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AZ OR 6MVAS UTAS
,Jo napot rcfudnok, az aJtdkndl
Wrern, ul,gjtdzzanak, mert zar6d-
nak! " - monda az ltdmvasutas, €s
a von'lt ajtaiai t€nyleg bez6r6dtak.
Villanlvonaton iiltink, eg€szen
szab1rlytalartul a mozdonyvezet6
mellen. Szaladmk el 6tti.rnk a sinek,
hol egyenesen, hol kanyargGan,
hol meg egymdson iw6gv* Az 6ti-
c6lunk Vdc. Ott majd bricsrit in-
ttink, a mozdonyvezet5nk, az
oromvasutasunk meg folYtatja to-
vdbb a sinek utdn val6 szzladdst,
eg€szen Szobtg, ahol a vonat Pi-
hen, 6ll k€t6rit, majd fordul vissza
Pestre, hogy anin elindulhasson
megint Szobra.
igy mflnak a napok, s hogy vele
az €vek is, arra az ordmvasutast
az €vszakok figyelmeztetik. NYi-
ron a hobbikertesek, t€len a di-
derg6 fdk. Szasztkir, az 6rdmva-
sutas huszonn€gy €ve mozdonY-
vezet6. Ha osszeszlmolnink a
megtett kilom€tereket, 6s egYmis
utdn rakn6nk a sineket, kor0lvo-
natozh^tnank a Foldet. Mo$ tel
van megint. Szdszil< {r6k a minaP
diszn6t vtrgtak. Minden €vben
erySzer ezt teszik. Megveszik a
diszn6t, ledlik, hazafuvarczzdk €s
kolbdsn meg hurkdt csintrlnak
bel6le. Szdszik fr, a huszonn6gy
€v alann€gy embert tit6tt el. Nem,
nem szdnd€kosan. K6ztiltik h1-
rom 6ngyilkos lett. Odaugrottak a
vonat el€, 6gy vdrtdk remegve €s

k€ts€gbeesetten a nagyot sikolt6
€s rajtuk trtrobog6 vonatkereke-
ket.
- E huszonn€gy €v alatt- mondta
az lrdmvasutas - minden, de
minden megtortent velem, amit
csak el lehet k6pzelni. Mert ha
mint most is, szdzzal robogok,
akkor a gyorsf€k ftia 60H00 me-
ter. Havalaki400 m6tenel el6ttem
fekszik rtr a shekre, akkor mdr
meg6llni kdptelens€g. Ongyilko-
saim negtrven kdr0liek voltak.
Az egyikre, ana a dunakeszi n6re
ktildn6sen eml€kszem. Szegdny,
szeg€ny asszony!
,,Zdrom az altdkat, kdrem utg,taz'
zAnak... "
- Olyankor, azo a napon amoz-
donpezet6nek nem kell tovdbb
dolgoznia. De mdsnap igen. Vagy
ha a megrdzk6dtatds miaff erre
nem kdpes, htrt szabadsdgra me-
het. A mozdonyvezet€s hatodik
dvdben megtanultam elfogadni az
eff6le szdrnyirs6geket... A na-
gyobbik fiamb6l m6r biztosan
nem lesz mozdonlruezet6. De a
kisebbik, aki m€g csak tizenk6t
€ves, azt mondja, apa, €n az le-
szek. Nemtudom, j6l teszi-e. Mert
csak cigdny€letez. A mozdonnyal
szaladnak a sineken, €s tdskdb6l
esznek t€Ien, nyiron. Igaz, ez
benne a sz€psdg, az 6r6k utazls.
,,Kdszdndm a most felszall1, ked-
ues utasokat. A uonat Jelenlegt

sebess4ge drdnkdnt szaz kllom€-
ter. Szdsztk Istudn fdmozdonyue-
zetbt hallottd.k."
- Bizony, hogy oktat6 f6moz-

donlvezet6 vagyok - b6lintott az

dromvasutas. - S ha lenne avas-

ittnSl mozdonry ezet6 tanul6, ok-
tatn6m is. De mi6ta l6tszlmstoP
van, az6ta nincs kit. A mozdony-
vezet5 magdnyos l€lek. Azz6 tet-

t6k egy 797 5-6svasfti rendelettel.
Addig a mozdonyvezet6 mellett
mindig i.ilt valaki, legtdbbszdr a
vonawezet6, aki nem azonos a

mozdonyve zet6v eL. Megszoktam
mdr az egyedtill6tet. Bekapcso-
lom a rddi6t, s Ligy jdrom a szobi
dtvonalat, k€thavonta egyszer pe-

dig a szegedit. es nem tdprengek
mdr r€g azon, j6l dontottem-e,
mikor 1970-ben a mozdonyveze-
t€st vAlasztottam. Igaz, ennyi is-
kolai v€gzens6ggel m6sutt bizto-
san iobban jdrtam volna anyagi-
lag. Mert a vasritntrl plusz p€nzre

szert tenni nem lehet. Mondo-
gatom is mindig, nem kdne ne-

kem fizet6s, ha minden utas csak
egyetlen forintot bedobna nekem

egy sp6rkassztrba. Most is, sz6lli'

tottam vagy 5tszdz utast, s ha egy
nap hlrom vonatot hozok-viszek,
akkor az mdr ezerdtszAz forint.

,, Dunak*zl glartelq kouetkezlkl "
- A mai napon 10 6ra 35 perckor

kezdtem €s a szolgllatom 2A 6ra
(folytatas a 2. oldalon)
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35 percig tart. Tiz 6r6n 6t. Ebben
benne van k6t6rdnyi dlllsid6 Szo-
bon €s egy6rinyi v6rakoz6s a
Nyugati pilyaudvaron. Tavaly de-
cemberben az€rt sztrfllkoltunk,
mert a vasrit vezet6it6l kiiott egy
olyan tervezet, hogy a k€t 6rin
trili dlltrs€rt, tart6zkodils€rt mun-
kab€rt nem fizetnek. Teh6t ha be-
megyek Szobra 6s a vonat, amit
vezetnem kell, csak k€t €s f€l 6ra
mrilva indul vissza, akkor az a f€l
6ra olyan, mintha otthon lenn€k.
P€nzt €rte nem kapok, hi6ba va-
gyok a munkahelyemen. A na-
ponk€nti tizenk€t 6rds szolgilati
id6b6l igy gyakorlatilag j6 pir 6ra
kiesik, s hrisz 6rat is kell mafd
dolgozni ahhoz, hogy ebb6l tnet
megfizessen ek. Ez€rt aztin sztrdj-
koltunk. Megaz€rt is, mert ltrttam
olyan tervezetet, hogy vasrifvona-
lakat akarnak megsz0ntetni. Ba-
lassagyarmat korny€k€n, a terve-
zet szerint p€ldiul nem maradna
egyetlen vasritvonal sem. A har-
madik ok meg a munkab€r volt.
Huszonn6gy 6v ut6n, oktat6 f6-
mozdonlwezet1k€nt 33 ezer fo-
rintot viszekhaza.
,,Zdrom. az altdkat!"
- Tiz€ves voltam, amikor mdr ott
1lltam az ap6m mellett a moz-
donyban 6s szigorti feltigyelete
mellett vezettem a mozdonyt. Ez
volt a legfobb 6rz€s a vildgon.
Pedig afrinaz ap6m mondogatta:
Fiam, legy€l bdrmi, csak vasutas
ne. Mert akkoriban bizony a havi
300 munka6ra sem volt ritka. Es a
vasutasokat egforintos tfl6rdval
dolgoztattitk. M€g €n is dolgoz-
tam fgy, hogy egy6rtrs tdlmunkd-
€rt egy forintot kaptunk - a het-
venes 6vek elej€n. Ma ilyen mdr
nincs. Merthogy nincs annyi mun-
ka. S hi6ba szlllitok tem€ntelen
embert, a vasft trllit6lag €ppen a
szem€lyszlllitdsra fizet 16,. Ki Crti
ezlz Amikor a feles€gemmel meg-
ismerkedtem, hf, de r€gen, 1970-
ben, sokat tdprengtunk, legyek-e

mozdonyruezet5. A dont€s jogaaz
eny€m volt, s mlig :..gy gondo-
lom, nem bdntam meg. Azt sem,
hogy v6gig ehhez a ftt6hdzhoz
taftoztam. Hir4ak engem a Keleti
pdlyaudvarhoz is, s akkor m6s
ritvonalakon is mehetndk, de a
fater itt, a Nyugatiban volt har-
minc €ven at. Es itt ismerek min-
denkit, 6s engem is, akLr a rossz
p€nzt. Mostan6ban jdnnek ki az
()j Interclty utllanyuonatok. Olyan
szerkezetiiek, mint az eny€m, €s
mdgis m6sok, eg6szen. Ha €n
egyszer Intercityre kertiln6k, az
mlr jelentene valamit! El6rehala-
dtrst. Mert a mozdonyvezet6 sz€p,
hosszf tivolsdgokr6l dlmodik. 6s
id6nk6nt, 6lmdban, trira €li azokat
az€veket, amikor egy-egy szolg6-
latban nyolcszlz kilom€tereket is
mentirnk. F6raszt6 volt nagyon,
de sz€p is. Volt 6rtelme menni, s
ezeken a hosszri utakon dertilt ki,
mit tudnak.

,,Felsbgdd kduetkeztk. . . "
Egyszer borzalmas k6d volt ene-
fel6, s mikor bemondtam: ,,Feb6-
g\d kduetkezlk, ha megtala-
lom..." az ulasok fgy nevettek,
maid leestek az 0l€sekr6l. Htrt ez
is sz€p, hogy igy elbeszdlgethetek
az utasokkal. Szabad ember a
mozdonlvezetf, meg ha oly sok

is a f6n6ke. Mert a mozdonyveze-
t6nek a forgalmistat6l kezdve
mindenki dirigtri: most szabad a
jelz6, most mehetek, aztAn meg
nem. Dirigfllnak, 6m a4 val6j6-
ban egyikuk sem mondja meg,
hogyan, mi m6don menjek, 6s az
adon pillanatban mit csindljak.
Mert lehet menni hatvannal vagy
akdr szdzzal is. Ez a mozdony
k6t-hdrom €ves. Ezt szeretem a
legjobban, ez a le gk€nyelmesebb.
Mert ha a sebess€get bedllitom,
csakis annyival megy. E huszon-
n€gy €v alatt volt mdr, hogy a
Nyugati piiyaudvaron r6m toltak,
tolattak egy m6sik szerelvdnyt, de
el6fordult az s, hogy pilyahiba
mian kisiklon alattam a jdrmu, a
szerelv€ny els6 fele elment jobb-
ra, a tobbi meg futott tovdbb,
egyenesen. De hdt az ilyesmi is
hozz\tartozik a vasutas6lethez.

,,Kedues utasalnh- mondta ekkor
a mozdonyvezetf es fel€nk for-
dult -, Vac kouetkeztk."
fs az ajt6k automatikusan kinyfl-
tak, Sztrszik tir lekis6rt minket az
ajt6ig, mi meg integettunk hosz-
szan. Mig el nem ttint szemtink
el6l a vonat s vele Szaszth IstuAn
oromvasutas.

Scipiades Erzs€bet
(Nbk lapJa, 1995/3.)

EBEE-uonatok

Gqy siQotos v600a0 Qozds
Az Eur6pai Biztons6gi 6s
Egytittmfikod6si Ertekezlet
kdt napja alatt sikerrel k<izle-
kedtek a MAV vonatai a Bu-
dacirs-Kelenfcild-Keleti pe-
lyaudvar ritvonalon. A n6gy-
kocsis vonatok 23 perc alatt
tett6k meg a t6vols6got, 6s a
k6t v6g6llom6sr6l negyed6-
r6nk6nt indultak. Atlagos ki-
haszn6lts6guk 80 szAzal6kos
volt. (Me gj egy ezzik, hogy ezt

a mutat6t a VIAV az ril6he-
lyekre, a BKV viszont az i1l6-
6s 6ll6helyeket is tartalmaz6
f6r6helyekre vetiti.) Ezeknek
a vonatoknak a sikere is jelzi,
hogy val6ban sztiks6g lenne
a MAV bevonds6ra af6v1ro-
si 6s korny6ki krizleked6s
korszerfisit6s6hez, ami a
m6r formailag l6tez6 Buda-
pesti Kcizleked6si Szcivets6g
c6lkitriz6se.
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FE,LEL65SNC
Felhdboroddssal olvastam Kdlnoki Kis Sdndornak, a
MAV Rt. elndk6nek a lap december 5-i sz6mdban meg-
jelent nyilatkozalAl avasrit biztonsdgAr6l. Tudom, hogy
a vasutasok 6s a vasrit helyzet6t tisztdn l6t6k kdr6ben
is felhdboroddst keltett, hogy az elndk 0r a hazaivasutat
biztonsAgi szempontMl ,,korrekt"-nek nevezte, s6t b6-
torkodott azt dllfiani, hogy,,az eur6pai norm6k szerint is
me$ele16".
Szajol dllom6son a 120 km/6ra sebess6ggel kdzleked6
vonatok biztons6gdt olyan ,,korreklnek" nevezett bizto-
sft6 berendezfsvigy6zza, amely m6r 30 6ve elavult volt
m6g a MAV-ndl is, eur6pai normdkat tekintve enn6li6val
r6gebben. Azon 611ft6st, hogy a MAV biztons6ga eur6pai
normdk szerint is megfelel6, m6g akkor sem tudndm
elfogadni egy felel6s vezet6t6l, ha tudndm, hogy ktjlf6l-
ddn sohasem jdrt. E berendez6sek elavultsdgdt a MAV
technikai lemaradds6val nem lehet indokolni, hiszen
nagyon sok kisebb, vagy l6nyegtelen forgalm0 dllom6-
son 0j 6s korszeni (Domino) biztons6gi berendezds
,yigyfuzza" a 60 km 6rdnk6nti sebess6ggel ,,sz6guld6"
vonatok biztons6g6t. Vajon ez6rl a meggondolatlan 6s
c6lszenitlen fejlesn6sdrt ki a felel6s a MAV-ndl? Egy
vdlasz biztos: nem a szajoli v6lt6kezel6 6s tohtesveze-
16!
Az elndk 0r azon kijelent6s6t, hogy a hasonl6 bajokat a
legkorszerr3bb technika sem tudla ellensrilyozni, m6g
mindsiteni sincs m6dom, ha egy kicsit is eur6painak
6nem magam. Azt tudndm ajdnlani az elndk 0rnak- ha
eddig nem tette meg - felt6tlenUl ldtogasson meg egy
korszeni biztonsdgi berendez6ssel f elszereh dllomdst,
ahol meggy6z6dhet r6la, hogy a korszeni berendez6s

5rz1keli 6s jelzi a v6lt6felvdg6st is, a helytelen vd1t6t is,
6s teljes biztonsdggal megel6ziegy mostanihoz hasonl6
katasztr6fa bek6vetkez6s6t. A nyilatkozat v6lem6nyem
szerint csak azt a c6lt szolgdlta, hogy a jelen esetben
Szajol 6llomdson, v agy az elk6vetkez6kben az elhanya-
golt mriszaki dllapotb6l ad6d6an a vasftndl bdrhol be-
k6vetkez6 trag6di66rt a felel6ss6get csak egy szeren-
csdtlen v6lt6kezel6 6s tolatesvezet6, vagy lsten tudia,
kinek a nyak6ba akasszdk.
Az emberil6nyez6 fontossdgdval, a fegyelmezett mun-
kav6gz6s sztiks6gess6g6vel kapcsolatos meg6llapft6-
sokkal teljes m6rt6kben egyet6rtek. De ismdtelten tel
kelltennem a k6rd6st: 1994-ben megengedhet6-e, hogy
a korszeni berendez6sekkel kdnnyriszerrel kiv6dhet6
emberitdved6s, figyelmetlens6g - m6g ha hanyags6g-
nak, felel6tlensdgnek nevezzUk is - ilyen tragddidkhoz
vezessen.
T6nyleges vasrjti szolgdlatom idej6n olyan vezet6im
voltak a MAV-n61, akik vasszigorral kdvetelt6k meg -
nagyon helyesen - a vas0ti utasft6sok szigord betart6-
set. De e tiszteletrem6lt6 vezet6im mindig tiszt6ban
voltak a vas0t leromlott mriszaki 6llapotival. Ez6rt is
hangsrilyoztdk, hogy az e teren l6v6 hi6nyoss6gokb6l
ad6d6 vesz6lyek csak a biztonsdgi szab6lyok kdvetke-
zetes betart6sdval hdrfthat6k el. Ok tudtdk, hogy a fi-
gyelmetlens6get az dltalunk kezelt berendez6sek nem
sz6rik ki.
Az elndk urhoz hasonl6an a trag6dia nagyon megrendl-
tett. De a f6lelem is er6t vett rajtam, amikor a nyilatko-
zatban azt olvastam, hogy egy felel6s vasfti vezet6 a
trag6dia kapcs6n csak akkor 6rz6kelnf a vezet6i fele-
l6ss6get, ha a balesetben szem6lyesen szerepet jdt-
szott volna hib6s vezet6i utasfrdsdval...

Kremmer lstudn ny vasutas, KeakemCt
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! ,l f."t-f-"eg;r cnber6lctet k&'

i vetel6 szajoli ketasztnifa vizegir
! lata megillapitotta, hogy tiibb

! cmberi mulaszt6s id5zte el6 e tra-

vizagdrzott a fiatalember, mit k6- Itt van ez a szerencs5tlen viltril j

vctcltck t6le, 6s mit volt k5pes kezel6. Levizsgrizott, de nem n5lr I
teljcsiteni j6vend6 munk6ja mo- ahoryan rzt a eza-kma szabrilyai !
rilis, ezaknei felt6teleib6l. megk6veteln6k. Kiderfilt, a vasrit !

i sffi6t. A c6h szellem azonban eltfint a oktatisi szabrilyait tdbbsz6r is -

! 
- 

I 
"6ttOt 

ezcl6 ugyanie ,relfelej- c6gvil6gb6l. A c6hrnorril 5smmi s6mmibs vctt6k a vizsgtiztatis fo- !
! tettctt h"ly"r 6ll6sbe helyczni a rnistncmk6vetcltaziparosokt6l, lyan6n. Ha 6n vasutas lenn5kr !

! v6lt6t1 5s clmaraszt&lhat6 a tola- csah azt: nc rontsik a mest€rcl( s akkor most n5lyen -cgs5rt6d- i
i tievezet6 vasrrtas b, &ki viszont a sza^kma hitelSt. A mester, akit6l n6k, mert szakmim alapvet6 szr- j,

I elmulaeztotta ellen6rizni a viltri- j6l szabott 6lt6nyt rendeltek, az brilyait s6rtett6k meg sflyosan, !

! berendez5s helyes berillitrisit. A j6lczabott6lt6nyiszabjonrala^ka- miriltal rigy trlnhet, hory vrilt6ke- !

i MAV bele6 vizsgrilatib6l az is ki- tos, akit6l felt6rhetetlen lakatot zel6 vasutas birkib6l lehet, ahi az I

i a""Ul, llclgy rze-l6zctes letart6zta- rendelt a huncsaft, az nc valami utc6r6l bejtin. =
I tisba helyezctt vilt6kezcl6 bizo- hiwinyerigot k6szitsen. Ez m6k6- !

! oy*, illetve ,rsziiksSgeet' szaft- diitt ia vagy f5l 6vezreden keresz- Neh5z megmondeni, hogT v6gs6 !
! vizegrikat letett ugyan, 5s novcm- tfil. soron -i vczet a h6nnyelnff vil- !

i t." e,io volt el6eiiir 6nill6 szol- A c5h 6rdeke volt, hogy a seg5d t6hezel5shez. :
j gfl"tt. ori*", im a szolgilatra 6ppolyan t6k6lctes ,r-6.-.k.t" :
I mi-Ssi36 vizsgriit nerr r:z cl6ir6- k6,szitsen, mint a mester. De itt De harminceg:f€n meghaltah l

i solrnal( -.gfll.l6"o teljesitcttc. ma vagy a rresterr vag:r a m€steF Szajolon. 
- 

:
! K5rd6e teh6t, hogy nihor, ki lcg6ny lctt ig5nytelen a v6gtelen- =

i cl6tt, nilyen ti"lyisme"eib6l rftg... 
- 

s1$PAN nulzs !
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TAIEK OZTATO A KOLLEKTIV
1M685/1995.

Megdllapodfs a tr(ollektiv Szerzfid€s m6dos itesfu6l
Magyar Allamvasutak Rt. munkAltat6 6s alulirott 6rdekk6pviseleti
szervezetek a Kollektiv Szerzddds 1995. ianuAr 1. napjAt6l hatilyos
m6dositds6ban az al6bbiak szerint 6l lapodnak meg.

1. sz. m6dosltas

Az 1. $ az aldbbiak szerint m6dosul:
Az 1. pont elsd mondatAban a gondolatjelbe tett sz0vegr6sz helyett
az a16bbiakat kel l  felvenni:

"- 3. pontban meghatdrozott szem6lyek kivdte16vel- '
U1 3. pontkdnt kel l  felvenni az alAbbiakat.

"3. Nem terjed kia Kollektlv Szerz6d6s.hatilya a MAV Rt. lgazgat6-
sdgdnak azon igazgat6ira, akik a MAV Rt'vel munkaviszonyban
il lnak. '

2. sz. mddositds

A 2. $ 3. pontj inak bevezet6 szovege az aldbbiak szerint m6dosul:

"Az ebben a pontban foglalta kiv6tel6vel a szakigi.. . '
Egyidej0leg a 3. ponthoz folytat6lag az aldbbiakat kel l  felvenni.

"Az Utasell6t6 Fdn0ks6g helyi f0gge16ke a Kollektiv Szerz6ddst6l
elt6rhet, de jogszab6llyal el lent6tben nem 6llhat. '

3. sz. m6dositCs

A 4.  $  1/A.6s 2 lA.  pont j6ban az "1993.6v i  m6rt6kben'szavak
,az 1994.6vi m6rt6kben" szavakra m6dosulnak.

f ,  sz. m6dositas

A 14. $ sz0veg6t 6s a 8. sz. melldkletet tOrdlni kel l ,  egyidejf leg a
14, $ 0j szOvegek6nt az alAbbiakat kel l  felvenni.
,A ldlszdn leCpilCssel Crintell n unka vdllald kedvezn Cnyei

14 .  $
1. A munkavAlla16t - az M t. 95. $-iban meghatdrozott v6gkiel6git6'
sen felt j l -  az a16bbi 0sszeg0 k0l0n vdgkie16git6s i l let i  meg:
- lega16bb 10 6viMAV munkaviszony eset0n 2 havi
- lega16bb 15 6viMAV munkaviszony esetdn 3 havi
- legalibb 20 6vi MAV munkaviszony eseten 5 havi
- legalibb 25 6viMAV munkaviszony eset6n 6 havi
- legalAbb 30 6viMAV munkaviszony eset6n 7 havi
etlagkeresete. A jogosultsdg megil lapit isini l  a folyamatos (meg'
szakitds n6lk0l i) munkaviszonyban t0ltott idd vehet6 f igyelembe.
Nem illetimeg ez a k(ilOn v6gkieldgit6s a munkav6llal6t, ha az Mt.
95. $-a a v6gkie16git6sre va16 jogosultsdgot kizaqa.

4 Mozdonyvezet6k Lapja 1995. febru6r

2. Az Mt. 95. $-a szerinti v6gkie16gitdsben 16szesUlt munkavAlla16t
a belt0ldi menetkedvezmdny, valamint a munk6ssz6llAson val6 to-
vAbbi elhelyez6se a munkaviszony megsz0nteteset k0vet6 6v v6-
g€ig i l le t imeg.
A menetkedvezmdny a munkavdllalo igdnyiogosult csalidtagji t  is
megil let i .
A munkdsszd116n va16 tovdbbi elhelyez6se csak akkor illeti meg a
mu n kavdllalot, ha m u n kaviszonya megszu ntet6sekor (a felmondAs
k0z16sekor) is munkAsszA116n lakott.
3, Az 1. 6s 2. pontokban meghatArozott krjlon juttatds 6s kedvezm6-
nyek csak azt a munkav6lla16t illetik meg, akinek a munkaviszonyAt
a m u n kAltato ldtszAm le6pit6s, Atszervez6s, m u nkakOr megszfn6s
(azaz a munkAltat6 oldalin felmer0l6 ok) miatt rendes felmondAssal
sztjntette meg.
Nem jogosulta juttatdsra, illetve kedvezm6nyekre az a munkav6lla-
16, akinek a munkaviszonyAt a munk6ltat6 nem az e16z6ekben
r0szletezett modon vagy okokra tekintettel szi j  ntette meg.'

5. sz. mddosilds

A 20. $ 4. pont 3-4. mondatai hely6be az aldbbiakat kel l  felvenni:

"A havi t6vol16ti 6rAn beliil, a helyi fUgge16kben meghaErozott havi
kotelez6 6ra (16/A. $ 3. pont) 15%-At meghalado m6rt6k[ v6rako-
zisi id6t munkaid6k6nt kel l  elsz6molni. '

6. sz, m0dosilas

A 47. $-t 0j 9. ponttal kel l  kieg6sziteni.

"9 .  Az 1995.6vben eseddkes "13.  hav i f izet6s 'a  munkdl ta t6 6s a
szakszervezetek k0z0tt, 1994. december 13-dn l6trej0tt,  Gy.23-
930/1994. sz. Meg6llapoddsa alapjdn, 1995. janudr 1-j6vel alapb6-
resit6sre kertjlt.'

7. sz, mOdositds

Az 51. $ 2. mondata helydbe az al ibbiakat kel l  felvenni:

"A 
juta16k elszdmol6si rendjdta 2. sz. mel16klet tartalmazza azzal,

hogy az ott megjel0lt m6rtdkekt6l szakdgi ftigge16kben felfe16 el
lehet t6rni, illet6leg a jogosultsig egy6b munkak0r0kre is kiterjeszt-
het6. '

8. sz, m6dositds

Uj SZt t.  $-kent kel l  felvenn i az al ibbiakat,
,A helyetlesitCsidf
(Mt .  105.  $  (3)bek. )
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SZERZOD E S TAR GYALASAIROL
52/A. $ - dtkezd 6s b0fd mozg6szolgAlat '

A helyettesit6st - a helyettesitds varhat6 iddtartama, valamint a munkakordket, valamint ezen p0nt utols6 mondatat p6tlds n6lk(il
helyettesitdsi dij egyidej0 megjel016sdvel - irdsba kell elrendelni. t0r0lni kell.
A helyettesitosi dfrat a helyettesites iddtartaminak a tobbletfeladat ,_
mdrt6k6nek, valamint a helyettesitdst v6gz6 munkav6lla16k szdmA-
nak ardnyaiban kellmegAllapitanioly m6don, hogy annak m6rtdke 12. sz, m6dosiles
a h e lyette sitett m u n kav6lla16 sze m 6lyi alapbdrdnek le gal6bb 1 0% -a
legyen.'  A 64. $ 6s 5.6s 6. pontjait  t0rolni kel l ,  az 5. pont hely6be az

aldbbiakat kel l  felvenni:
,5. A munkav6lla16 - az ebben a pontban foglalt kivdtel lel6s felt6te-

g.sz.mddosl tds lekszer in t -havonta900Ft6r t6k06tkezdsihozzdjdru lasra jogosul t .
Nem jogosult 6tkez6si hozzdj6rul6sra

A63/A. je len legiszdvegel .pontram6dosul , fo ly tat6 lagt i j2 .pont-  -  a254.$5.pontbanmeghatArozot tmunkak0r tbetOl tdmunkav6l -
kdnt kel l  felvenni az alAbbiakat: lal6, valamint

"2. A munk6ltat6 az 1. p0ntban feltt jntetett 6sszegek iddardnyos - azamunkavAlla16,akiazadotth6napbanfolyamatosan(ah6nap
r6sz6t 1995. mircius 31-ig biztosit ja. '  els6 napjdt6la h6nap utols6 napjdig)keresdkdptelen beteg volt.

lgazolatlan mulasztds esetdn, a mulasztott napok ar6nydban (1 nap
= 50 Ft figyelembevdtel6vel) az 6tkezdsi hozzijirul6st cs0kkenteni

10. sz. mddoslt is kel l . '

A 67. $ 5. pon$Aban lelttlntetett t6rit6si dijak helyett az alibbi
Osszegeket kel l  felvenni: 13, sz. m6dosil6s

"1000 Ft helyett 1300 Ft'
,  800 Ft helyett 1100 Ft'  A 74. $ els6 mondatAnak bevezet6 sz6vegr6sze az aldbbiak szerint
, 700 Ft helyett 900 Ft'  m6dosul:
, 600 Fthelyett 800 Ft'  "Az Mt.96. $ 2. bek,-ben foglaltakra tekintettel, a munk6lht6 kUl0-
, 500 Ft helyett 700 Ft'  n0sen akkor gyakorolhatja a rendkivi i l i  felmondis jogAt, ha a mun-

" 300 Ft helyett 400 Ft'  kav6llal6... '

11. sz. modositds 14. sz. modosilds

Az 54. $ az al6bbiak szerint m6dosul: A 2. sz. mell6klet az al ibbiak szerint m6dosul:
A 4. ponthoz x jelet kel l tenniaz alAbbisz0veggel: A C/1 pontban lev6 munkakOrOket kikel leg6sziteni,- a h6l6kocsi-
,Az 54. szakasz 4. pontj6ban megjel0lt juttatis addig illeti meg a kalauz'rnunkakdrrel.
munkavdl la16t ,amigajogszabi lybane16i r tk t i l fOld inapid i jk i f izet6sre A2.1 pontota,v izsgA16f6kalauz 'utAnkike l leg6szi ten ia"h616ko-
nem kert i l .  Kti l f0ldinapidi j  kif izet6se eseten, az ezen pont alapjin csi-kalauzok'munkak0rre utal issal.
kif izetett 0sszegeket be kellszimitani. '  A mell6klelv6g6re x jelet kel l  tenni az al6bbi megjegyz6ssel:
Az 5. pont elsd mondatiban a ,Havi 900 Ft napidi j  dtal inyt kel l  ,Ha a mozdonyvezet6 jegyeladdsi tev6kenys6get is vdgez, jegyel-
elszimolni '  szOveg helyett "Szolg6latonkOnt 110 Ft napidl jat kel l  adisi juta16kra (utinf izetdsi6s szo196ltatdi jutal6kra)az ezen mel-
elszolni '  sz0vegrdszt kel l  felvenni. ldkletben foglaltak szerint jogosult. '
Egyidejfleg a ,- fegyveres biztons6gi 6r,

- hdl6kocsi kalauz, Budapesl, 1995. ianulr 25.

C,y. 46-54/1995.

MEGALTAPODAS
Magyar Allamvasutak Rt. munk6ltat6 6s alul irott 6rdekkdpviseleti  hozzi j6rul is 900,-Ft-16l 1200,- Ft-ra t0rtdn6 eme16se - 1995.
sze rvezetek a Kolle ktiv Szerz6d6 s m6dosit{sAban 6s egy6b kd rd6- jan uir 1 -jdre visszame n 6leges h at6llyal - az 1 995. 6p rilis 1 . n apj6val
sekben az alAbbiak szerint Al lapodnak meg: hat6lybal6p6 ri j  Kollektiv Szerz6dds rdszdt kdpezi.
3. Munk6ltat6 a jelenleg hatilyos Kollektiv Szerz6d6s 64. $-Aval
kapcsolatosan (6tkez6si hozzdjArul6s) kijelenti, hogy az 6tkez6si Eudapest l995.ianudr25.
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Vasutas kieg6 szit6 nyugdfj B6n zt6r
a a

az OTA szervezeseben
A vasutas munkavAllal6k 6ltal elismert tev6kenys6get v6gz6 Vasutas Onk6ntes T6mo-
sat6si Alap (Ofn) II. krilddttgyfil6se 6l16st fodtatia nvirediiplnztirr l6trehoz6s6nak
Sztiks6gess'6ge mellett. E hatiiozat 6rtelm6berifelv6llaltAE a'p1nztAr alapitAs6val 6s
szervei1s6vd'l kapcsolatos el6k6szit6 koordin6ci6s munk6t. Kolts6gvet6siiliszerint erre
a c6lra 20 milli6 forintot ktilonitettek el.
Aszervez6s els6 l6p6sek6nt7995.janu6r 20-6n megtartotta alakul6 til6s6t az el6k6szit6
bizottsilg, melynek ta gj ai :
- a reprezentativ szakszervezetek k6pvisel6i,
- az OTA vezet6i,
- MAV Rt. 6s a GYSEV Rt. megbizottjai.
A bizotts6g szoros titemtervet kflszitett, melynek kezdetek6nt a munk6ltat6k 1995.
febru6r 05-ig a sztiks6ges l6tsz6m- 6s b6radatokat rendelkez6sre bocs6tj6k.
Biztositdsmatematikai sz6mit6sok k6sztilnek a p6nztAr modellez6slre, az optim6lis
mrikcid6si keretek, tagdijm6rt6kek kialakit6si m6cloza ta ir a 7995. febru6r 1 5-ig. 

-

Afentiek alapj6n, a b?ottsdg tagjai folyamatosan ismertetik a vasutas munkav6llal6kkal
az ezzel kaptsolato s lehe t6 s6gelke t.
Kdririk mozdonyvezet1 koll6g6inkat, hogy kis6ri6k figyelemmel a p6nztAr szervez6d6-
se!.'A Mozdonyvezet6k SzaFszervezet{hszts6gvisel6i, alkalmazottai informSci6kkal
dllnak a' rendelkez6srikre.
Felhivjuk,a figyelmet arra, hogy 97 oysTilgban mdr megjelentek egy6b olyan g6nzt6r-
szetvezoqeseK, ameryeK nagy valoszrnusegger a zavaros penzugyl neryzet szelnamos
kihaszn6l6s6ra tcirekszenek.-Ovakodjunk tdfrik !

Apavdri I 6zsef., gazdasilgi v ezet6

Sondo0atoQ a vashtas Qiaqdszitti
ny hqdii pdnztfu 0 6tt oAozdtsdAoz
Az Orsziggydlds 6001 991. (X. 29.)
sz. hatdrozatdban rdgzftette a tdrsa-
dalombiztosftds reformjdnak sziik-
sdgessdg6L
A tdrsadalombiztosftdsi reform c6lja
a szocidlis piacgazdasfig viszonyai
kdzdtt megval6sftand6 h6rom ele-
mes nyugdijrendszer kialaklt6sa.

Az elsd elem: egysdges i)sszeg{l
nemzeti alapnyugdij,

mdsodik elem: az adott 4letszakasz
keres ett he z 6 s a bfiz eteu j drul6 kok-
hoz igazodd nyugelldtds,

harmadik elem: az iinktntes kieg6-
szttd biztositds kerettben szerezhetd
elldtds.

A reform hosszabb iddt vesz igdny-
be, els6 kdt eleme csak az cink6ntes
kieg6szftd biztosftis szdles kcini el-
terjeddse utdn vdlhat 6n6ll6 6996.
A kdtelezd tdnadalombiztositds ki-
eg€szitd rdszdt politikailag nem lett
volna cdlszenl dtengedni az lijzlett
magdn-dletbiztositds szirndra, ezdrt
az iinkdntes kcilcsOntis biztosit6
firutAratrdl sz6l6 tOrvdny megal-
kot6s6val megteremtddtek az 6n-

gondoskod6s ezen intdzmdnyes for-
mdj dnak j ogi feltdtelei.
A t6rvdny a szocidlis biztonsdg meg-
teremtdsdt kiv 6nja eldsegftem azzal,
hogy lehetdvfteszi,hogy az dllam-
polgdrok szabad elhat6roz6suk alap-
j{n ddnthessenek abban, hogy a ki-
egdszitf biztosftds rendszerdnek mi-
lyen formdj dt v flasztj(k.
Figyelemmel arra, hogy a kiiliinfll6
biztosftdsnak a vasft teriileten
egydbkdnt is tdrtdnelmi eldzm6nyei,
valamint a szolidaritdsnak 6s az 6n-
gondoskod6snak hagyomdnyai van-
nak, ajogszab{lyai keretek adta le-
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hetdsdgekkel 6lve cdlszerf lenne a
vasutas kieg€szlt6 nyugd{jp0rtzt{r
ldtrehozdsa.
Indokolj a ezt a szocifilis biztonsdgot
szolgdl6 rendszerekben az dllami
szerepvdllal6s fokozatos csdkken6-
se ds az tingondoskodds szeml6let6-
nek eldtdrbehelyezdddse.

I. A termdszetes szem€lyek
r6szv6teli lehetdsdgei

l. Ptnztdr l4trehozdsa
P 6mtdr at krzdrdlag termdszetes sze -

mdlyek alapfthahak, az alapltAshoz
legaldbb 15 alapft6 tag sziiks6ges.
A rtmtAr l9trejtittdvel a tenn dszetes
szemdlyek (a magyar 6llampolg6-
rok, a munkavdllal6i vagy letelepe-
d€si engeddllyel rendelkez6 nem
magyar 611ampolg6rck) tagokkd vdl-
nak, ha az alapszabdly rendelkezdse-
itmagukra n€zve kOtelezdnek isme-
rik el6s teljesftik tagd{jfizetfsi ktite-
lezettsdgeiket.
A pdnztfirra vonatkoz6 ddntdsek
meghozatala sordn valamennyi tag
azonos jogokkal rendelkezik, v6-
laszthat ds vdlaszthat6 artmtflr 6n-
kormdnyzati szervezeteibe.

2. Tagdffizetts - Jdrad€kra val6 j o-
gosultsdg
A fimtAr tagjai tagsdgi dijat frzet-
nek, amely minden p€nztdrtagra
ndzve egysdgesen azonos dsszegrl
v agy jdvedelemardnyos.
A p€nztir tagiai rdszdre egytni
szdmldt vezet, amely tarlalmazza a
tag iltal frzetett tagdfjnak, a munkdl -

t^t6i tag hozztjSrul{snak 6s az ado-
mdnyoknak azt a r{szet, amelyet a
p$rtr;tfir 6ves pdnziigyi tenre alapjdn
a szolglltatAsok fe dezetekdnt j 6v 6fr,
illewe a tagnak a pdrutArralszembe-
ni kOvetel6sekdnt elismer.
A nyu gdij ff nztArba bel€fik az alap -
szab6ly elfogad6sa ut6n €s rend-
szeres tagdljfizet€ssel a tOrv€ny
alapjdn jogosultak ura,hogy t(z 6v
vtrakozfls ut6n vagy nyugd(jbavo-
nul6skor artmtAftlwdny szerint a

fimtArban keletkezett Osszeget tel-
jes egdszdben felvegydk vagy j6ra-
d6kravdlts6k, vagy a kettdkombiM-
ci6jdnak megfeleld kifizetdst v6-
lasszdk, mint dllamilag garantdlt
nyugdfjuk kieg6szft6s6t.
Ap€tv;tittagok h6rom dv elteltCvel
vehetnek fel k6lcscint a nyugdij-
p€nztAtffiI az egy1n szdmldjuk ter-
hdre a befektetdsi rendeletben meg-
hatdrozott mdrtf kig 6s feltdtelekkel.

II. A munkdltatd r6szv6tel6nek
lehetdsdgei

l. A munlrrthat1, mint tag
A munkdltatd a fimtArrag alkalmunt-
tainak tagdijfizetdsi kOtelezetts6g€t
rdvben vagy egdvben 6tv Allalhatja (az
6ves Hrfejlesztds keretdn beliil a mun-
kavdllal6 vdlasztisdt6l ffigg&n).
A munkdltat 6i ho z zdj dr ulds minden
pflrutArtag alkalm azotfia n€zv e azo -
nos mdrtdkrl, azonos dsszegf vagy
az akalmazott keresetdnek azonos
Vo-a. A munkdltat6 korcsoporton-
kdnt egys6gesen magasabb Osszegri
hozzfljdrul{x fi zethe t azon alk alm a -
zottai tekintetdben, akik 10 6ven be-
liil eldrik a nyugdijkorhatfrt.
A munkdltat6i lnzzdjdntl{sffil egyet-
len alkalmazotr sem zfrhat6 ki, ha leg-
aldbb 6 h6napja munkaviszonyban dll.

2. A munladltat6 mint tdmogat|
Afirutdr timogat6j 6nak az a te rm6-
szetes vagy jogi szem6ly mindsiil,
aki eseti vagy rendszeres p€mbeh
vagy nem pdnzbeli (ingatlan) tdmo-
gatdst nyijt a fimtdr javdra ellen-
szolgdltatds kikOtdse ndlkiil.

3. A munkdltat6i tag rtsndteli lehe-
tdsdge a ptnztdr dnkormdnyzati
szemeiben
- A munk6ltat6i tag a ktizgyrildsen

krzir6lag tandcskozdsi joggal ve-
het rdszt.

- A munkdltat6 kdpviseldje is bev6-
laszthat6 az ellen5nf bizottsdgba

- Amennyiben a munk6ltat6i hoz-
zdj6rul6s el6ri vagy meghaladja a

rtmtAr tagdljbevdtel6nek 5OVo -
dt, a munkdltat6 k6pvisel6je sza-
vazati joggd rendelkezik az el-
len6n6 bizottsdgban.

m. A nyugdijpdn ztin tag#g
eldnyei

1. A dolgoz6 szdmdro
- Onmaga gondoskodik nyugdfjas

6veirdl, hozz{jiniSsa ardnydban
kap kieg€szft6 nyugdfjat.
Az adott €vben a tag vagy a mun-
kdltat6ja iltal br-frze1r,tr tagdlj
Osszegdnek SOVo-a vonhat6 le az
ad6bdl.

- Az ad6levon6s az Onkdntes kOl-
csiinds biztosft6 rtrntffi befize-
tdsek ut6n egyiittesen nem halad-
hatja meg a 100 ezer Ft-ot.

- Az egy€n szdmldn l6vd dsszeg
6rtikdlhet6, az 6r0kdst vagy ked-
vezm€nyezettet megilletik a tag
jogai 6s az egy9m sz{ml6nl€v6
kiivetelds.

- 3 6ves folyamatos tagdljfrzet6s
utdn kiilcsrin vehetd felazegyfln
szdml6n l6vd dsszeg 30Vo -a erq€-
ig, egy 6ves futamiddre.

- A havi tagdij b6rmikor m6dosit-
hat6, illetve dvente egy alkalom-
mal hdrom h6naDig sztneteltet-
hetd.

- Az SzJA tdrvdny 6rtelm6ben a
szolgdltatdsok igdnybev6teliik-
kor jdvedelemad6mentesek.

2. A munkaltatf szdmdra
- Ap6rtztirba befizetett t^Edfjhoz-

z{jdnfl{s 0sszeg€t kOltsdgkdnt
szdmolhatja el.

- A tagdfjhozzdjfinl{s tisszege - a
munkav6llal6 szem6lyi jellegf
kifi zetdsei 25Vo- 6ig, de legfeljebb
6vi 500 ezer forintig terjeddmdr-
tdkben - mentes a44Vo TB j6ru-
l6k, az 5,07o munkaad6ihozzijf-
nil6l a 0,3Vo B€rgaranci a Alapba
fizetend6 hozz6j6rul6s 6s az l,5Vo
szakkdpzds i hozzdjflrld:ds fi zetd se
al6l (a bdnel szembeni kciltsdg-
megtakarffis 50,87o).
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OT,t
arlLtrAtEI/

M[EY.1R VISUI.IK T0RTIMTfB
1_846-L896

irta: SZMOI-LENY NANDOR felsd kereskedelmi isk. tandr

at0szO
lvla Otven 6ve annak, hogy az elsd ma-
gyar g6zvasut, Pest 6s Vdcz kOzdtt,
nagy iinneps6gekkel megnyflt 6s 6t ldn
adva a kOdorgalomnak.
A szegedi felsd kereskedelmi iskola ta-
n6ri kara, a kdzgazdasdgi tudom6nyok
milveldse l6v6n egyik cz.6lja, kdteles-
Sgdnek tartotta megdllani az dtvenedik
6v hat6rk0vdndl, s az ifjfMg eldtt egy-
r€szt foltdrni a mrfiltat, m6lt6nyolni a
jobbak nemes tOrekvdseit, m6srdszt
irdnyt mutatni, melyen haladnia kell,
hogy boldoguljon 6s boldogitson.
E szer6ny kis munka a szegedi fels6
kereskedelmi iskola 6ltal ez 6v mdjus
14-dik6n, az els6 magyar gdzvasut meg-
nyitdsa emldk€re rendezett iinnepdly-
nek kOszOni sztilet6s6t.
Szeged, az enedik 6v jrilius h6 ls-di-
kdn.

ASZBRZO

Ev szizadokru sdt bel6thatatlan iddkre
kihat6 fontosMga van ama fdlfedezds-
nek, melylyel a vizg6z erdmlivi k6pes-
s6gdt, a k0zmiivel6d6s nagy haszndra s
igy az emberis6g boldogitds6ra, fdlis-
mert€k. Tbl6n maga a ftilfedez6 sem
6lmodott r6la, hogy a vizgiz hatalm6-
nak fdlismerdse akbzgazdasilg, ipar, ke-
reskedelem, ndpek, szok6sok, erkdl-
cs0k, sdt bd8an 6llithafri az eg€sz em-
berisdg ds fdld feltilete cisszes t6nyez6-
inek dtalakuldMra fog vezetni.
A korszak-alkotd fOlfedezdst, az eszk6-
z6k ttikCletlens6ge, a tudomdny korl6-
toltsdga, s valljuk meg dszintdn, a kor-
tirsak gyarldsdga miatt csak j6val k6-
s6bben lehetett gyakorlatilag drtdkesite-
ni.
Savery angol m€rncik mdr 1698-ban
jOtt ana a gondolatra, hogy a vizgiz
feszitd erejdt nemcsak g6pek, hanem
j6rm{lvek mozgatAsfua is fOl lehetne
haszndlni. De szdp gondolatdt nem va-
l6sithatta meg.

WauJalr,abSavery nyom6n haladt s m6r
1784-ben szabadalmat kapott gdzzel
hajthat6 kocsi szerkezettnek dsszedllf-
tdsdra. Sok nehdz 6s fdrads6gos kisdrlet
ut6n, melyben a XVII. 6s XVIII. szizad
legjelesebb teknikusai r€sztvettek, Watt
Jakab els6 gdzkocsija elkdsziilt.
De a mai viszonyokhoz hasonlitva, mi-
lyen volt e kocsi! A mi felfogdsaink
szerint rendkiviil primitiv; vdgdnyok
helyett a kocsiutakon haladt, - pedig e
kocsi szerkezet6ben az akkori iekniku-
sok dsszes tudomdnya dsszpontosult.
Kdsdbb, Trevitlick €s Viian, Wau g6z-
kocsij6t hosszabb ritra is kdpessd tettdk,
rigy, hogy 1803-ban mdr Cambornetdl
Plymouttrig s innen lnndonig kocsiz-
hattak vele.
A mai v6gdny-vasutak fOltal6ldsdnak
6rdeme Stephenson Gydrgy m6rndk6,
aki mdr 1804-ben k6szitett vdg6nyokat
a g6zkocsi szilmdra. Legnagyobbr6szt
Stephensonnak k6sz0nhediik, hogy ez-
utdn a vasutak rohamosan hdditottdk
meg a m{Ivelt vildgot.
Stephenson els6 rendes vasutja a kil-
lingworthi bdnyatelepen 1814. jflius
25-dikdn nyilt meg s ezt gyors egymds-
utinban ktivettdk az iparvasutak.
De mdg ez, valamint az 1825-ben meg-
nyilt stocktondarlingtoni-vasut is csak
kezdete volt a vasut uralmdnak, b0lcs6-
je annak az drj.Asi hdldzatnak, mely ma
rigysz6lv6n az egdsz fOld feliiletdt be-
vonja-
Kdzbe-ktizbe a tapasztalatok s a teknika
hatalmas fejldddse egyre tdk6letesitet-
t6k a gdzzel jdr6 mfveket, igy,hogy a
tulajdonkepeni elsd nagyobbszabdsrt s
fontos kdz gazdasdgi 4rdekeket szolgdl6
liverpool-manc hesteri vasutat, melyet
szintdn Stephenson Gydrgy tervezefi es
Cpftett, rendktviili trdeklddts mellett,
f4nyes iinneps€gek kdzben 1830. szep-
tember l1-diktn megnyithattdk 6s dtad-
haudk a kiizforgalomnak. Az els6 moz-
donyt maga Stephenson vezette. Ez a

vasut fdnyesen beigazolta Stephcnson
tal6lmdnydnak rendkfviili horderej6t,
rigy hogy ellensdgei - mert ilyenek is
voltak - kdnytelenek voltak elndmulni.
Anagy vfvmdny hire Anglidbdl csakha-
mar eljutott a tObbi miivelt 6llamba, s
nemsokdra az emberis6g k<izkincs6v6
lett.
Belgiumd a dic sds€g, hogy Anglidt elsd-
nek utdnozta, mert a briisszel-malinesi
2I km hosszrlvonalat 1835. mdjus 5-di-
k6n nyitotta meg.
Ndmetorszdg els6 vasutja Lipcsdt Drez-
d6val k0t0tie tissze 6s 1835. deczember
Tdikdn nyflt meg.
Ausztridban azels6 vasut, a florisdorf-
wagrami, 1837-ben l6n fitadva a forga-
lomnak.
Olaszorszdg legels6 vasutjdt, a ndpoly-
portici-it 1839. okt6ber4-dik6n adtik dt
a kdzforgalomnak.
Francziaonzdg els6 vasutjel a pfuis-lil-
leit, 1843-ban nyitottdk meg.

A g6zvasutak hi,re Magyarorszilgot 6y
pen a legmozgalmasabb, a politikai 6s
tdrsadalmi dtalakuldsok idej6ben taldl-
ta. Kivdl6 f6rfiaink csakhamar fOlfog-
ti.ft az nj hhlmdny rendkivtili klzgaz-
dasdgi fontoss{gdt s a vasuti flgyektel
komolyan 6s behat6an kezdtek foglal-
kozni. De volt is 16 okuk. Magyaror-
sz6g, a tejjel-m 6zzel foly 6 KAnaf n, ri gy-
sz6lvdn <inzsirjdban fulladozott. Nyen-
term6nyeinket - k<izlekeddsi eszkOze-
ink gyarldMga kdvetkeztdben - csak
nehezen tudtuk drtdkesiteni s teljesen
elv oltunk szigetelve a kiilvildgt6l.
A magyar orszdggylflds mdr 1836ban
megalkotta a XXV. tbntenyczltket ,,az
orszdg kdzjavail es kereskedestt gyara-
pftb magdnyos vdllalatokrdl", mely t<ir-
v6nyt a korona ugyan ez 6v mdjus 2-di-
ki4n szentesfte tt is. M a gyaror szd g t e hdt
elsd volt azon dllamok sordban,lnl a
vasutiigyet tdrvtnyhozdsilag kfstrleutk
meg rendezni.
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E trirvdny drtetmdben azokat a mag6-
nyos szemdlyeket vagy tdrsasdgokat,
melyek Pestrdl B6cs fel6, azonkfviil a
magyar r6vpartokig, Zmonyig, Morva
6s Szildzia vdgdig, Galiczia hatArfitg,
Erddlyig, Kolozsvdr 6s Nagy-Szeben
feld, - tovdbbd Bdcsbdl Magyarorsz6-
gon dt Krakk6ig, Nagy-Szombatt6l
Kassdig, KasMt6l lftakk6ig, Miskolcz-
tdl Oroszonzdg fel6 6s Sziszekt6l a ma-
gyar rdvpartokig vasutat vagy csatorndt
6pitenek, az uszfig kizfu6lagos szaba-
dalomban 6s tetemes kedvezmdnyben
rdszesiti.
Az orszAggyiildsen e ttirvdny tArgyalf-
sakor, ktil0ndsen a kisajdtftr{si jog miatt,
- mely a nemesek birtokjogait term6-
szetesen erdsen 6rintette, s mely a ki-
vdltsigokon nagy r€st titott, - er6s 6s
6les vita t6madt s csak Dedk Ferencz
f0lsz6lal6sdra fogadtlik el a javaslatot,
kimondvdn egydttal, hogy a vasut€nge-
ddlyez6si jog egyediil a tdrvdnyhozdst
illeti meg.
Ugyan ez id6ben, 1836.mfuczius 7-di-
k6n, a b€csi Rotschild-hLz 6 felsdgdtdl
engeddlyt k6rt, hogy az €pitendd b6cs-
bochniai vasut n€met-wagrami 6llom6-
Mtdl Pozsonyig sa4myvonalat 6pithes-
sen. E vasut b6cs-ndmet-wagrami vona-
la 1837. november 23-dikdn meg is nyilt
s Rotschild 1893. mdrczius 5dik6n en-
ged6lyt nyert, hogy a giinsemdorfi dllo-
m6st6l Pozsonyig szdmyvonalat epit-
hessen s ezt tovdbb vezethesse, amint
Szitdnyi Ullmann M6ric pesti polgdr
tsrvezte, egdszen Pestig.
Pozsony 6s a viddkdn fekv6 v6rosok u.
m.:  Szent-Gy0rgy, Bazin, Modor,
Nagy-Szombat nagybirtokosai 6s keres-
ked6i a giinsemdorf-pozsonyi vasut hi-
r€re,17 tagMl 6116 tdrsas6got alakitot-
tak Walte r skirc hen Gy 6rgy Vilmos bdr6
elnriklete alatt, melynek cz€lja az volt,
hogy az emlitett vdrosok Pozsonynyal
mint vasuti k0zponttal, tisszekOtet6st
nyerjenek.
A helytart&tan6cs, a tdrsaMg k6relmdre,
kikUldte Hieronymi Ferenczet" Lechner
Gyuldt 6s mdg mds hdrom magyar m6mG
kdt, az eldmunkdlatok megejtdsdre.
A tdrsaMg 1838. janudr 224ilrl€n,, Elsd
magyar pozsony-nsgyszombati vasut-
tdrsasdg" czimmel t€nyleg meg is ala-
kult s Hieronymi terveit elfogadva az
dsszekdtd-vasut dpitdsi krllts€geit
500,000 frtban irdnyozta el6. Ez a vasut
lder6re volt te w ezv e. Az ipitdsi enged6 -
ly6rt val6 k6rvdnyt a t6rsaMg 1838. jri-
nius 15dik6n be is adta-
E kdt vasuton (gflnserndorf-pozsonyi 6s
pozsony-nagyszombati) kivtil az 6rdek-

l6dds mdg egy harmadik vonal volt. Az
osztrdk propaganda 6l6n egy tekintdlyes
6s gazdagffiir, Sina Gyorgy b6rd dllott.
Srna Gy0rgy b 616 1837 . febntir 237 4i-
kdn folyamodott az uralkod6hoz enge-
d6lydrt,lngy n el6munkdlatok jogdt a
Bdcst6l Gydrig vezetf vasutvonalra,
mely Pozsonyt szdrnyvasuttal kapcsolta
volna magdhoz,elnyerje. Hogy az enge-
ddlyt ktinnyebben kieszkdzOlje, kdrv6-
nydben kijelentette, hogy a vez.et6re
alatt alakult tdrsaMg kdtelezi mag6t e
vasutat egyfeldl Budliig, mdsfeldl pedig
Triesztig kidpfteni.
Az enged6lyt a befoly6sos fdrirnak nem
volt neh€z elnyerni. Meg is kapta mdg
ugyaninon dv deczember 19-dik6n.
Sina Gy<irgy b[r6 az enged6ly vdtele
ut6n csakhamar, mtu 1838.dprilis 2-di-
k6n tervezetet bocsi4tott ki a t6kepdnze-
sek 6s 6rdekldddkhtiz, melyben a meg-
dllapitott r€szv€nyek jegyz6s6re hivta
6ket fcil. Majdnem egyidejfleg ezzel
fjabb enged€lydrt folyamodott az ural-
kod6hoz a gydr-budai vonal ki6pitds6t
illet6leg, hangsrilyozvdn kiildncisen,
hogy Szdchenyi Istv6n gr6fnagy alkotr4-
sa, a budapesti ldnczhid mieldbbi l6tesi-
t6se k<ivetkezt6ben e vasut a maga kd-
r€be vonja Pestet is.
Sina Gy 6rgy bilr6 a gydr-budai vasdtvo-
nalra is csakhamar megkapta az enge-
ddlyt. A vasftvonal 6pft6s6t 12 €s f€l
milli6 frra irdnyozta el6, melyet 25,000
drb 500 fttos r€szvdny kibocsditAsaSltal
kivdnt beszerezni.
K<izel volt teh6t annak megval6sul6sa,
hogy az orszdg szive, a m6g nem egye-
sitett Buda 6s Pest, a nyugottal egyenes
vasuti Osszek6ttetdsbe j usson.
Amde kivdl6bb politikusainkat mdly
aggodalommal tcilt<itte el az a gyanri,
hogy a tertezett,illetve mdr engeddlye-
zeft buda-becsi vonal nem annyira ma-
gyar, mint ink{bb osztri4k drdekeket fog
szolgdlni, mivel az engedm6nyesek 6s
rdszvdnyesek osztri4k dllampolgdrok.
Ez6rt Szitdnyi Ullmann Mdricz magyar
nagykereskedd hatalmas ellenmozgal-
mat inditott a duna-balparti vasut vonal
ki€pitCse 6rdekdben 6s pedig akk6nt,
hogy ez a vasutvonal kizdrdlag magyar
legyen. Szitdnyi U llmann M6ricz az €r-
dekl6d6st kell6leg istipolni is tudta,
rigy, hogy 1837. november l4-dikdn
mdr engeddlyt is nyert Pes[6] az orszAg
tatArfuig a Duna balpartj6n 6s Buddtdl
Gydrig, a Duna jobbpartjdn s Gy6rt6l
Esztergomig 6s Komi4romig vezetendd
vasut eldmunkdlataira.
Megindult tehfit anagy harcz az osztrd-
kok duna-jobbparti 6s magyarok duna-

balparti vasutja k<izdtt. A sajt6ban, k<iz-
6s nyilv6nos helyeken mindenki a nagy
vasuti harczr6l besz6lt. Amegyei gyiild-
seken heteken 6t csupdn a vasritiigyben
vitatkoztrk, tan6cskoztak.
Y6gre az orszdggyfilds is foglalkozni
volt kdnytelen az elfi igazi magyar vas-
ut tigydvel. Az l8394Gdiki orsz6g-
gyflds - el6g rosszul - a duna-jobbparti
vasut mellett foglalt 6ll6st s m6r-m6r az
osztrdkok kezdbe kertilt volna az el$
magyar vasutvonal, - amiddn a Sina-
csoport dnkdnyt visszal€pett, nem bir-
vdn a vasutdpitdshez sziiks6ges tdkdt
el6teremteni.
A duna-balparti csoport erre minden
erejdt megfeszitve,,magyar kdztpponti
vasut-tdrsasdg" czimmel tdrsasdggd
alakult s a kormdny tM4. janufu 24-di-
k6n meg is er6sftefte alapszaMlyait.
Diadalmaskodofr tehdt az els6 magyar
vonal. Miut6n pedig az 6pftdsi enge-
d6lyt elnyerte,1844. jdlius 26-dik6n a
tdrsasdg ajdnlati tfugyalfist hirdetett au-
gusztus 25. hatdriddvel, a duna-balparti
vastt pest-vdczi szakaszdnak ki6ptt6 s6-
re. Az 6pitkez6st miir augusztus hav6-
ban megkezdtdk, de ugyancsak meg-
kezdt6k az alf6ldi pest-szolnoki vonal
6pit6sdt is, melyre szintdn engeddlyt
nyertek.
Az dpitfls igen gyorsan haladt eldre.
Minden kapavdgds, minden kalap6cs-
UEs egy-egy ldpessel kOzelebb hozta
Magyarorsz6got a nyugoti dllamokhoz.
V6gre eldrkezett a val.a-vdrt nap. a
,,Pesti Htrlap", 1846. jrf,lius 7-diki szd-
m6ban, mdr a ktivetkezdk€pen tudatta a
magyiu nemzettel, az elsd magyar gdz-
vasut megnyitdsdt:
,,F. dvi ( 1846.) jrilius 15-dik6n a magyar
kdzponti vasut Pest flsYdcz k0zdtti vo-
nala meg fog nyittatni 6s a kdvetkezd
napon, azaz jflius l6-dikdn a k0z0ns6-
ges kdzlekeddsnek adatik 6ltal, mely na-
pon a mindennapi szemdlyvonatok el-
kezdddnek."
Tehdt I 846. jrtfius I 5 -dik4n nyflt me g az
elsd magyar gdnasilt. A magyar vas-
utiigy hajnala volt e nap. Almok, olyan
6lmok val6sultak meg, melye*r6l m6g
legiobbjaink is kCtkeddssel dlmodndnak
csak kev€ssel azel6tt.
J 6zs{ f6herc ze g, az orszdg nddora, csa-
l6dj6val 6s udvardval r€szt vett a meg-
nyil4s nagyszerii tinnepdlydn. Az eg6sz
magyar f6nemess6g iinnepi diszben je-
len volt Magyarorszdg kdzgazdasdg,
eme hajnalpirkaddMn. S a n6p, :unerre
az elsd gfizmozdony elhaladt, lelkese-
ddssel, dr<imrivalgdssal tidv0z6lte az rij
intdzmdnyt. (Folytatdsakdvetkezik)
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A S.ZA;KMA SZiNVVONALA
A szaloli tt4gddia t6bb olyan tan ulsdggal szo/-
gd/, ne| az embeti mulasztdson t4/ olyan
kCt#seket faszege4 amely mellett nem me-
hetil* el szd nC/kn/. AmUnos tanulsegkCnt
Q?a el6t6rbe ke// kenllnie az egfes vasutas
szakmAlr btdlthetdsdgdnek szigorodd sza-
Mlya4 az emberi alkalmassdgi k6rctelm6-
U/elr, a kdpzCs Cs to|anatos utdnkdpzCs
szhwmla hatdkorydgCn tilaz egdsz uas-
titi kdpzdst:'oktatdsi rcndszer A/ngondoldsd-
nak, Ctdttdkeldsdnek
thony mindenki dlta/ bmelt tdny lrogy a
uasutas kQzds nem kOvette az elm0ll Cvek
felgyorsuft udltozds| nem rgazdn lett hoz-
zdrgaztva a megudltozott kdvetelmCnyek-
hez, egyszerilen fogalmazua a szfnvonal
nem frelaz eMrhat6 eredm6nyt
Nem trszttlnk 6tlog6 dlemdnyalkotds uala-
mennyi szaktenlleten, de kdtelessCg0nk a
mozdonywze td kCpzCs lfgre/emme/ kbdrC -
se, a szaknat szlnvonal enplked&e, a kor
meg uClazot kdrete/mdnyer szempontabd.
A Mozdonyvezetdr Szakszeruezetek 6vek
6ta lauashtdrlral 6/ a kdpzds-drtatds mdd-
szedandnak mry udltoztatds 6r*k6tun. A
rendszer Ctalakftdsa alapveti drdeke ke//
ltogy legyen munk4ltatdnah munkavCllald-
nak qyar&tt Tdndnbh tciltdnnek mddasfrd-
sok e tdrggtun fo[amatosn E k6rbe taltozik
az 6ves wizsgdk kCt 6we t6ft6nd mddrefrds,
a teszt rendszer bevezetdse az olctatd 16-
mozdonywzet6k fela& kdrCnat halakfidsa,
a uEsgdn meg nem felelt munkatdrcakl<al
kapso/a tos e /jd rds i s za M lyo k be wze tCs e.
A tagikus szEo/i bdeset rdhdny$ia a fuyel-
met a haui (kdthaur) olrtatdsol< ie/entdsQdrc.
Meglt6l6s0nk szennt fontos & szilksdgszerX
a mozdonyszemdllzet kCpzde Hrgydban a

hawnta tartandd kdte/ez6 drtaldsok vissza- korszerO, a vas0ti k6zleked6st megc6lz6 6t-
CllfrCs. EdlM/1ams/atta/6/tt)nkagdfiszeti alakul6s nyom6n tontos 6s hangsflyos helyet
fdosaely vezetdr felC, hogy a tu'alakftan# kell kapnia a szakmai k6pz6s, tov6bbk6pz6s
/Ctszdmteruek mqhatdrozdsa el6tt szdks6- kialaktt6s6nak 6s rendszerbe 6lllt6s6nak
gos a kfuCstrcndezni. egyar6nt.
A tdrglban sz0letelt MO.9Zlauaslatot eziton
tel/es teqb&/emben tesszok kdzz6:

N6mcth lirzl6 0mak,
g6p6czcti igazgal6
MAV Rt. Vez6rigazgat6srQa
G6p6gzeti lgazgat6s6g, Budapest
A MAV Rt. el6n dll6 1995. 6v jelent6s 6tala-
kuldsokat hoz a v6llalati gazdAlkoddson t6l a
szakmai, szaldgi feladatok 0jszer0 ell6tAs6-
ban is. Mindez megkdveteli valamennyi, a
v6grehajt6 szolgdlah6l foglalkoztatott mun-
kat6rs felk6szUltebb, a folyamatosan v6ltoz6
m0szaki-forgdmi-munkav6delmi stb. ismere-
tek naprak6sz tudAset, a szolgdlat ell6t6s6-
ban pedig az azonnali hat6kony alkalmazA-
s6t.
Mindez a feladatoka, munkak6rdkre tekintet-
tel egy hat6konyabb k6pz6si-oktatAsi rend-
szert felt6telez. Szinkronban a MAV Rt. 01on-
nan kin€vezstt vezet6inek nyilail<ozataival a
MOSZ is 6rdekelt abban, hogy a mozdonyve-
zet6i munkakdrt hivatAsszer0en gyakorl6
munkarrAllal6k a lehet6 legalaposabb lelk6-
szUlts6gi szintet 6rj6k el, s alkalmazzAk napi
munkav6gz6s0k sor6n.
Az elm0lt n6gy 6vben az egyoldalrian el6t6r-
be helyezett k6hs6gktm6l6 intdzkeddsek ha-
t6s6ra, a mozdonyszem6lyzet t!l6r6inak
cs0kkent6se 6rdek6ben a havi kdtelez6 okta-
t6sok id6tartama a fel6re cs6kkent, ami
hosszd tAvon a szakmai szfnvonal romles6t
eredm6nyezi. Nevezen munkak6rben egy

Meggy6z6d6sUnk, hogy az 1995. 6vi l6t
szdmtervek kialakitAsa el6tt fontos 6s szuk-
s6ges a szem6lyzet tovAbbk6pzdsdre fordi-
tott id6tartamot a munkaid6alap pontos ter-
rrezhet6s6ge szempon$6b61 r6gzfteni.
Az O.1. sz. utasltds 4.22 pon$Aban foglalt,
tdbbszcjr m6dositott t6bl6zatot (amely egy6b
szakmai arAnytalansagokat is tartalmaz, pl.:
kocsivizsgAl6, f6klakatos, mozdonyvezet6
gyakornok 6vi 72 6rds ohatAsi idej6vel szem-
ben a mozdonyvezet6k 6s seg6dmozdony-
vezet6k,,mindissze" 36 6r6s oktatdsban 16-
szesUlnek) figyelemmel az indokokra a
MOSZ kezdem6nyezi m6dosftani.

-{avaslat rnk 6rtelm6ben a tAblizat 3. rouata 7 2
6rAra, 4. rovata havi egy alkalomra m6dosulna.
Javasoljuk tov6bbd, hogy a 6. 6s 7. ovat utAn
felv6telrs keniljon egy rij rovat "Uzemviteli is-
merebk' ctnen. Az ezen clm alatti oklatAsi
id6ben t6r6nn6k a napi feladabll6trisba kap-
csol6d6 operatfv int6zked6sek, utasftAsok, pa-
rancskdnyvi r6szletek, utas'itAs-m6dosftAsok
megismerbt6se 6s sziiks6ges 6tvezet6se.
Javaslatunk elfogad5sa eset6n az okatAsi
id6 "tArgyank6nti'felosztdsa a feladatok s6-
lyoz6sa ut6n a szakdgi vezet6k kompetenci-
6j6ba tartozik.
Javaslatainka v6rjuk a g6p6szeti szakAg 6r-
demi v6lasz6t.
Eudapesl /991. drc.28"

Udv6zlettel:
Sipos J6zsel

eln6k

xETTEm UASaTAS VAN:

AKI I(APOTT 6s AKI FOG KAPNI FEGYETMIT
Az rrutasfttisos" munkav6gz6snek a munkav6llal6k szempontj6-
b6l mindig van egy gyenge ponda- Nevezetesen az, hogy minden
utasitdsrendszerben megtaldlhat6k azok a gumiszabdlyok, ame-
lyek alapjdn minden esetben megbiintethet6 a munkav6llal6.Ez
olyan szubjektiv lehet6s6g amunkr4ltat6 kez6ben, melynek alap-
j6n bdrhol, b6:rmikor, bdrki feleldss6gre vonhat6.
Vasutas berkekben kiizszdjon forg6 sz6hasznllat,hogy azCrt van
az utasftds, hogy legyen mit megsdrteni.
Eddigi pdlyafut6som alatt nern sok olyan koll6gdval taldlkoztanr, aki
nem r6szesiilt valarnilyen dorgdl6sbaa munkavdgz€se kapcsdn"
lrdsommal egy olyan kiskapura hivndm fel a koll6gdk figyelm€t,
melyet a UAV az ut6bbi id6ben eldszeretettel alkalmaz, noha a
KSZ 7 .sz. mell6klete egy6rtelmrlen fogalmaz.
A munkdltat6i int6zked6s foganatositdsa a hat6lyos KSZ €rtel-
m6ben k6t id6ponthoz kiittitL Akiitelezetts6gszeg6st6l szi{mitott
egy h6nap, illewe az elkiivet6st6l szdmitott egy 6ven beliil jog-
szertl
Az el6viil6sre vonatkoz6 szab6ly azt is kimondja, hogy e k6t
feltdtelnek egyiittesen kell ferurdllnia, azaz bi{rmely hi6nydban az

elj6r6s nem indfthat6 meg, illetve a m6r megindult eljrflrdst hala-
ddktalanul meg kell sziintetni.
A MOSZ megft6l6se szerint - de jogerdss6 v6lt bir6s6gi ft6let
alapjdn is - helytelen az a gyakorlat, hogy pl. egy bekdvetkezett
esem6nyt a VBI hetekig, esetleg h6napokig vizsg6l, majd ezt
ktjvetden keriil kijeliildsre a fegyelmi jogkdr gyakorl6ja, aki
abban a helyzetben lesz, hogy a felfedez6stdl sz{mitott egy
h6napos hatdrid6t j6val meghalad6an tudja az 6rintett munkavdl-
lal6t az eljdrds megkezd6#r6l drtesfteni.
Nem elfogadhat6 az az 6rvel6s, hogy a jogkdrgyakorl6 kijeliil€-
s6vel kezd6dik az egy h6napos hat6rid6. A MAV belsd iigyrend-
j6t, mely a vizsg6latokra vonatkozik, hozz,fkell igazftani a KSZ
7. sz. mell6klet6nek IV. fejezete 7. pontj6ban foglalt hatdriddk-
hoz.
Egy6bk6nt a KSZ-I al6ir6 munkdltat6 6s a szakszervezetekkiiziis
szdnd6ka az volt, hogy a v€gtelensdgig httz6d6 fegyelmi eljdrd-
sok iddben behatdrol6sra keriiljenek, ezzel is eldsegiwe a kisza-
bott szankci6k fegyelmezd hatds6t.

Slpos J6zsef
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6tven szdzal6kf6l a dimenfes ufazdsrg
a

A IIIAV szocielis kedveztn6nyei
A magyar vasutak

belfcildi forgalmdban
biztositott 6s az 6llam
Sltal t6mogatott kcivet-
kez6 szoci6lpolitikai
utaz6si kedvezm6nyek
vehet6kig6nybe. Aszo-
ci6lpoli t ikai kedvez-
m6nyre jogosultak az
el6irt igazolv6nyok 6s
felt6telek alapj6n utaz-
hatnak kedvezm6nve-
sen. (Ktilcin jelezznk, ha
a  kedvezm6ny  nem
ko116 t lan  sz6mban ,
vagy csak a 2. kocsiosz-
t6lyon, illetve csak meg-
hat6rozoft viszonylatra
6rv6nyes.)

50 szdzalikos kedaez-
menyre jogosult:

. Gyermek a 4-t6l a
14.6let6vig.

.  Di6k igazolv6ny
haszn6lat6ra jogosult
tanul6 6s hallgat6.

o Sorkatonai 6s polgS-
ri szolg6latot teljesit6
szem6ly.

o Vakot kis6r6 egy
szem6ly.

. Tanul6k csoportos
utaz6s6ban r6szt vevd
10. 6let6v6n6l id6sebb
tanul6 6s tiz tanul6n-
k6nt egy kis6r6 szem6ly.

o Kcilts6gvet6ssel gaz-
ddlkod6 szery 6s int6z-
m6ny (ide6rtve az on-
kormdnyzatot is) f6fog-
lalkoz6sri dolgoz6ja,
valamint egyhlzi int6z-
m6ny, tdrsadalmi szer-
vezet, alapitv6ny azon
f6foglalkozSsri dolgo-
z6p, ak..r a k<ilts6gvet6si
szerv f6foglalkoz6sri
dolgoz6j6val azonos
munkakcirt tcilt be ft6r-
h6zban, szeretetott-
honban, oktat6si rnt6z-
m6nyben)  l ega lSbb

egy6ves (r6szid6k cisz-
szevonds6val is) mun-
kaviszony alapjan.

o H5rom h6napos,
megszakitSs n6lkt l i
munkaviszonvban 6116
oolgozo es lgenyjogo-
sult csalddja 6venk6nt
egy menett6rti utaz6s-
ra.

. SaFt jogu nyugdijas
6s hozzltartoz6la, kii-
frildr6l hazateleprilt 6s
krilfdldi nyugell5t5sri
nugyar 6llampolg6q, a
Magyar Kcizt6rsasdg
Mriv6szeti Alapjdt6l
nyugseg6lyben r6sze-
s t i l 6  t ag ,  va lam in t
nyugseg6lyben r6sze-
siil6 egyh6zi szem6ly. A
kedvezm6nv 6vente 16
utazasra veneto lgeny-
be. K6t 50 sziizal6kos
menetjegy <isszevon6-
s6val egy 90 sz6zal6kos
m6rs6kl6sri menetjegy
v6lthat6.

75 szdzal4kos kedaez-
mmyre jogosult:

o Tizedik 6let6v6n
aluli gyermek, legal6bb
5 f6s csoport egytittes
utaz{sa eset6n.

. Oktat6si int6zm6ny
(alap, koz6p- 6s fels6fo-
kri, valamint az egyedi
neveldsi 6s oktatdsil ta-
nul6ja 6s hallgat6ja a la-
k6hely6hez legkcizelebb
fekv6 6llom6st6l (meg5l-
l6helyt6l) a tanint6zet-
hez vagy a gyakorlati ok-
tat6s sz6khely6hez leg-
kcizelebb fekv6 6llom6-
sig (megall6helyig). Uta-
zasi kdltsegt6rit6sben 16
szesrilS tanul6 6s hallga-
t6 nem jogosult a ked-
vezm6nvre.

. Fogiat6kosok neve-
l6si 6s oktatiisi int6zm6-

ny6ben bentlak6, illet6-
leg oda rendszeresen
b e16r 6, 6r z6kszervi, testi
vagy 6rtelmi fogyat6-
kossdgban, elmebeteg-
s6gben szenved6 tanul6
6s egy vagy k6t kis6r6je
(haak i s6 r6sa tanu l6
eg6szs6gi 6llapota miatt
szriks6ges) az int6z-
m6ny sz6khelye 6s a ta-
nul6 61land6 lak6helye
krizcitti viszonylatban.
Ugyanez a kedvez-
m6ny illeti meg,az emli-
tett int6zm6nyben bent-
lak6 6s fogyat6koss6g-
ban szenved6 tanul6t
egyedtil lStogat6 szil6t
(hozz6tartoz6t).

. Szocidlis int6zm6ny
(szociSlis otthon, int6-
zet) bentlak6ja vagy
rendszeresen bej616
gondozottja 6s kis6r6je,
i l letve l6togat6ja, a
gy 6 gy p edag6 giai rnt6z-
m6ny fogyatr6kos tanu-
l6ja kis6r6je 6s l6togat6-
ta.

90 szdzal4kos keduez-
mdnyre jagosult:

. Szoros csalddi kcite-
l6kben 616 6s legal5bb
hd rom gye rmekke l
egyritt utaz6 csaldd tag-
jai (sztil6k 6s gyerekek)
csak a 2. kocsioszt6lyon.
Gyermeknek kell tekin-
teni 18. 6let6ve betrilt6-
s6ig az eltartott n6tlen
6s hajadon gyermek-
eket. 26. 6let6ve betcilt6-
s6ig a diSkigazolvdny-
nval rendelkez6 tanu-
l6t, hallgat6t 6s tekintet
n6lkril kordra a munka-
k6ptelens6ge miatt ma-
gasabb <isszegti csal6di
p6tl6kra jogosult csa-
l6dtagot. A sajdt jogon
dijmentes utazdsra jo-

gosult csal6dtag utaz6-
sa nem z6$Y,r a csal6d
tobbi tagj6t a kedvez-
m6ny jogszerdig6nybe-
vr6tel6b6l.

. Menektilt 6s vele
egyritt utaz6 csal6dja a
befogad66llom6s 6s a
jelentkez6si (letelepe-
d6si) hely kdzcitti vi-
szonylatban egyszeri
utazlsra.

o A Vakok 6s Gven-
g6nl6t6k OrszdgosSzo-
vets6g6nek vak tagja
utazhat ezzelakedvez-
m6nnvel. A vakot kis6-
ro egy szemely cL, sza-
zal6kos kedvezm6nyt
vehet ig6nybe. Avakve-
zet6 kutya fuvaroz6sa
dijmentes 6s az a hely-
biztositSssal kcizleked6
vonaton is kis6rheti
gazd6j6t.

Dfjmentu utazisra jo-
gosult:

. Nr6gy6vesn6l fiata-
labb gyermek, ha nem
foglal el krilcin til6he-
lyet.

. Hetvenedik6let6v6t
betriltritt magyar Sllam-
polg6r belfrildi forga-
lomban a 2. kocsioszt6-
lyon.

. Hadirokkant 6s ha-
diozvegy. Amennyiben
a hadirokkant kis6r6re
szorul, a kis6r6 is dii
mentesen utazik.

. Sor6llom6nyf n6s
6s n6t1en katona, 6vente
24, illetve 5 menett6rti
utaz6sr a a 2. kocsiosztS-
lyon.

. Orsz6ggyr(t16si k6p-
visel6.

A dijmentes utaz6s
nem vonatkozika hely-
biztosit6si dijra.

WZo
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