesen megmutatkozi;iak 
a törvényalkotás folyamatában 
( az antidiszkriminációs törwJny 
megszületése). a társadahni 
szemlélet változásában, az érin
tett rétegek élethelyzetének •ja
vulásában. 

Kollár Sándorné 

- Igen. A vasútnál dolgozók 
24%-a nő és tudomásom szerint a 
tag�ág nagy része is, de több nő 
kell a szakszervezetbe. Tizenhá
rom éves tap�szt�latom szerint, a 
v9z{iők kö,zött k_evés :nő V<;til

,. ;Vé
leményem szerjnt ennek az arany
nak' a· jövőbe�' nőnie l<ell. Mi' az 
oka ennek? ·szerinte� a női do!� 
gozókban nagyobb · a szociális 
érzékenység. Bár sok a családdal 
kapcsolatos terhük, kemények a 
munkahelyi feladataik, mégis szí
vesen vállalnak szakszervezeti 
feladatokat is, annak ellenére, 
hogy az ilyen tevékenység presztí
zse az utóbbi években megcsap-
pant." , , 

Vajon mire alapozza e felteveset 
Hercegh Mária? Meglepően táv
lati a válasz: ,.A szakszervezetek
nek új stratégiát kell kialakítani
uk. A nők szerepe a politiká_han 

igencsak megnőtt. BeleémJ képes
ségük révén egyre hátrahha11 vál
lalnak felelősséget közéleti ügyek
hen. Az esélyegyenlőségért vívott 
harchan a no"k felnőttek a felada
tokhoz. és ez jó hatással van az 
egész szakszervezeti mozgalom
ra." 

• Milyen elképzelései, elvárásai 
vannak a vasút női dolgozói
nak az Európai Unióhoz való 
csatlakozással kapcsolato
san? Mit várnak például csa
ládvédelmi vonatkozásban? 

- Bizakodva várjuk, mert his
szük, hogy a csatlakozás a nőknek 
előnyöket jelent majd.· Az Unió
ban fejlett az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos gondolkodás, és ezen 
a magyar nők csak nyerhetnek. 
Európában az esélyegyenlőség 
társadalmi, gondolati viszony
rendszert jelent. Magyarországon 
erre évek óta egyre növekvő igény 
van. és ez a családon belüli viszo
nyokra is igaz. Nagyon fontos 
vívmánynak tartjuk például azt. 
hogy férfi is kap öt nap fizetett 
szabadságot a szülés után. Ez egy 
új szabály az Mt.-ben a család 
összetartozásának erősítésére. 

• Az EU-s szabályok és az esély
egyenlőség fogalomköre még 
kevésbé ismert azok számára, 
akik érdekében szolgál. Mit le
hetne tenni azért, hogy olyan 
ismertté váljon, mint például a 
dolgozó felvételénél a balese
ti, vagy ti2védelmi oktatás? 

- Ez rendkívül fontos kérdés, az 
• ilyen ismeretek oktatása elkerül
hetetlen és szükséges. Az Unió
hoz való csatlakozás új, eddig 
ismeretlen szabályozásokat hoz 
magával. Sokan ezzel ij_esztget
nek, hangulatot szítanak. lgy ez a 
probléma egyúttal fontos politikai 
feladat is, méghozzá a dolgozók 
érdekében. Van tapasztalatom .ar
ról, hogy a széles tömegeket érin
tő szapályok megismertetése mi
.Iyen fontos szakszer.vezeti felada
tot jelentettek a csatlakozó orszá
gok szakszervezetei számára. 
Nemcsak a dolgozókra gondolok, 
hanem a munkaadókra, vezető 
tisztségviselőkre is, akik alkal
mazzák a jogszabályokat. A szé
les tagságot megfelelő szinten és 
mélységben kell felkészíteni. Ez 
történhet tanfolyamokon, szemé
lyes beszélgetéseken, fórumokon. 
Ez a következő év, vagy évek fel
adata. 

K&rdos István 
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Főnöknek lenni jó. Főnöknek 
lenni nem jó. A főnök mindenki
nek parancsol. A főnöknek is van 
főnöke, aki neki parancsol. A fő
nök felelős mindenért. A főnök 
bánnikor a beosztottjaira háríthat
ja a felelősséget. A „főnökség" 
mibenlétéről tűnődve, ezzel a né
hány egymásnak ellentmondó 
közkeletű vélekedéssel együtt 
eszembe jutott, hogy az első fő
nök, akivel gyerekkoromban kö
zelről találkoztam, a falunk állo
másfőnöke volt. 

Akkoriban, az ötvenes évek vé
gén. a hatvanasok elején, másként 
cseperedtek fel a kölykök, mint 
manapság, legalábbis ami a szóra
kozási lehetőségeket illeti. Tévé 
még alig néhány háznál volt. Mi 
apám szerény református lelkészi 
javadalmazása mellett ilyen „ evi
lági hívságokra" nem is gondol
hattunk. Sokat olvastam, jártunk 
focizni, meg biciklizni. De hová 
biciklizzen az ember a haverjaival 
egy pest melletti községben, tízé-· 
vesen, nyáron, hétköznap délután? 
Volt néhány kedvelt célpon
tunk. Kimehettünk a legelő
re, nézni a teheneket, vagy 
átkerekezhettünk Gyálra, a 
betonúton, esetleg Ecserre a 
makadámon. A felnőtt mé
retű biciklikkel kínlódva 
egy-egy ilyen túra nem is 
volt se rövid, se könnyű. S 
mert ott sem volt semmi 
dolgunk, meg hogy az 
otthoni szidást elkerüljük: 
.. Már megint hol csavarog
tál?!", fordulhattunk is 
vissza gyorsan. Gyakran 
inkább csak a focipályáig 
kerekeztünk, aztán vissza
felé jövet elhajtottunk a va
sútállomásig. -A vecses1 
állomás is éppolyan sárga. 
épület volt. zöld tetősze
géllyel és zöldre mázolt 
ablakokkal, az ablakban a 
szintén zöld virágtartókban 
néhány poros muskátlival. 
mint az összes többi indó
ház országszerte. A vágá
nyok és az épület között ka
vicsjárda sárgállott, amin 

piros deszkás padok áll-
tak. Zöld vaslemezből 
újságos-bódé szolgálta 
az utazóközönség ké
nyelmét. A mellette álló 
öreg fához támasztottuk a 
biciklijeinket, aztán nem 
győztük csodálni a kirakatot. 
A szürke napilapok mellett, volt 
ott Kisdobos, Tábortűz, Dörmögő 

• Dömötör. Lehetett venni darabra 
fruttit, stolit, Sport-, meg Balaton 
szeletet, és ha az embernek renge
teg pénze volt, egész csomag Du
nakavicsot is·. Legtöbbször azon
ban megmaradtunk a nézelődés
nél, mert a zsebpénz, ha a szüleink 
egyáltalán hajlandók voltak elis
merni ezt az igényt, bizony ugyan
csak sűrű kunyerálás után is gyé
ren csordogált. 

Elérhetetlen dolgokat kínáló ki
rakatot nem jó sokáig bámulni. 
Inkább leültünk az egyik padra·, 
ha éppen tolatás volt, mindegy 
hogy melyikre, mert bármelyikről 
„páholyból" figyelhettük, hogyan 
bontják szét, vagy éppen rakják 
össze a kocsikat. Megcsodáltuk a 
síppal és zászlóval irányító tola

tásvezetőt, az oda-vissza 
pöfögő Mukki mozdonyt. A 
fékei.őket, akik a lassan 

. mozgó kocsik közé bebúj
tak és összeillesztették, 
vagy szétválasztották a 
fémhorgot és a gumitömlőt, 
lélegzetvisszafojtva, az 
artistáknak kijáró tisztelet-. 
te! figyeltük. ,, Te meg mer
néd csinálni?!" - kérdez
gettük egymást. De aki azt 
mondta, hogy meg, az se 
gondolta komolyan: 

A forgalmi iroda ajtaján 
nagybetűs zománctábla hir
dette: ,,IDEGENNEK BE
LÉPNI TILOS!" Innen jött 
ki a fiatal forgalmista és 
zöld tárcsával tisztelegve 
állt, amikor egy-eg:x gyors
vonat átrobogott az állomá
son. Nyáron, ha nem volt 
tolatás, oda lehetett ülni az 
iroda nyitott ablaka alá, és 
hallgatni a rejtélyes nyelven 
folyó telefonokat, hogy kü� 
lönböző számokkal éppen 
mi történik, de a vezérlő-

MAL, A POZÍCIÓVAL 
BIZONY NEM JÁR 
EGYÜTT AUTOMATI
KUSAN A VEZETÉS 
TEHETSÉGE. SŐT! 
MINÉL MAGASABB
RA KERÜL VALAKI, 
ANNÁL KÖNNYEB
BEN SZÉDÜL MEG. 

beengedett ide. Azért még 
néhányszor beengedett, s 
elmúlt a titok varázsa, de 
ha rágondoltam. mindig 

· sajnáltam szegényt, hogy 
milyen nehéz lehet állan
dóan figyelni, nehogy 
ugyanazon a vágányon 
közlekedve egymásnak 
·rohanjon két vonat. 

pultnak, akárhogy 
leselkedtünk, csak 
az oldalát lehetett 
látni. Nem értet
tünk az egészből 

semmit. Egyszer, 
amikor csak ketten 

ücsörögtünk a padon, 
aztán már nem is ültünk, hanem 
feltérdeltünk _és úgy lestünk befe
lé, egy bordó tányérsapkás férfi 
kijött az irodából, és ránk szólt: 
.,Na kölykök, mit kerestek itt?!" 
Előbb el akartunk szaladni, de a 
termetes ember utunkat állta, s 
láttuk, hogy mosolyog. Minden 
bátorságomat összeszedve dadog
tam: ,,Be szeretnénk menni." 
,,Akkor gyertek!" - válaszolta. 
Odabent aztán elmagyarázta, 
hogy az állomás vágányait kivilá
gított csíkok ábrázolják a nagy 
szürke vezénylőtáblán, s hogy hol 
vannak a jelzőlámpák, hogy kell 
egy vonatot átengedni vagy meg-

. állítani, hogy a vonatok kikerül
jék egymást, ne ütközzenek össze. 
s hogy mindezért a forgalmi szol
gálattevő, a fiatalember, aki köz� 
ben folyton telefonált, és ő a fele
lős, mert ő az állomásfőnök. S ha 
baj lenne, őt sok évre lecsuknák, 
mert a főnöknek kell rendet tarta
nia. S most már, hogy láttuk, ho
gyan halad át a vezérlőtáblán és a 
valóságban is a vonat az állomá
son, mi is menjünk szépen haza, 
mert már az is szabálytalan, hogy 

Azóta már nekem is 
volt jónéhány főnököm. S rájöt
tem, minden jó főnök kicsit 
olyan, mint az a régi állomásfő
nök. Az ellentétek, az érdekek a 
világ . természetes .,forgalmi 
rendje" szerint konfliktusokat 
képezve szembemennek egymás
sal. A főnöknek pedig ennek tu
datában a tragikus ütközést elke
rülve uralnia kell a helyzetet. Azt 
is tapasztaltam, hogy a felesleges, 
s ha nem is véres, de súlyos 
emberi tragédiákat okozó ütközé
sek gyakran elkerülhetők lettek 
volna egy kicsit több figyelem
mel és felelősségtudattal. Tapasz
taltam, hogy a hatalommal, a po
zícióval bizony nem jár együtt 
automatikusan a vezetés tehetsé
ge. Sőt! Minél magasabbra kerül 
valaki, annál könnyebben szédül 
meg. Az elmúlt néhány évben 
ugyancsak divatos volt hinni a fő
nöki csalhatatlanságban. Soha
sem voltam főnök, de most külö
nösen nem szívesen lennék az. 
Az új főnököknek bizonyítaniuk 
kell, hogy lehet másképpen is. 
Senki sem tökéletes. de ha a mun
ka világát munkaadók és ·érdek
védő szakszervezetek demokrati
kus jogai uralják, ha maga a .,for
galmi rend" jó, akkor a konflik
tusok is eredményesebben kezel
hetők, a vezetői alkalmatlanságra 
is hamarabb fény derül, s talán 
még az egyéni sérelmek is orvo
solhatók. Mezó Ferenc 

,,,, 
�--■ 
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TÁJÉKOZTATÓ 
FEB munkavállalói tagjának tájékoztatója. 
Előadó: Apavári József 

KÜT ÜLÉSEIRŐL D en9kívüli KÜT ülés: 1. Tájékoztató a 
�AV Rt. üzletágai első és második irá

nyítási szintjének 2003. január l-jével beve
zetendő struktúrájának tervezetéről. Előadó: 

Kihelyezett ülés: 2002:október 1. 

M
iskolc Terüldi Igazgatóság be
mutatása, Dr. Dudás József terü

leti igazgató. Találkozás a területi igazgatóság 
osztályvezetőivel. Tájékoztató az eredmé
nyekről és a fejlesztések megvalósulásáról, 
továbbá a miskolci MÁV-telepen lakók támo
gatásának, elhelyezésének lehetőségeiről és a 
terület érték�sítésével kapcsolatos elképzelé
sekről. A MAV Rt. és az önkormányzat közö
sen rendezi az ott élők sorsát, ezt a szándékot 
megállapodásban rögzítették. A KÜT tagjai 
bejárták a telepet és személyes tapasztalatokat· 
szereztek az ott élők problémáiról. Több la
kásban járva elbeszélgettek a lakókkal a to
vábblépés lehetőségeiről. 

K
ÜT ülés. 1. Tájékoztató a balaton
parti üdülők bejárásának tapaszta

latairól. 2. Elvi együttdöntés a munkáltatóval 
a MÁV-telepen lakó vasutas munkavállalók 
támogatásához szükséges pénzügyi keretről. 
Előte_rjesztő: Neuschl Gyula, főosztályvezető. 
A KUT egyhangúlag támogatta a munkáltató 
javaslatát. 

A
KÜT és a miskolci terület ÜT 
elnökeinek üzemi megbízottainak 

fóruma. 1. A KÜT elnökének tájékoztatója az 
eddigi munkáról, határozatok ismertetése. 
Kérdések: Az anyagellátás jövője, korenged
ményes nyugdíjazás, menetkedvezmény, ru
hapénz. ruhaminőség ellenőrzés, a forgalom 
szerepe a pályavasúton belül, az oktatás jövő
je. az 50 éven felüli munkavállalók foglalkoz
tatásának felmérése. 2. A MÁV Rt. FEB mun
kavállalói képviselőjének beszámolója. Előa
dó: Dr. Bíró Tihor. \/SZ alelnök. MAV lakás
bérleti szerződések felülvizsgálata, járműbe
szerzések, külföldi utak, ingatlanértékesítés, 
motorkocsi beszerzés, pályavasút teljesítése. 
A \liirösmarty Mfivelődési Ház megtekintése, 
munkájának bemutatása. Előadó: Szabóné 
Nagy Júlia igazgató. Az MVSC egyesületei
nek, szakosztályainak bemutatása. Előadó: 
Németh Attila elnök. Teremfoci a KÜT és a 
helyi ÜT képviselők részvételével. 

m2002/'október 3;· délelőtt,.,.,:,••, 

A
miskolci Oktatási F/ínökség mű
helyeinek és az új számítógépes 

termeknek a bemutatása. Előadó: Csutorás 
Márton tanműhelyvezető. A Miskolc Tiszai 
Csomópont Oktatási Centrum megtekintése. 
A miskolci TBF tevékenységének bemu'tatá
sa. Előadó: Rózsa Sándor TBF vezető. Mis
kolc Tiszai-pu. felvételi épület rekonstrukciós 
eredményeinek bemutatása. 

Délután 14 
Mándoki Zoltán vezérigazgató. Elkészült 

az igazgatóság elé kerülő komp-...,____ !ex anyag tervezete. Fel-
b 4� ár. 

tett kérdések: Mikorra 

óra. Tájé
koztató a MÁV Rt. 
Igazgatóság hatá
rozatairól, a MÁV 
Vezérigazgatóság 
konferencia ter
mében. . Előadó: 

re/JCfk, f!l1t� i/J; i várható a pályázatok 
re llt(j/i ,._ 

eflte kiírása? - Október 
fe/ efk(jfö , 

1tefy� végén írják ki a 
Dr. Udvari László 
elnök. 1. A MÁV Rt. 
humánpolitikai rend

él �e,n h 
/J/fett 3. etek„ pályázatokat, ma-

'nisko _'as�/Jéi 'O MF-t jd novemberben 

szere. 2. A 2003-as fog
lalkoztatási és bérpolitikai irá

lé/kók le, IJ141/..lt rés�, kinevezések lesz-
/é/kéis , .. le/e et nck. ezt követi 

ra has 11aséirt. , '/Jel] majd a középveze-
�/Jéitj,, as„ tők pályáztatása; ' nyelvek. 3. Az egyedi munkaszerződéssel 

rendelkezők menedzser szerződéseinek 
megvizsgálása, javaslat az új munkaszerző
désre vonatkozó jogi, munkabiztonsági és tár
sadalompolitikai elvekre. 

A
MÁV Rt. reformja akkqr lehet si
keres, ha a társaság üzleti, szerve

zeti céljai, érdekei és a munkavállalók érdekei 
megfelelően érvényesülnek. Ehhez t;gy kor
szerű, új struktúrájú kollektív szerződés kell. 
;:;, .. ,,.::,;,�;, 2002. október 8. · 

S oros KÜT ülés: 1. A MÁV Rt. humánst
ratégiája: El-őadó: Kugler Flórián, vezé

rigazgató-helyettes. Az első kérdés, miként 
ér.inti a MÁV Rt. személyi állományát az, 
hogy megváltozik a struktúra. Közvetlenül a 
munkavállalók nagy csoportját nem érinti 
egzisztenciálisan. Ami változik, az a felfogás, 
amit kultúraváltásnak nevezünk, egy szolgál
tatóbb vasutat teremtünk. A vezetők me
nedzsment auditja után pályáztatásra keri.il 
sor. Ezt követi az intenzív menedzsment-kép
zés, nyelvi szakmai oktatás. A munkaügyi 
kapcsolatok normalizálása a reform véghezvi
telének alappillére. A négyéves megállapodás 
megkötésének nagy a jelentősége, a munka
béke minde1Jnek az alapja. A foglalkoztatás
ban cél a MAV Rt. sikeres működése, a koren
gedményes nyugdíjazás, a részmunkaidő, a 
távmunka. A jövedelempolitikában fontos a 
vezetői munkaszerződések felülvizsgálata, 
bérrendszer - munkakör értékelés, munkabér 
minimumok, pótlékrendszer átlagolása, telje
sítmény értékelés, mérés. 
. Aszociális rendszer átalakítása során a 

biztosítás bevezetése, a segélyezési 
rendszer, a menetkedvezmény átgondolása 
szükséges. A munkaügyi kapcsolatokban a 
konszolidált együttműködés, szakszervezetek 
közötti viszonyo� és az oktatás jövője hang
súlyos. 2. Munkáltatói előterjesztés a miskol
ci MÁV-telep további sorsáról. 15 MFt lakás
támogatásra a helyi üzemi tanácsok egyetérté
sével felhasználható. 3. Vonyarcvashegyi 
üdülő üzemelteté,se, bérleti szerződések egy 
évvel való meghosszabbítása. 4. A MÁV Rt. 

cik illetve megbízása. Ho-
gyan működik majd a hu-

mánpolitika? Egy központból 
lesz irányítva minden terület. - Az ingatlanok 
kezelése - 94 Md Ft értékű ingatlan vagyon 
van. Nincs koncepció, véletlenszerűen műkö
dik. - Beruházások, fejlesztések hogyan tör
ténnek? - Másképpen, mind eddig, úgy vásá
roljunk, hogy ne a kompromisszumok vezé-
reljenek, hanem azt csináljuk, amit kitűztünk. 
Az üzletágak saját gazdái lesznek a fejleszté
seknek. Záhony-Portot egy nagy logisztikai 
központként szeretnénk működtetni. A minő
ségbiztosítás központi feladat lesz. 

Rendkívüli KÜT ülés: 1. Munkáltatói 
előterjesztés az ár-, belvíz illetve rend

kívüli helyzetekre elkülönített 30 MFt fel nem 
használt részének felosztására. Előterjesztő: 
Neuschl Gyula főosztályvezető. A fennma
radt összeget a miskolci MÁV-telepen lakók 
lakásvásárlásra használják fel. A KÜT felha
talmazza a· terület KÜT tagjait a sorrendiség 
kialakítására. 2. A MÁV Rt. 2003. január l-jé
vel bevezetendő új működési mechanizmusa 
és szervezeti struktúrája. Előadó: Kugler Fló
rián vezérigazgató-helyettes, Dr. Gulyás Ti
hor Projekt igazgató, Bakó János Refo1m Fő
osztályvezető. Az üzletágak közötti belső 
elszámolás érdekeltségének tcljesítményérté
ken alapuló mérése. A beruházás lebonyolítá
sa, az ingatlangazdálkodás, üzemeltetési és 
hasznosítási tevékenységek. Az irányítási 
rendszer elemei: , tervezési. beszámoltatási, 
ösztönzési, információs, szabályozási és ma
gatartási elvárások rendszere. A működés és 
szervezet átalakítása. Társaság irányítás, üzle
ti területek, számviteli elkülönítés. A vasútü
zem biztonsága, folyamatossága érdekében 
teendő intézkedések. Az üzletágak kialakítá
sához kap�solódó tevékenységek, átcsoporto
sításuk. KUT vélemény kialakítása. 

Bodnár József 
KÜT sajtóreferens 
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A ünnepnapok méltatá-z sánál legtöbbször a 
„kályhától indulunk 

el", mint a kezdő táncos. Emlék
szem, hogy évtizedekkel ezelőtt, a 
Nőnapról szóló megemlékezést 
mindig Clara Zetkinnel kezdték. 
Akkor még ez a nap ünnepi érte
kezletekkel és a kolléganők juta
lom6sztásával volt egybekötve. 

A november 7-i beszédekből 
sem hiányozhatott az Auróra cir
káló ágyúlövése, mint a szocialis
ta forradalom jelképes kezdete. 

Az újabb rendszerváltás óta 
megünnepeljük az Idősek . V ilág
napját is. Az októberi megemléke
zések sem nélkülözik a „panel" 
elemeket, hiszen az ENSZ.-re való 
„fórmális" hivatkozás az ünnepi 
beszédek bevezető része. 

A jelző idézőjelbe tétele azért 
életszerű, mert a korábbi években 
ezek a rendezvények az idős kor 
dicséretére. a szülők, nagyszülők 
ünneplésére szorítkozott. Örven
detes, hogy a központi vasutas 
összejövetelen a MÁV új elnöke 
mellőzte az erről ·szóló közhelye
ket, és a vasúti reform várható kö
vetkezményeiről adott érdemi tá
jékoztatást. 

Az országos világnapi ünnepsé
get 1997 óta először, ismét a mi
niszterelnök tartotta, és az ő be
széde is az ENSZ idősekre vonat
kozó határozatainak valódi szelle
mében fogant. E határozatokban 
ugyanis nem az idős kor örömei
ről, az öregek tiszteletéről van 
szó, hanem egy demográfiai világ
jelenség következményeinek fel
méréséről. Az átlagéletkor szerte a 
világon növekszik. Ezt figyelem

na 
l 

seivel (,, Tiszteld atyádat és anyá: 
dat, hogy hosszú él�tű legyJl e/öl
dön") haiiem kötelező gazdasági, 
politikai feladatokat ír elő a tagor
szágok kormányai számára. 

tőségét, va
lamint azt, 
hogy az erő
szak, a diszkrimi
náció minden formája 

A nemzetközi akcióterv fő cél
kitűzései az alábbiak: - az idős 
személyek teljes mértékben élvez
zék az emberi jogokat és az alap
vető szabadságjogokat; - minden
kinek joga van.a biztonságos, sze
génység nélküli öregségre, amely 
az ENSZ idős személyekre vonat
kozó elvein nyugszik; ( ez utalás 
.az 1982-es és 1992-es 

szűnjön meg velük szemben; -
harcolni kell a társadalmi rétegek 
közötti esélyegyenlőségért és a 
nemek közötti megkülönböztetés 
ellen, (Íásd a nettó hérkiáramlás
sal azonos arányú nyugdíjemelési 
követelésünket!) - el kell ismerni 
a generációk közötti szolidaritást 
és kölcsönösséget a szociális fej-

lődésben (lásd az ÖTA 

határozatra, amelyek 
nálunk a mai napig sem 
lettek végrehajtva. Ezek 
előírásai nyomán készü
lő ldősügyi Törvény 
elkészítésérill miniszte
relnök úr, az októher 9-i 
központi ünnepségen 
tett ígéretet) - az idős 
személyeknek joguk 
van részt venni a gazda
sági, politikai, társadal
mi életben és részesei 
lenni a jövedelem, az 
önkéntes munka megte
remJésének; - az idős 
személyeknek joguk és 
módjuk legyen fejlődni, 
életük végéig tanulni és 
részt venni a közösségi 
életben; - az idős sze
mélyek részére biztosí
tani kell a gazdasági, a 
szociális, a kulturális és 
a politikai jogok elérhe-

AZ IDŐS szE_:. 
MÉ_LYEl(RÉ-, 
SZERE BIZTO
SÍTANI KELL 
AGAZDASÁ�. 
·GI, A SZOCIÁ
LIS; A KULTU
RÁLIS ÉS A·: 
POLITIKAI 
JÖGOK ELÉR-
HETŐSÉGÉT, .. 
VALAMINT< 
AZT, HOGY ÁZ 
ERŐSZAK,A 
DISZKRIMI:) 
NÁCIÓ MIN>· 
.DEN FORMÁ
·JASZŰNJÖN 
MEG.VELÜK 
SZEMBEN' 

és a vasutas segélyezési 
egyesületek működé
sét!); - az idős szemé
lyek részére biztosítani 
kell a szociális védel
met, az egészségügyi 
megelőzést és ellátást, a 
rehabilitációt és ápolást; 
- el kell ismerni az idő
sek béleszólási jogát 
azon társadalmi dönté
sekkel kapcsolatban, 
amelyek érintik az életü
ket, szükségleteiket, igé
nyüket; ·_ a kormányok 
felelősek az akcióterv 
megvalósításáért, de a 
végrehajtásba be kell 
vonni a civil szférát, a 
magánszektort, és az 
idősek, nyugdíjasok 
országos szervezeteit. 

Ez a felsorolás csak a 
célokat tartalmazza, de a 
határozat a továbbiak-

ban oldalakon keresztül elemzi a 
feladatok végrehajtásának mi-

kéntjét, számszerűsített 
indokait, valamint a meg
valósít�s javasolt módsze
reit. 

Tulajdonképpen az Idő
sek Világnapját is azért 

iktatták a naptárba, -bogy 
_akkor a kormányok; az 

önkormányzatok és vállalatok 
vezetői mérlegeljék az elmúlt év 
intézkedéseit saját területükön. 
Vegyék számba az idősek, nyugdí
jasok helyzetét társadalmi és helyi 
szinteken egyaránt. 

Ez nem kérdőjelezi meg az idő
sek évezredes erkölcsi normák 
szerinti tiszteletét a családon, 
vagy a társada_lmi közösségeken 
belül, de ez önmagában nem pó
tolja a generációk közötti társadal
mi esélyegyenlőség gyakorlati 
alkalmazását. A világ demográfiai 
átalakulása megállíthatatlan. Elő
rejelzések szerint a 60 éven felüli
ek aránya a jelenlegi 600 m,illió 
főről 2050-re 2 milliárd főre emel
kedik. Az esélyegyenlőség, az 
emberi és szabadságjogok szem
pontjából ezt a hatalmas társadal
mi réteget nem lehet eltartottként, 
a politikai, gazdasági döntésektől 
távol tartva kezelni. Az emberiség 
és ezen belül egy nemzet, egy ré
gió közössége nem mondhat le az 
idősek tapasztalatainak felhaszná
lásáról, .alkotóerejük gazdasági és 
politikai téren való hasznosításá
ról. 

A világnap utórezgéseként ilyen 
gondolatokkal is szembesülnünk 
kell, annak reményében. hogy 
idősügyi politikánk hazai viszony
latban is előrelépést mutat. 

Dr. Kun Dezső 

be véve az emberiség nem mond- Ezerrel kevesebb fővel akarják csökkenteni az 
hat le az idős nfmzedék értékalko- utánpótlást - a fr,!:l,ncia ;v'i;l�utaknál., f:.z SNCF 

galom fellendülése. Hozzáteszik még, hogy a létre
jövő munkahelyek száma 2002-ben 6000-nél több 

tó és megőrző erejéről. . igazgatósága :az·. µfánpótlás-:.Jorlátozásának 
Legutóbb 2pü2. április ,8-;- 12-e rendezéséről beszél„ á · szákszervezeteltazonban 

között Madridban tartott az ENSZ . · állásh�lye·�. megszünteté'.s.ér61 .vagy q felv�tel�k be-
fagyasztásáról. A szavakon ·1ú1meneen' a vállalat ilyen- témájú világközgyűlést. Itt központi bizof'tságának legutóbbi üléséről.Kiszivárgó 

��- t 
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Augusztus végén több, mint 4500 főt.vettek fel, és 
a felvételek második hullámápan ezt a számot 6800-
ra kívánják emelhi. A CFDT vasutas szakszervezet 
úgy véli, hogy ez a közlés feszültségelemet képez egy nemzetközi akciótervet fo- hírekből kiderül, hogy a forgalom 

gadtak el, amelyet a tagállamok- jelentős felfutása ellenére ez az év 
nak kell megvalósítaniuk a jövő ezerrel kevesebb alkalmazotti lét, 
évtizedekben. számmal zárul, mint ahogyan azt a 

Sajnálatos módon Magyaror- 2002. évi költségvetésben előirá-
szágon a média a madridi értekez- nyozták. 

a vasút nem ·allhat az' 
állami köitségvetés 'ren
dezésének eszközévé· 

majd a vállalatnál. A Sud Rail (Déli 
Vasút) szakszervezet szerint a va
sutas dolgozók fizetik meg az igaz
gatóságnak ezt az intézkedését az 
alacsony létszám miatti túlterhelé_s 
következtében. A CFTC szakszer-

let politikai nyilatkozatáról nem 2002. év elején közel 7300 fővel 
tartották szükségesnek növelni az alkalmazotti létadott táJ'ékoztatásL Talán a válasz- számot, részben a Sernam (árufuvarozási részleg) tási hírek elvonták a figyelmet er- 800-1200 alkalmazottjának átvételével, részben 

ről a témáról. Másrészt ez a hatá� 6100-6500 új alkalmazott felvételével. Az igazgató
rozat nem egyszerűen bibliai szin- . ság kijelenti, hogy nem zárja ki új felvételekkel növel
ten foglalkozik az idős kor kérdé- ni a létszámot az év végéig, ha megállapítható a for-

vezet véleménye szerint a vasút 
nem válhat az állami költségvetés rendezésének 
eszközévé. Az FO szakszervezet megjegyzi, hogy a 
bérek négy éve tartó állandósága után a vasúti alkal
mazottak válnak az állam terheinek viselőivé. · 

Hajós Béla 
· (Rail et Transports, 2002. szeptember 25.) 



BÖLCSESSÉGEK 

m:a kérem e sorok olvasóját, 
gy e "'ször próbálja megfejteni 

J érd . , és csak azután nézze 
meg a zárójelben található helyes 
választ. 

„Ismert meg magadat." Ki 
mondta ezt, és hol látható ez a 
felirat? (A hét giiriig hiilcs közül 
a kett(í egyikét - Tlzalészt mgy 
Kheil<Ínt - tartják a delplwi-i 
Apo/1/Ín jósda homlokzatát díszí
tii híres szállóige szerzőjének.) 

Kinek, és melyik művében ta
lálható ez a sokat idézett - ránk 
nézve nagyon hízelgő - megálla
pítás: ,.Sok l'an, mi csodálatos, 
de az emhernél nincs semmi cso
dálatosahh ?" ( Szophoklész: 
Antigoné.) 

.. Méltó a munkás a maga héré
re." Honnan való ez a szállóige? 
(Lukács El'angéliumáhól. A szo
ciális kiivetelmények fejlődésé
nek hatásaként. A Kámli-Bihlia 
még a patriarchális fogalmazást 
használta - méltó a munkás az (Í 
jura/mára .:.., de a megújított szii-
1•eg már a fent idézett formáhan 
rög:(ídött.J 

Kitől származik az a mondás, 
hogy .,Kétszer ad. ki gyorsan ad, 
amgy mit sem ad, ki adakozni 
nem szalad." (Puhlilius Syrus la
rin kii/t(Íf(Í/ és színésztcíl. Szenten
ciák cínuí gytíjteményéluíl Faló, s 
rotterdami Erasmus kiizvetítésé-
1·el került el hozzánk.) 

olyan szállóige kö
amelyet kedvelünk, 

a 'vedtünk, hibáztunk, 
gt k. rosszul döntöt

tun . a�r elővehetjük, és 
mindjárt kész a mentegetőző ma
gyarázat: .. Tévedni emheri do
log." Ki mondta? (Az idcísehhik 
Senern, a szónok, a tiirténetíró.) 

.. Megf'elel<í emhert.a megfelelc; 
helyre." ( Ennek a kiivetelmény-
11ek az eredete egy angol parla
menti képvise/cJ - Layard, Austen 
Henry - heszédéhen keresendő. 
Kissé gúnyosahh változathan így 
hangzik: A meg nem felelő em
hert a neki megfelehí helyre.) 

.,Minden népnek olyan kormá
nya 1•an, amilyet megérdemel." 
( Maistre gr(�f: szardíniai kiivet 
Z�Y fógalmazta meg leveléhen -
IRI I augusztusában -1. Sándor 
cár kormányának tiirvénya/kotá
sairnl kapcsolatos megjegyzé
sét.) 

Hányszor halljuk. és magunk 
is gondoljuk - amikor politikusi 
csalafintaságokat, szószegéseket 
tapasztalunk-, hogy „a politikai 

SZELLEMI FEJTÖRŐ 

úri hunrntság." Ki a 

szerzője ennek a -
frappáns kifejezés
nek? (Kadosa Mar
cet ügyvéd, hírlapíró, 
szerkesztő használta 
először, 1905-1906-
han, a Népszava ha
sá�jain.) 

al· óan 
m dás, nem véletle
rl vált szállóigévé 
a- hogy „a msszul 
/ mit mellényt 
újra ki kell gomhol
ni." (Anekdotás fór
rásokhcíl úgy tuc(iuk, 
hogy a nagy refárm
politikustól, a kie
gyezés kovácsolójá
tól, ,.a haza hölcsé
tő/", Deák Ferenctől 
származik az inte
lem.) 

Mit jelent az 
agytröszt? (Magas 
képzettségű, tapasz-· 

�,A. RdSSZUL. GOM� 
BOLT .' MELLÉNYT 
ÚJ�A KI KELL GOM· 

·BOLNI.": (ANEKDO· 
TÁS FORRÁSOKBÓL 

"(1c;'v ·ruoJuK;. HÓGY 
). :- NAGY ' REFORM· 
·poLITIKUSTÓL, .. A 
KIEGYEZÉS KOVÁ· 
CSOLÓJÁTÓL; ,,A 
HAZA BÖLCSÉTÖL", 

. DEÁK FERENCTŐL 
SZÁRMAZIK AZ 

.·INTELEM.) 
�-. .-.;':-.-, .-' !, • '. 

minden." (Ez a 
hernsteinizmus le
szerelő revizionista 
szállóigéje, amelyet 
Eduard Bernstein 
német szociálde
mokrata, a II. Inter
nacionálé johhszár
nyának teoretikusa 
fogalmazott meg a 
szocializmus előfel
tételei és a szociál
demokrácia felada
tai című műl'éhen. A 
könyvet Stuttgart
ban adták ki, 1899-
hen.) 

„A stílus maga az 
ember." ( Ezt a ne
ve;etes, szállóigévé 
vált állítást Bujfon 
fogalmazta meg 
1753-han elhang
zott akadémiai szék
fáglaló beszédé-
ben.) 

taft, mtívelt, szakmájukban kiváló 
tanácsadók csoportját, bizottsá
gát, szervezetét. Először Frank
fin Delano Roosevelt amerikai 
elniik tanácsadó testületét nevez
ték agytrösztnek, amely 1933-
ban elindította az USA gazdasági 
életének új irányvonalát.) 

Tartalmas és szép 
szállóige az, amely az 1949 ápri
lisában megtartott párizsi béke 
világkongresszuson hangzott el: 
,.Az igazság vízum né/kii/ uta
zik.'' Ki mondta? (.foliot-Curie, 
fi-a,1.cia atomfizikus.) 

Ennyi szállóige felidézése, 
közlése után illik megválaszolni 
azt a kérdést, hogy tulajdonkép-„A l'égcél-semmi; a mozgalom 
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pen mit is értünk szállóigén, mit 
nevezünk szállóigének? Tóth Bé
la Szájrul szájra című, 1985-ben 
megjelent műve alapján mond
hatjuk: .,A szállóige ismeretes 
eredetií szúlásmód." Fontos az, 
hogy ismeretes, mert a szállóigét 
ez különbözteti meg a szólások
tói, a közmondásoktól, amelyek
nek nem ismeretesek a szerzői, a 
forrásai. A szállóige - állapítja 
meg Alexander Bernát, a neves 
esztéta professzor - .. hosszú 
gondolatsoruknak röl'id kijejezé
S(! ... A szállóige elviszi a gondo
latot mindenfelé, ő a gondolat
közlekedés 'gyorsvonata." Jel
lemzője még a szállóigének az 
elmés fordulat, a csattanós él. 
Hangsúlyozza Alexander Bernát, 
hogy „a szállóige nemcsak ko
moly gondolatokkal terhes. höl
csességet hirdető, költcíi dísszel 
szolgáló ... , de alkalmas minden 
tréfára, vidámságra, elmésségre, 
az elme mindennemű játékára 
is." 

szállóige meghatározását to
finomítva jegyzi meg Békés 
i, hogy „egy általában vagy 

biz os körökben ismert szú/ás, 
'ife:i 's, név még nem szállóige. 

Döntő karakterisztikuma az, 
hogy száll: nemcsak ismerik, ha
nem sokan használják, beillesztik 
beszédjiikbe. írásaik/Ja, s így 
nyelvkincsüket gazdagítva, a 
közbeszéd építőelemévé Fálik. És 
pedig nem múlékony, nem omla
tag nyelvi elem, rnint a gyorsan 
elfeledett divatszavak, hanem 
tartós, szívós képződmény." 

(Forrás: Békés István: Napjaink 
. szállóigéi. Kossuth Könyvkiadó, 

1968) 

Kárpáti Sándor 
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L
apunk 2002 júniusi 
számában közzétett 
„NOHAB alapítványi 
tulajdonhan" című cik
kében a vontatójármű 
addigi sorsáról adott 

el9zetes tájékoztatást. A tervezett 
felújítás további lépéseiről kívá
nunk most írni. 

Értékes küldeményt kézbesített 
a posta. Egy ismertető füzetet, 
amelynek címe Bemutatkozik a 
NOHAB-GM Alapít,·ány, és a ki
adványt a kuratórium jelentette 
meg. A kis könyv felfedi az 
Mól-esek magyarországi törté
nelmi hátterét. A próbautak „után 
nálunk 1963-ban mutatkoztak be. 
Ekkor már a General Motor.mái 
kifejlesztett elődeik Európában 
ezerszámra üzemeltek. Hazai vo
natkozásban húsz gép futott, a 
többi beszerzését egyéb okok gá
tolták. Ezek egyike az volt, hogy 
a szovjet ipar termékének (M62) 

ISMÉT AZ ALAPÍTVÁNYI 

biztosítsunk előnyt. Ez a döntés 
ugyan lehetetlenné tette az M6 I -
esek számának növelését, azon
ban a mozdonyok így is felül
múlták a velük szemben támasz
tott elvárásokat. Megbízható, 
gazdaságos üzemük, egyszerűen 
kezelhető szerkezetük miatt nagy 
megbecsülésnek örvendtek a sze-

. mélyzet körében. A gépek három 
és fél évtizedes pályafutásuk so
rán az ország csaknem valamen
nyi fővonalán, és külföldön is 

megfordultak: Nem csoda, hogy 
az utazóközönség szintén szívé
be zárta őket elegáns megjelené
sük és dallamos hangjuk miatt, 
amelyekkel kitűntek a dízel moz
donyok közül. Fővonalaink villa
mosításával egyre keyesebb he
lyen volt szükség rájuk, így vis
szavonultak a Dunántúlra, s Ta
polca lett a honállomásuk. A 80-
as években azonban megpecséte
lődött az M6 / -esek sorsa: meg
kezdődött „ tervszerű" selejtezé-

sük. Essen· 
szó néhány 
mondatban 
az alapít-
ványról. 

.f. .. e l.t 'él /Jy O._>� eQ'<í 
.S._>e 'él.s� e/J �,,e "/Jlí 
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Tízéves 1° · 
egyes támogatónknak hálásan kö
szönjük a segítséget! 

Általában a karácsonyi és hús
véti ünnepek -alkalmából osztjuk 
szét adományainkat. Ettől függet
lenül szem előtt tartva az indo-. 
koltan sürgős eseteket, a megfele
lő időpontban is nyújtunk segítsé
get. 

A"NOHAB-GM Alapítványt az
zal a céllal hozták létre. hogy a 
MÁV M6/-es mozdonyának ra
jongói életben tartsák a legendás
sá vált gépek emlékét. Szándé
kukban más vasútbaráti kezde
ményezések sikere is megerősí
tette őket. Luxemburgban példá
ul a helyi államvasút és az illeté
kes minisztérium támogatását is 
élvezik. A sürgető tennivalók kö
zé sorolják a kerékabroncsok 
cseréjét, a motorolaj és az akku
mulátorok cseréjét, nemkülönben 
az üzembe helyezési engedély 
megszerzését. A létfontosságú 
javítások után maradnak még fel
adatok, ezek viszont későbbre 
halaszthatók. A karbantartás 
szükségessége is nyilvánvaló. 
Egyébként az alapítvány kiemel
ten közhasznú szervezet, és nem
csak az M61 010 pályaszámú 
mozdony megőrzésével foglal
kozik, hanem ismeretterjesztő te
vékenységet is végez. a Nyug·díjas Alapítvány A kiadvány mellékletében vá
logatás található a megjelent 
újságcikkekből, hatot tettek a 
gyűjteménybe. Országos lapokra 
is kiterjed a szemelvény, a fen
tebb jelölt című a miénk. ·Ez a 
tény - megítélésem szerint - elis
merés a szerkesztőségnek. A 
szerző pedig köszönettel tartozik 
Várkonyi Zoltán fejlesztési ·mér
nöknek, alapító tagnak, aki kés
zséggel válaszolt a kérdésekre. 

· � szál gyertyát Jehet-
U f ! _ ne meggyújtani a 

'.;V,képzeletbeli tort�n. 
�Azon. amely a MAV 

Dehreceni Járműjavító Kfi. szak
szervezeti tanácsa által létreho
zott Üzemi Nyugdfjas Alapítványt 
illetné meg. Ugyanis már tíz éve 
varázsol mosolyt a krízis élet
helyzetbe kerülő nyugdíjasaik 
arcára. 

Minden esetben környezetta
nulmányt folytatunk: milyen 
egészseg1 rászorultság. illetve 
szociális helyzet indokolja segít
ségnyújtásunkat. Ennek függvé
nyében döntünk pénzbeli juttatá
sunk mértékéről, amely sajnos 
véges, hiszen meghatározott 
pénzkeretek között mozogha
tunk. 

Az alapítványi tagok társadal
mi munkában, munkaidőn kívül . 
végzik feladataikat, minden el
lenszolgáltatás nélkül. Jelenleg 
közel 900-ból 310 nyugdíjasunk
nak tudtunk - a tízéves működé
sünk ideje alatt - segítséget nyúj
tani. Ez mintegy 4 millió forintot 
jelent - meséli szerény büszke
séggel Tóth Sándor belső ellenőr. 
aki egyben az üzemi tanács elnö
ke is. Majd készségesen tájékoz
tat az alapítvány működéséhez 
szükséges pénzügyi háttérről. az 
anyagi forrásokról is. 

Számunkra a felajánlott jöve
delemadó 1 %-os összege fedezi 
kiadásaink egy ré�zét. Járműjaví
tó Kft-énk az egyik fő támoga
tónk. Gazdasági eredményeitől 
függően, minden év végén bizo
nyos pénzösszeggel támogat ben
nünket. 

Másik fő támogatónk a szak
szervezet - az alapítónk - havi 
rendszerességgel gondoskodik 
pénzügyi hátterünkről. Minden 

Csodálatosan felemelő érzés 
látnunk, amint hálás, könnybelá
badt szemmel és őszinte szívvel 
fogadják nyugdíjasaink a velük 
való foglalkozást, kapcsolattar
tást. No és a legreménytelenebb 
helyzetben az időben érkező 
pénzbeli támogatást! - jegyzi 
meg végül kissé elfogultan Tóth 
Sándor úr. Húri Valéria Dr. Horváth Károly 

Vasútmodellező� 

A
sz�gedi, Vasúttörténe
ti Alapítvány Vasút• 
modellező Baráti Köre 
immár · · másodízben 

aratott sikert a Ves�prémi Ba
ross Gábor Vasútmodellező és 
Vasútbarát Klub által rendezett 
versenyen. Tavaly először, és 
idén másodszor is az általuk 
rendezett Xl. Országos Vasút
modell Versenyen újból 
elnyertük a vándordíjat. 

2002. október 20-23-a között zajlott lé a ver
seny és a kiállítás 25 pályázóval és több kiállí
tóval. A vándordíjat a szegedi Kiss Árpád nyer
te el „C" kategóriás pályafenntartási gépeivel. 
Ugyancsak ő nyert még egy II. díjat is, 7T-s mé-

retű mérővonatával. 
Gombos Mihály modelle
zőnk pedig - aki a tavalyi 
vándordíj tL1lajdonosa 
volt - keskeny nyomközű 
kilátókocsijával III. he
lyezést ért el. Alapítvá-
nyunk a kiállításon még 
közönségsikerrel szere
pelt terepasztalával és va

súti tárgyú festményeivel. 
Legközelebbi bemutatkozásunk Békéscsabán 

lesz, a VOKE Vasutas Művelődési Házáhan, a 
25 éves fennállását ünneplő Kandó Kálmán Va
sútmodellez/f Szakkör vasútmodell- és va.1·úttör
téneti kiállításán. 

Nagy József 
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végrehajtási határidő 
2002. december 31. A 

VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH� 
fogi al kozás-egész
ségügyi orvosok 
közreműködése a 
feladat el végzésé-1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 

Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék' hez szükséges. 

Vasútegészségügyi KHT. foglalkozás-egészségügyi igaz
gatója, Dr. Széles Erzsébet a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen végzett, és 28 éve dolgozik a vasútegészség
ügyben. Pályafutását üzemorvosként a Keletiben, az egyik 

legnagyobb személyforgalmú pályaudvar.unkon kezdte, itt ismer
kedett meg a vasútegészségügy alapvető kérdéseivel, problémái
val. Belgyógyász- és üzemorvosi szakképesítést szerzett. Főor
vosként 10 évet dolgozott a Budapesti Egészségügyi Központban, 
majd a Vasútegészségügyi KHT. megalakulásával foglalkozás
egészségügyi igazgatóként országos szinten felel az üzem
egészségügyi hálózat munkájának szakmai irányításáért. Az igaz
gatónőt irodájában kerestük fel, hogy munkájáról, aktuális felada-
tairól kérdezzük. 

- Hogyan szerveződik, és milyen 
feladatokat lát el a Vasútegés
zségügyi KHT. foglalkozás
egészségügyi szolgálata?. 

- T öbb, mint 70 rendelővel 
végzünk országos lefedettségű 
alapellátási tevékenységet. Terü
leti szcrveződésünk történetileg a 
legnagyobb , szerződéses partne
rünk, a MAY Rt. felépítésével 

Legfontosabb feladatunknak a 
prevenciót tekintjük, melynek 
megvalósulásához széleskörű te
vékenységet végzünk a munka
vállalók érdekében. A munka
köri alkalmassági vizsgálatok, a 
szűrések, a védőoltások. az 
egészséges életmódra nevelő 
felvilágosító előadások, a gondo-' 
zás, a reh;bilitáció - és még so
rolhatnám - mind ezt a· célt szol-

van összhangban. A hat 
egészségügyi közpon
tunk (Budapest, Mis
kolc, Debrecen, Pécs, 
Szeged és Szombat
hely) orvosigazgatói 
biztosítják a hozzájuk 
tartozó foglalkozás
egészségügyi orvosok 
működési · feltételeit. 
Az én feladatom, hogy 
ezeken a központokon 
keresztül szakmailag. 
összefogjam és orszá
gos szinten irányítsam 
a tevékenységünket. 
Az egészségügyi köz
pontok foglalkozás
egészségügyi csoport
vezető fóorvos.aival -
akik az ellenőrzési fela
datokat helyben ellát
ják - folyamatosan tar
tom a kapcsolatot. A 
foglalkozás-egészségü
gyet érintő új feladatok 
a segítségükkel való
sulnak meg a területen. 
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gálja. Megf�lelő pre
vencióval a megbete
gedések megelőzhe
tők, nem kell a dolgo
zót kiemelni a mun
kaköréből, hanem fo
lyamatosan tudja vé
gezni a munkáját. A 
vasút speciális mun
kaköreiben egy-egy 
ember kiesése ko
moly nehézséget 
okoz, nehezen oldha
tó meg a szakembe-
rek pótlása. 

Az üzemorvosnak 
ismernie kell az 
egyes munkaköröket, 
tudnia kell, hogy a 
m u n k a v é g z é s s e l  
összefüggésben mi
lyen megterhelés, jut 
a munkavállalóra. Az 
üzemorvos feladatá
nak nem elhanyagol
ható. része, hogy ta
nulmányozza a �un-
kafolyamatokat, láto-

A MÁV Rt. szervezésében 
vettünk részt a felkészítő tanfo
lyamokon. 

- Milyen lehetőségeket lát a fej
lődésre? 

gassa a munkahelyeket, figye- · 
lemmel kísérje a munkavégzést, 
hogy mivel dolgoznak, milyen 
egészségre ártalmas anyagok 
képződhetnek. Így tud közremű
ködni a biztonságos és egészsé
ges munkakörnyezet fenntartásá
ban és a munkakörnyezeti kocká
zati tényezők figyelembevételé
vel törekedni a munkavállalók 
számára az optimális igénybevé

- Az a célunk, hogy minél szé
lesebb körben tudjunk teljeskö
rű, minőségi egészségügyi szol
gáltatást nyújtani, ehhez széles
körű ismeretanyag megszerzését 
biztosítjuk az orvosainknak és 
szakdolgozóinknak. 

A VKHT biztosítja dolgozói
nak a munkakörhöz előírt szak
képesítés megszerzését. Foglal
kozás-egészségügyi orvosaink 
továbbképzését házon belül költ
séghatékonyan szervezzük meg, 
-.részükre térítésmentesen - cél
zottan állíthatjuk össze a temati
kát, és az ellátási kör igényének 
megfelelően bővítjük a szakmai 

tel megvalósulásában. 
A VKHT ellátási 

rendszerének az a nagy 
előnye, hogy az alapel
látás szoros kapcsolat
ban van az Egészség
ügyi Központokban lé
vő szakrendelőinkkel, 
valamint a mozgásszer
vi és szív- és érrendsze
ri rihabilitációs intéze
teinkkel, így komplex 
ellátást kínálhatunk a 
hozzánk bejelentkezett 
1nunka vállalóknak. 

- Milyen aktuális fela
dataik vannak? 

- A munkavédelem
ről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény írja elő 
a munkáltató számára, 
hogy fel kell mérni és 
értékelni kell a munka
vállalók egészségét és 
biztonságát veszélyez
tető kockázatokat. A 

\!·•Írh �-�· �• .. ' ·-: :·.•-.'_' •·•f"_; M .. ·.· -··egfele!A. 
preven� 
cióval'·'a 

megbetegedé� 
sek megelőzhe• 
tők; nem ken a 
dolgozót ki- · 
emelni a · muri� 
kaköréhől, ha�. 
neirt folyamato
san túdja végez-: 
ni a· munkáját 
A vasút speciá� 
lis munkakörei..; 
ben egy-egy 
ember kiesése 
komoly nehéz
séget okoz, ne
hezen · · oldható 
meg á szakem- • 
berek pótlása. 

ismereteket. 
Az üzemápolóknak 

is biztosítjuk a tovább
képzéseket a szakápo
lói szakképesítés meg
szerzéséhez. 

A munkavégzéshez 
szükséges tárgyi felté
telek, a műszerezettség 
fejlesztése terv szerint 
történik. 

Folyamatosan bővµI 
a prevenciós kötele
zettségünk, amely ki
terjed a munkavégzés, 
a munkafolyamat, a 
munkaeszközök és a 
munkakörnyezet adta 
kockázatok meghatá
rozására, illetve kikü
szöbölésére. 

A megrendelőinkkel 
kialakított párbeszéd 
alapján kapoti vissza
jelzések is fontos sze
repet játszanak a fej
lesztések meghatáro
zásában. 



Köszönet 

az 1o/o-ért! 
A Vasúttörténeti Alapítvány köszönetet mond 

mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az 

elmúlt évben is részünkre felajánlották. A 2002. évben 

az APEH által átutalt 335.820 Ft-ból fedeztük vasút

történeti és fotókiállításaink, rendezvényeink, valamint 

relikviáink felújítási költségeinek egy részét. 

Nagy József 
kurátor 

Köszönetnyi Iván ítás 

S 
zeretnénk köszönetet mondani a Vasútegészségügyi Kht. Ba
latonfüredi Szív- és Érrendszeri ·Gyógyító és Rehabilitációs 
Intézet valamennyi dolgozójának, kiemelten orvosainak, nő

véreinek és gyógytomászának, amiért férjemmel együtt 2002 októ
berében emberséggel, szeretettel és nagy szakmai hozzáértéssel 
gyógykezeltek minket. 

Mindkettőnket több egészségi probléma miatt évek óta gondoz
nak. gyógyításunk komplex feladat. Mindezt a balatonfüredi intézet
ben igen nagy türelemmel, folyton mosolygó személyzet végezte, 
ami' már önmagában is fél gyógyulást jelentett. 

Íme a példa, a szidott és lejáratott egészségügyben dolgoznak még 
igazán elhivatott orvosok és ápolók. Reméljük, egyre többen. 

Cselényi Jenó és felesége 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 
és biztonsági zárak , 

gyártását és forgalmazását 
mind vasúti, mind közúti célra, 

magánfuvarozók részére. 
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VÍZSZINTES: . 1) Kén vj. -
Megfejtendő; 2) Kis főzőhelyi
ség, - Ittrium vj.; 3) Férfi név. -
Orosz (biz.); 4) Székesfehérvárról 
vonul ki, - részben nyegle, - ... fo
gyott; S) Megfejtendő, - olajtár
saság; 6) Tudományos fokozat 
(röv), - kettős betű - nyílás (nép.) 
- turbóban van; 7) Szolmizációs 
hang, - urán vj. - díjcsökkentés, -
kérdőszócska; 8) Intellig. Service, 
- sérült Lada, - nógató eszköz; 9) 

Bec. női név, - virág 'igéje; 10) 
Mozgást csillapító, - H.B. megyei 
község, � duplán becézett szülő; 
11) Tova, - Kelvin, - kis bárány, -
elismervény; 12) Megfejtendő; 
13) Névelő, - hordó méret, - pél
dául a Duna. 
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FÜGGŐLEGES: 1) Megfejten
dő, - félig laza: 2) Divatos virág, -
bibliai alak, - a varázsló; 3) Majd
nem korai! - indiai uralkodó. - ri
gók egynemúi, - duplán város; 4) 
Minden rendben, - magas elisme
rés, - dohányféleség, - némán bí
zik; S) Körbemozgók, - vég nél
küli akol,; 6) Orosz repülőgép tí
pus, - kártyajáték, - szuper ... , -
kerékszorító; 7) Pál, Yvett, - taga
dó szó, - római szám, - ítélkező; 
8) Hidrogénkitevő (röv), - boro
zóban van!, - ez is gyümölcslé. 
elvesz; 9) Oda páratlanjai, - káli
um vj. - sétáló hely, - határ fo
lyónk; 10) Öreg néne. 

Készítette: Bánszegi József 

Bicentenárium; Magyarok Mózese; Batthyány Lajos; Aradi Vérta
núk. Nyertes: Porpáczy Dezső budapesti olvasónk, aki két személyre 
szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT (balatonfüredi, hévízi vagy 
harkányi) rehabilitációs intézetében. A lebonyolítás végett kérjük. hívja 
Kammermann Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon. 

Kétszer háromágyas szoba Berek
fürdőn kiadó. 1300 Ft/fő. 

Érdeklődni a 06/46-379-516-os mis
kolci és a 06/59-319-042-es berekfürdői telefonszámon lehet. 
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