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1996. december 29-6n 17.45-kor lehtz-
tuk a red6nyt. Kdzdsen €s meglllapodis-
sal. Az 6ve v€ge meghozta az ,,Uzletzirist"
rigy, hogy el6tte csaknem egy telies h6nap
er6ltetett iitemt, 6s hangv6tel€ben foko-
z6d6 ttrgyalissorozat 6rt v6get. A zir6ra
mindenki megkdnnyebbtil6s6t, fell6leg-
z6st 6s nyugalmat hozott az 6 6vet bricsuz-
tat6 n€hiny 6rira.
A vasutasok bert6rgyalisait az elmult 6vek
gyakorlata alapjin azonban sokan kisErtek
figyelemmel. A ktjzv6lem6ny €s az 6v v6ge
fel6 utazni szind6koz6kon tul, a kttzleke-
d€si korminyzat, eg.yes pirt- 6s korminy-
kdrdk, valamint az Erdekegyeztet6 Tanics
is. Nagy taktikizls folyt. Minden r6vtvev6
€s erintett r€sz6r6l. De hit igy van ez
rendi€n. Egy olyan gazdasigi-tirsadalmi
kozegben, amelyben ielenleg €liink a tir-
gyalisok term6szetes veleiir6ja a tirgyal6
lelek taktikiia 6s stratdgiiia.
Ktizds akarattal azonban sikerillt megel6z-
ni a sait6n keresztiili egymisnak val6
tlzenget€st, de az sem elhanyagolhato,
hogy a felek tirgyalisi kutturila viltozott
annyit, hogy nem volt arra sztiks€g", hogy

KASSZA
az irott 6s eleknonilcus sait6 nem elhanya-
golhat6 nyomisit nem zriditotta egyik fEl
sem a misikra.
A tirgyal6asztalt6l felillva a felek mind-
egyike I I dokumentumot tarthatott a ke-
z6ben. A 9 db Megillapodis, vaiamint a 2
db Eml6keztet6 itfogo m6don rendezi az
1997 6vL tlzleti tervre vonatkoz6 s a mun-
kavillal6kat kdzvetleniil 6rint6 legfonto-
sabb k6rd6seket.
A Mozdonyvezet6k Szakszeryezete az
I 996 augusztus-szeptember€ben kimun-
kilt, maid okt6ber-november h6napoki-
ban tagdgi forumokon megvitatott maid
a Kiildtittkozgyril€s iltal l6vAhagyou tir-
gyalisi anyagit terjesztette a munkiltat6
el6. Szer6ny, de megit6l6sem szerint tar-
talmiban ielent6s favaslatokat tettunk az
asztalra. Taktikink az volt, hogy az id6-
pontok kalkulilisival a parlament a tirgya-
Iisok megkezd€se el6tt hozza meg legfon-
tosabb dtinteseit. elkeriilend6 eziltal n€-
hiny hrisbavigo meglepet6s 6s t€ved6s.

Strat6giinkat az a c€l vezette, hogy az rin.
,,Hirom€ves" megillapodts nagy vonalak-
ban bekorlltozta a szakszervezetek moz-
gister6t, de mivel ez a megillapodis fon-
tossigit tekintve meghatiroz6 ielent6se-
gfl, - litva a tdbb szakszervezet nagyivf
elk€pzel6seit - azt fogalmaztuk meg, hogy
szer6nyebb iavaslataink sodorviz6n n6-
hiny egy€b, de szimunkra igen nagyjelen-
t6s6gff megillapodis 16nelohet.
De a munkiltat6i oldal sem taktikizott
rosszul. A tirgyalisok megindulisa utin a
tulaidonosi )ogokat gyakorl6 dr. totz Kiroly
miniszter ur december lS-ei hatillyal fel-
mentette a UAV vez6rigazgat6iit, s eredeti
feladatktire megtartisa mellett ideiglenesen
megbizta a vezdrigazgat6i feladatok ellitisi-
val Sipos Istvint, aki az tjzemvitelt felUgyelte
vez6rigazgat6 helyettesi beosztisban. Ett6l
kezdve a t^irgyalisok a koribban megszokot-
taktol elter6en mis mederbe terel6dtek.
Megbizott vezdrigazgat6 ur azonnal itvette
a mu-n-kiltat6i rirgyal6delegici6 vezetds€t, 6s
szinte valamennyr t^irgyaltsi nap kezdet6t6l
a befeiez6sdig vezette a tirgyalisokat.

(folytotis o 2. oldolon)
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hagyhalom sz6 n6lkul, hogy az elh0z6d6 FEB vr{lasztris okoz6jak6nt 6ppen
6nnon mag6ra kellene mutogatnia.
[,| indenki el6tt ismert, hogy a M agyar A llamvasutak felett a tu lajdonosi jogokat
dr. Lotz Keroly miniszter ir gyakorolja. A munkab6ke 6s a konszenzus rem6.
ny6ben lobb hben kifejtetle. azon AllAspontjAt, miszerint azt v6rja el, hogy az
6rintettek, nevezetesen a M AV Rt,6s a szakszervezetek kozott olyan vdlaszldsi
szab6lyok korvonalaz6d janak, majd ker0ljon j6vAhagydsra annak 6rdek6ben,
hogy min6l hamarabb lorv6nyes megolddst nyerjen a munkavCllaldi kdpvi.
selst a vCllalat fel0gye16 bizottsigCban.
A FEB jelenlegihdrom 16 munkav6lla16i k6pvisel6jr6b6l k6t 16 a Vasutasok
Szakszervezele vezet6 tiszts6gvisel6le. Nekik, s szervezel0knek tehdl nem
volt fontos az el6irrt hatdrid6ben 16rt6n6 ism6telt v6lasztds. Ezzel szemben
azonban el6ker0ll az a laklika, amely 16l bevilt 169imagyar monddson alapul:
,Leglobb v6dekez6s a lCmadCs. '  R69i  beidegz6d6ssel  v idol  meg mA-
sokat ,  mikdzben va16s szdnd6kdt  igyekszik  lep lezni ,  Ez pedig nem mds,
mint az az 6ldemokratikus magala116s, amely tobbs6gi elvre hivatkozva
e16poli l ikitf0lylat m6gpedig 0gy, hogy a ldtszdmdban kisebb szeryezetek
jeloll jeit - a sajdt szdja ize szerinti v6lasztisi szabdlyzat alkalmaziisin
keresztu l -  k iszor i tva,  immAron mindhirom mandAtumot a maqa szerve.
zet6nek kivrinja megszerezn i.
Politikai elkdtelezetts6g6t vildgossA teszi az is, hogy a demokr6ciiit gyako116
logil lamokban tefm6szetes vilaszt6si koali ici6s megdllapoddsokat a demok.
rCcia megcstlfol6s6nak min6sfl i. Indirekt m6don ezzel a megil lapitdsdval a
tArca vezet6je, azaz a miniszter hozzA6rt6s6t is megk6rd6jelezi. Es ett6l a
pontt6l kijelent6se mAr nem csak szakszervezetpolitika...l (folyt. a 2. oldalon)

helyett 0lonnan megkoszor0lte rekedles hangjdl, majd msgt6pdzo[ szirnyai-
b6l kit6pve egy tollat - azi pennak6nt marokra fogva - vez6rcikkben sz6lit ja
harcba f6 helAj6kozlatott sereg eil,
Aerodinamikai tanulminyaimra vbszaeml6kezve - 0gy tanilonik - ha a mozgAs
sebesgfge akkora, hogy a szdrnyakon keletkez6 lelhajt6e16 nagyobb mint a test
s0[.d, akkor m egval6sulaz elemelked6s a lold 16l, N em m indegy azonban az a t6ny,
hdgy maga a lelt valam ilyen er6 hatis6ra vhszintes iriiny0 mozgist v6gez, vagy a
lest {[,6s a l6giramhs sebess6ge folytrin l6n l6tre a lelhajl6er6. S ittvan a dolog
ldnyege!A rep0lds ds a lebe96s k6zli kiil6nbsdg!Alebegds az a lizikaiplens6g,
amikor a sze116 sebess6ge olyan nagy, hogy az {116 helyeeben l6v6 repul6test
kile{eszletl szirnyain keletkezO felhalt6e16 nagysiga megegyezik a test s0lylval.
Sokakban ebben a helyzetben keletkezik az a k6nyszerk6pzet, - s err6l
hatefozoltan meg is vannak gy6z6dve - hogy l6rbon 6s id6ben szabadon
sz{rnyalnak, hololl lulajdonk6pp0n sgy helyben tdrt6nik a lebeg6s, s amikor
lalajt fognak d6bbennek rd (vagy sem) hogy ugyanoda 6rkeztek, ahonnan oly
nagy blkesed6ssel, zajjal 6s dirrel-durral indultakl
Mindezzel mdr lkarus is l iszl6ban voll, s minden gondolaldval arra t0reksdett,
- ninhogy el6ro akart haladni- hogy a rep0l6 test mozgdsi sebess6ge
meghaladja a szembeliv6 sz6l sebess6g6t.
A lonlebb elmondottakal az6d voltam k6nytelen el6rebocsdlani, merl a ,lla.
gyat Yarutar' (Vasutasok Szakszervezete lapja) november havi misodik
sz6mAban dr. l. i |drkus lmre 

"AktuClis'clm0 
rovat6ban a va16s t6nyeket, s a

torl6neteket j6cskdn ellerditve, a sajit szlja ize szerint magyarizza a MAV Rt.
Fel0gye16bizottsdg a vilasztisival kapcsohtos esem6nyeket,
E cikk terjedelme nem engedi meg, hogy a t6teles kronol6giai sonendet
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Tirgyalisvezetese mindv€gig kem6ny es
hatirozott volt, nem nElkiiltizve azonban
az 6ppen sziiks6ges 6s elegsdges kompro-
misszumokat.
A MOSZ Ugyviv6 bizottsiga tagiai a tir-
gyalisokon felvlltva lelen voltak, s tapasz-
talhauik a kidakult pillanatnyi hadil-
lisokat. A MOSZ szimira az aliiris el6tt
volt egy olyan ddnt6sk€nyver, amelyet a
hirom els6 szimir vezet6 egybehangz6
megit6lese alapiin villalhattunk volna, ar-
16l dttntdtttlnk, hogy a felel6ss6g megosz-
t6sa mellett sz6lesebb ktirben nyilvinitsa-
nak velemEnyt a MOSZ velasztott tivts6g-
visel6i. A rtivid €rtekezler azzal a ddnt6ssel
6rt v6get, hogy az irisban megformil6dott
megillapodiscsomag elfogadhat6, az szak-
szervezetUnk resz6r6l parafilhat6.
A vontatisi utaz6kat erint6 egyes meg-
{llepodisok:
l. sz Megillapodis
Az 1997 6vi szem6lyi alapb6rek viltozatlan
besorolisi szabilyok mellett az alapbertib-
lizat szerint tdrtenik.
3. sz. Megillapodds
Az 1996 6vi 5% m6rt6kfi garantilt teliesit-
mEnylutal€k nev€ben 6s m6rtek6ben 4%-
ra viltozott. A kifizet€s feltdtelei viltozat-
lanok.
4. sz. Megillapodis
Balesetmentess6gi iutal€k l t l ius l .- t61.
M6rt6ke 4%, a kifizetes feltetelei tirgyi-
vagy szemelyi baleset okozisa, vagy el6-
id6z6se. Kizir6lag ioger6s hatirozattal

vonhat6 meg. (Mivel a MAV az egyes
kifizet6seket teliesiunenyk6vetelmenyhez
koti, ez6rt a vontatisi utaz6k eset6ben
ennek a ktlvetelm6nynek min6segi muta-
t6kat szilkseges szabni.)
5. sz Megilhpodis
1997. lrilius | -t6l vontatisi utaz6k 39 6rAs
heti munkaid6ben dolgoznak.
6. sz Meg{llapodds
Vasutasnapi iutalom m6rt6ke 6%, amely-
b6l iulius l0-i fizet€snapon 4o/o, a decem-
ber I 0-i fizet€snapon 2% kertil kifizet€sre.
7. sz Megillepodis
A vasutas reilberek tArgy6vi szintentartisa
a fogyaszt6i irindex €s a munkavAllal6k
nett6 itlagbere figyelembev6tel€vel.
9. sz. Emldreztetci
Tirgyalisok kezd5dnek a Vasutas Onk6n-
tes Kieg6szit6 Eg6szs€gbiztositisi P6nztAr
mtkttd6s6r6l, valamint az {ld11l6si hozz6-

iirulis int6zm6nyrendszer6r6l.
YET Eml6keztetci
\4AV kotelezeusdgvillaiAs a volgilati ha-
tiritlep6k, €s a mozdonyvezet6i iogosi&e-
nyok ktilts€geinek fedez6s6r6l.
GET Megillepodis
A szombathelyi- es szolnoki ifumdiavit6-
ban foglalkoztatott 34 f6 mozdonyvezet6
januir l. hatillyal visszakeriil eredeti mun-
kaktirebe.
A MOSZ tirgyalisi iavaslataiban foglaltak
kciziil nem sikeriilt el6relEpniink az €ves
rendes szabadsig tivoll6ti dijt6l magasabb
6rt6kfl t€rit6sdben, a mozdonyvezet6k hl-

rom napos rendkivuli szabadsiga tekinte-
t6ben btrmely m€rt€tf t6rit€sben. (A hi-
rom nep rendklviili fiz€tctlen sz:bads{g
int6zmr6nye tovibbrr is fennmrradt)
Szimttisaink alapiin tgy itElitlk meg a
meglllapodiscsomag dsvess€g€t, hogy a
vasutas munkavillal6knak, s kdzttk a von-
tatAsi utaz6szem6lyzetnek az 1997. €vt6l
sikeritl megillitani az elmult 6vek ielent6s
pozici6romlisit, reiili6vedelme tovibbi
cstikken6s6t.
Ma m6g csak szimitisok illnak rendelke-
z6sre, hogy az ez 6vi szem€lyi l6vede-
Iemad6 tdbla milyen hatissal lev az egyes
vasutas idvedelm6re, Szimit6saink szerint
a tarifatibla brutt6 emelked6s6t nett6 6r-
t6ken mintegy 2%-kal haladia meg ez az
dsszeg.
Talin els6 izben tudunk azoknak a koll€-
giknak is kiel6git6 vilaszt adni, akik kd-
vetkezetesen rigy fogalmaznak, (s van is
benne igazuk) hogy a kdz6rtben a nett6
€rt€ken megkapott fizet6s€rt kapi{k a ke-
nyeret,
A puding probija az ev6s. Az 1997. feb-
ruir havl fizet6sn6l be fog bizonyosodni,
vaion mikdnt kufirkodtunk koll6giink bi-
zalmival, s saimltisaink helyesnek bizo-
nyulnak-e?
Mi, akik a tirgyalisokat szakszervezetllnk
felhatalmazisib6l folytattuk bizunk ben-

Sipos J6zsd
elndk

A lentebb vdzoltak ligyelembev6lel6vel nem meglepd az sem, hogy 6ppen akkor
v6lt s0rg6ss6 szamara az. iltala torv6nylelennek larlotl Allapot megvdltoztatdsa,
amikor megkezd6dott a MAV 6s a szakszervezetek kozott az 1997 6vre vonatkoz6
tdrgyalissorozat. Ez az ellerelO hadm0velel kettds c6lt voll hivatotl szobalnil
- Leplezni szakszervezeti tagsega ebtt azt az elmaradt el6k6szil6 munkdt, amely
sz6les, munkav6lhbivitAkon nyugv6 tirgyalisipozici6 kiahkilAsdtialentette volna.
- E llerelni a ligyelmet a llAV Rl. lelug yel6bizotlsCgeban 016 m unkavCllal6i
kdpvisel6k felel6ss6gd16l, a vCllalal 1996 dvi 0zleli terv6nek ma m6I
k6zism ert alakulCsdr6l.
Es most kanyarodjunk vissza dr, Mirkus novemberi agg6dasaira. Az ismertt6
vAlt orszdgos p6nz0gyi botrAnyok nyoman egyre tobb vasutas leszi fel a
k6rd6sl: lleddig brled a tlAV Rt. fel0gyel0 bizottsCgCba megvChszlotl mun.
kavdlla16i kdpvisel6k egy6ni, de a lesl0letfehl6ss6ge is,a kialakullgazdasdgi
helyzet6rt?
Amikor e cikk vAzlatdl Allitottam.0ssze, m6g nem tudhatluk, mikor, s milyen
megalhp0dast tudu nk kotni a M AV m un kAltat6i deleg{ci6j{val, a vasutassdgot
6rint6 1997-es 6vet il letden, lsm6t kem6ny vit6kban kompromisszumos
m0gCllapodCs sz0letett, amelyel a t6rgyalCsban 16szlvoyd szaksrorvozeti
Yezot6k kdzlegy0kkel lCtlak el.
Ezt kovet6en kdvetkezik az a feladat minden szakszervezeli vezel6 sz6mera,
hogy az ellogadott megAllapodisokat a lehel6 legsz6lesebb korben elmondjuk,
megdrless0k tagsdgainkkal. A mai kornak megiele16 6rdekk6pviseletet ell6t6
szakszervezetben term6szetes lolyamat az, hogyha a tagsag nem fogadla el
az al,lrl m egCllapoddsl, ebbon az esolben a szakszeruezet vozol6i loyon-
lik a sz0ksdges k6vstkozleldst. (Le kell hogy mondlanak!)
Az 6szi tagsrigi l6rumokon kil0zdtl c6ljainkal mi sem tudtuk leljes m6rt6kig
megval6silanil A M 0SZ azonban az ersd m6nyek 6rt6ke16s6n6lsoha nem tette,
s mosl sem lessz0k, hogy mis szakszervszelekel hivalkozAsi alapk6nt fel-
haszn6lva m ents0k salCt srsdmdnytelens6g0nket!
A Vasulasok Szakszeruezele janu{ri Inf6l6ban - amelyet sz6les kdben
lerjeszl - egyebel sen lesz, minthogy a mCsik kdl roplozentatly 3zakszor-
yezslol (M0SZ, VDSZSZ) becsm6rli salCl olmaradl gikerdnek okor6la.
k6nt, ismdt ,megvozetvo ezzol" mdg negldvd, tagdllfizel6 tagsCaCt. A
YSZ eln6ke ismdt dgy ldr el, minl az egyszeri yadrsz, aki lCtla hogy a

c6lbavstt nytil immdron l6ldvolon klviil van, de az6il ut6na duranl. Hadd
halll6k a laluban, hogy a lontos ombor vadCszik!
Nem em lilettem m69 a felhajl6 e16l l6lrehoz6 169dramldsnak egy nagyon lontos
lulajdonsegAt, M69pedig a lebeg6snek azt a falejat, amikor a lesl s0lya, a
felhajt6e16 6s a 16g6raml6s egy olyan ered6t k6pez, amely negallv itAny!
helyzetviltoztatAst eredm6nyez. S mintha a VSZ elndke szdrnyalisai ered6-
jek6nl a rendszervAhoztatAs el6lti szakszervezeli strukt0r6t c6lozgaln6...
Belelez6sule jeles lap eldics60lt szAm6ban "A 

z6rldken besz6lik' rovateban,
valami sCrgas6ggal hozzAk 6sszefugg6sbe sze16nys6gemet, megadva he-
lyeltem a vilasztl
Pedig ha ke116 m6lys6gig 6s 6sszef0gg6seiben ismern6k azt.2.sz. UtasltCs
92. pon||rt, azt is tudndk, hogy olyan szerelv6ny16l van sz6, amely zAr6jelz6vel
van lelszerelve, s m0kod6 mozdony is larlozik hozzA. NamArmosl, ha a
mozdony a haladlsi irAnynak meglelel6en e16l van, s azon mozdonyvezel6 (F.
2, sz. UtasltCs 46. ponl) is teljesit szobalalot, (ez 6n lenn6k!Sic!) a Cst-ben
elhangz6 moiondLoz6sok nem hallatszanak a z6116kigl (a sze116k tulajdonsi-
gair6l mdr r6szben emlitist tettem |}
Ez6rt legfeljebb a sCtga higysdget vehett6k 6szre rajtam a zdrl6ken kArog6k.
Ez a csrinya emberi tulajdonsAg pedig rigy lAtszik az6rt vett er6t rajlam, mert
rA kellett d0bbennem, hogy amit6k tudnak azl j6magam nem ludom. Pedig
harminc 6v vas0liszolgdlattala hdtam m6goll nem t0lsok dolgon lep6d6m
meg, hisz ezen id6szak ahll igen sok szakmai- 6s politikaisz6lkakassal
tahlkoztam. Csak azt nem vettem 6szre, hogy szdlyarnyak' is l6leznekl
Hazrinkban, s vele pdrhuzamosan a Magyar Allamvasulaknil is linis6hez
6rkezik a politikai-gazdasAgidlalakulAs, s megtdrt6nik a "tsnl lef tijralsloszt6sa.
A MAV, ha r6szben is, Allamitulaldon0 v6llalat maradl Ezl tudva nem feledhet-
j0k, hogy a politika 6s a gazdasdg szerepl6i- klv0lis, bel0lis - hosszri tiv0
biztos falalnak larljdk az 0n, ,dllami megrendel6sekel,' ez6rl mindig lesznek
madarak, akiket csak tollukr6l lehet felismerni. Hangot az6rl nem hallatnak,
msrt f6ltik azl a sajtol, amil cs6r0kben larlanak.,.
Ja,6s vAgezet0l m6g valami:
1998-banparlamenliCIolil ikai)vClasrl6soklssznek! 

SposJ6zsel
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F eliigyeld bizottsdsi
vdlasztdsok 1997.

lsm6t arra k6rjUk mindazokat, - akik hisznek a demokratikusan megvdlasztott 6_s a m.unkavAllal6i 6rdeket
etk6tetezetten k6pviseld szem6tyek tenniakards6ban - l6rullanak a vdlasztdsl urn6khoz 1997. februdr
i O-t t -t Z-gn, nofy k6z6s munkavdllal6i akarattal m.egvdlasszuk azt a h6rom f6t, akik a kdvetkez6 v6laszt6si
ciktusban kdpvisetik a,,VASUTAS MUNKAVALmI6T" a MAV R6szvenytdrsasdg fel0gyel6 bizottsagdban.
n UAV r6szv6nytdrsashggd tort6n6 6talakuldsa a vAg6nyok k6z6tt, 6s a v6grehajt6 szolg6latihelyeken m6g
minOig nem hozott ereitietO vdltoz6st. Bdr a v6llaiati ir6nyftds szerkezetvdltoz6sa 1993-t61, a t6rsas6gi
t6rv6riy el6iir6sainak megfelel6en alakult, melynek nyomdn kUlonb0z6 vezell 6s ellen6z6 testUletek l6ttak
munkdhoz, az elvdrhat6 eredm6nyess6g sok kiv{nnival6t hagyott maga utdn.
A Femgyet, Btzofiseg feladata az adott ccg vezetdsanek fengyeletq ellenazCse!
nnnoz,-liogy a vasutisiruktrira 6talakit6sa 6rezhet6 vAltoz6sokon menien kereszt0l6s a dolgoz6izsebekben
f6zzeliogtiit6 eredm6nyeket hozzon, egyedtJtl tehetdsCg olnn vdtasztdsl szdvetsCg lAtrehozesa,
ameUbEn a mai kornai megfelel1 korszert CrdekvCdelmet folytatd szakszeruezetek kdpvlselduutnak
a vdtasztdk blzalmdbdl a FEB tag/al sordba.
A MOSZ kuld6ttkozgy0l6se 1996 tavaszAn felt6telesen dontott an6l, amennyiben a vdlasztdsi szabdlyok ezt
lehet6v6 teszik, vdiisztdst szdvetsCgre tdp a Vastitl Dolgozdk Szabad SzakszenezetCveL
Dr. Lotz Kdroly miniszter 0r dltall6v6hagyoit v6lasztdsi sziOety ismeret6ben a fiIOSZ Ugyulvd Blzottsdga
hatdrozatban ddntdtt arrdl, hogy egyiittesen fell6pve esdlyelnk redllssd vAlhatnak
A MOSZ 6s a VDSZSZ testUleteinet< dOnt6se nyoman a kdzdsen megfogalmazott c6l el6rdse erdekdben az
dsszefogds k6zzelfoghat6 megnyilvdnuldsa,

KOZOS TELOLTEK EruirESE
a FelUgye16 Bizotts6g munkav6llal6i tagjainak megv6lasztds6ra.
A kdzds tista gydzitme esetCn a muikaudtlaldl kdpvtselfik kdzdtt szdmszerfi tdbbsdgb kenJlnek a

: ";f:,#:g::
. hatCkonysdgot

k6pvlsel6 munkavdllal6i tagok!
Ha k6zos akarattal sikenil megval6sftani kitrizdtt c6lunkat, lehet6v6 v6lik, hogy a munkavdllal6k k6pvisel6i
kdzds kisebbs6gi v6lem6ny0ket megjelenfts6k.
A MOSZ es a VOSZSZ ;z a k6t i6prezentativ szakszervezet, amely az 1990-es rendszerv6ltozds 6ta
t6reilengl k6pviseli tags6gAt, olyan szuverdn szakszervezet, amely sajdt drdekeit n9m feladva felismerte azt
a t6rv6nyszdnis6get, nogy a munXa vilAgdban sztiks6gszeni a munkav6llal6i oldal Osszefogdsa.
Av6laszi6si et6k6lz0letekben a szervezetekben beltil, de a k6t szaKzervezet k6zdtt is konszenzus jdtt l6tre
a lrdzds tistdn letdlt szemdtyekrfil, Cs a listdn szereplfik sorrend/CrdL

f. Gaskd lstuAn, a VDSZSZelndke
2. SlposJdzsef, a MOSZelndke
3. Apaudrl Jdzsell a frfOSZ llgyveetd alelndke
4. Enzsdl Rdbet a vDszsZalelndke

A k6z6s listdn szerepl6 VDSZSZ 6s MOSZ tiszts6gviseldk szem6lyUkben jelentenek garanciat arra, hogy a
Fel0gyel6 Blzottsegban:
. a frunkavdttatdinevdben eltendrtzzdk a Uiy nt Ugyvezetdsdnek ddntdselt 6s azok vCgreha/Hsdt,
. mtnden tdnyeges kCrddsta munkavdttatdkdrdekelnekmegfelelaen lt€l/enekmeg sennekmegfe-

lelfien tdmogassdk uagy ellen vdlemCnytlket fogalmazdk meg'
. ganntdt/dk a tdru4nyek tutanAsdi a felilgyelf blzottsdgl munka nyllvdnossdgdt
Mindaz, amelyet e cikk keret6n beltil roviden de bizva abban, hogy kell6 t6mors6gben megfogalmazdsra
kenilt, csak rj6y val6sfthat6 meg, hogy a vdlasz4st szduets€get kdtd kCt szakszetvezet EAes tagsdga,
s azok a yasutas mankatilrsalnk, aktk szlmpatlzdlnak az llyen tipustl CrdekuCdelemmel, efdnnek
uatametytk udtasztdst napo4 s szavazatalkkal tdmogat/dkkdzds vdlasztdsl llstank/eldlt/elt

Ha tehetdsdget kapunk, bennilnk nem lognak csalddnl!
Slpos J6zsel
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Az 1997. 6vi szem6lyi jovedelemod6
legfontosobb v6 ltozdso i

Mtnt minden 6vben, lapunkban ezrlton is mank6t szerel-
n6nk azoloeak adni, akik 6rdekl6dnek azSZJA v6ltozisai
lrint, s n6mi sz6mit6ssal szeretn6k ellenorlzni megszerzett
Jiivedelmuk ad6ra forditott 6sszeg6t.
Term6szetesen hangsrilyozu,k, hogr a pontos 6s helytall6
sz6mit6sokhoz feltrltlenul sz0ks6ges ismerni az 5,2IA-16I,
sz6l6 1995. €vi CVII. t6rv6ny 1997.Janu6.r l-J6t6l hatalyos
szbveg6t. Osszedllit6sunk 6ppen u6rt nem terJed (nem
te{edhet) kl minden szempontra, de arra t6rekszirnk, hogl
nagr vonalakban megismertessik az elt6r6seket, s valanri
k6pet adJunk azSZLA sz6mit.6si szab4y"l.Ol.

ADOTABIA, N)O.'OVAIRAS
Az ad6sivok m6dosit6sa miatt 1997-ben alapvekien megv5lto-
dk az ad6titbla- Peld6ul a legmagasabb adosivban 1,1 rnillio
Ft-n6l nagrobb iisszeg ul5n az eddig 489/o helyett 42o/o az ado.
Ugranakkor megszrinik a kett6s ad5t6bla, v.zel az ad6el6leg
sz6mit6sa 6s az ad616viir6.s szamottev6en eggszenis6dik.
Az adb kbzamitdsdnak a menete:
El6szbr az ad6t6bla szerintl, rin. sz6mitott ad6t kell meg6.l-
lapitant, maJd ezt lehet csbkkenteni a b6rekreJ6r6 ad6j6vd-
irassal, a k0lloldiin megffzetett 6s besz6mithat6 ad6val,
valamint a nyugdiJra jut6 ad6 6sszeg€vel.
Az ad6j6v6rir6s az ad66vben rnegszerzett b6r 2Oo/o-a, de
JogosultsAgi h6naponk6nt legfelebb 3600 Ft, aml 6vente
43 2@ Ft. Ad6J6vair6s 1997-ben csak a bernek mte6sul6
Jdvedelmek ut6n, de nem a b6rek'ar6ny6ban jar. Pl.: ha egr
dolgoz6 1,5 millio Ft-os 6viJiivedelm6b6l I milli6 Ftb6rb6l,
5OO ezer Ft pedig honor6.rlumb6l sz5rlr:azlk, 43 2OO Ft
ma-ximdlis ad-6j6vairesra Jogosult akkor, ha mlnd a 12
h6napban dolgozott.
Jogosults6gi h6napnak egr6bk6nt az sz6mit, amelyre a
magdnszem6lyt b6r illeti meg.
Az a h6nap, amelyben t6bbsz6r, esetleg tbbb kiffzet6kil is
kap b6rt, eglJogosults6gi h6napnak min6sul. Ha valald 10
honapot dolgozott - pl. k6t h6naptg sorkatona volt, vagr
ftzet6sn6llnili szabadsS.gra ment -, akkor az 6v v€g6n 10 x
3600 Ft, vagris 36 OOO Ft ad6J6vairas illeti meg.
Ha a munkav6llal6 havonta mds-mas b6rjbvedelemmel ren-
delkuik, az adott havi Jdvedelm6nek 29h-a, de legfelebb
3600 Ft az ad6Jov6ires. Pl.: ha valaldnek a b€1_e 6 h6napig
csak 10 OOO ft, szt k6vet6en 6 h6napig 5d OOO, akkor
azokban a h6napokban, amlkor lO OOO Ft-ot keres, csak
2OOO ft ad6j6vairast sz6molhatnak el neki, s azokban a
honapokban is, amikor 50 OOO Ft-ot keres, csak 3@O Ft-ot.
Az 6v eglszlben keresett 360 OOO Ft esetEben 43 2OO Ft
ftiavt 3600 ft) ad6J6vdiras Jar nekr, d.m 6 ebb6l 6v kozben
9600 ft-tal kevesebbet kapott meg, amihez esak a bevall6s-
korJuthat hoz,zd. Ha a maginszemdlynek t6bb munk avlszn -
nya ls van, az ad6J6v,€iritst csak az egdkn€l 6rvenyesitheil.

FOBB VALTOZASIOK
, Viltozott az ad6tabla, az ad6sivok: a lcgnagasabb

ad6Lulcs 4296.
r Az ad6J6vriiris e b6r 2(l9G.c, dc lcgfc{obb bavi 36O0

Ft.
r ez ing6aig, az ingatlan 6r a vrgroni 6rt6kiiJog 6tru-

hizisib6t ezirmaz6 Jiivedclcm ed6Ja 200z6.
r Az ogztal6k ad6Ja 20 6s 2796, az osztal6k el<ilcg ad6Ja

27%.
r Az irfolyamnycres6g ad6Ja 2@6, korl6tozott Liirben

az irfolyanvcsztes6get ig el lehet szinolrd.
, Az 6rdcll6pviscloti ez,onaz.cte'Lnek 6r alapitvinyok-

nat 44% cd6t tcll fizctniiit. ha ez iltaluk ed6ncntct

Jogcimcn hifizctett iisezcg mcgheladje a tiirv6nybcn
cl6irt torlitot.

o A t6rr6ny bcvozcti rmaziigazdasigi cistcrmclti fogd-
mit, 6s az e tev6lenyr€gb6l szert;rzit Jdvcdclcn
mcgillapit6sira az iltalimos ezab6lyotet (t6teles
tiilte6gclezimolis, 1096-oe ttilts6gbinyad), rcndeli
cl: az 6etemol6i ledvoaQny u e tov6tenyr6gb6l
szirmaz6J6vcdelcm ad6Je, dc lcgfclJcbb lOO OOO Ft.

r Amcz6tazdasigt listcmcl6 czcntfrl ez a acziSgazdt
36gt 6etcmcl6, akincl 6vcg bcv6tclc ncn 6d cl e 3
milli6 Ftot. Ha a t6tclcs tiilts6gclszinolist vilagzt-
Ja, itrillisi Litltr6giteliny cin6n, szAmla hiJin te
bev,6telo 4@tuet ebz6molhetJe L6lb6gl6nt. Vilaezt-
hatJa az italinyad6zdrst is.

n Az cgr6ni villdtoz6tnak a tirsasigokkal aizonos
n6don tell negillapitaniut villalkoz6i ad6alapJu-
tat. Ezutrin - el6sziir 1998-ban az l*7. gazd;iltodrie-
ra n6zvc - la% ad6t fizetnel. A .szen6lyes kiizrent-
tiid6siit- cim6n felvett iisszeg utin az ad6tibla szc-
rint ad6znal, rnit titltsegt6nt szimolhatnel cl.

r A fodr6sz, a Lozmetitus, a taris 6s a fzct6 vcrdqglet6
tcv6lenys6gct foly-tat6 naginszco6ly vilaszthat$ a tA
teles ital6nyad6 fizatixtitt is, ancly a ezcm6lyi Jiivodc-
Iemad6tcs rz iltalinc folgalmi ad6tis magiban fogldJa.

Az Ossz,EvoNT ADOALI\P an6.larar
MEGHATAROZASA

Az od6tibla
Az ad6 n6rt6Lc, ha a Jiivcdclcm 6asz,cge:

O-25O OOO Ft ze/o
260 00r-800 000 Ft

60 OOO Ft cs a 25O (Xrc Ft-on fcliili €ez 22otfua
300 001-600 qlo rt

6l OOO Ft 6s a 3(X) (Xxt Ft-on feliili 16gz 319Ga
60() (x)1-7()0 0()0 Ft

123 Oq) Ft 6e cz 6(X, (XX) Ft-on fcliili r6sz 369&a
7(x) qtl-l 100 000 Fr

193 qn Ft 6s a 7OO (Xn Ft-on fcliili r6sz 39)6.'e
I loo odrt6l

349 o(xt Ft 6s az I l(X) (X)O Ft-on fcltili r6sz 429Gt
P6tda: A UAV nt. bdrtarifat6blqJdban a 14. ffzet6st oszt6ly
11. b6rt6tel6be sorolt f6mozdonyvezet6 alapb6re 63 2OO Ft.
Felt6telu\re a havt kbtelez6 munka6ra telesit6s6t, mtiszak-
p6tl6k cim6n azalapb6rl:ez hozz6ad6dik l8 960 Ft (+30oz6).
Havl kereset dsszesen 63 2OO + l8 960 = 82 160 Ft
Osszevont ad6alap 82 t6O x 12 h6 =
Ennek ad6Ja
Ad6J6v4{ras L2 h6 x 3600 ft
Fizetend6 ado
Havi adoel6leg 261 309 z I2b6 =
Havi ad6el6leg lwondsa ut6.nl kereset
l@/oTB-J5rul6k

986 920 Ft
304 509 Ft
- 43 200 Ft
261 309 t'r

2t776Ft
60 384 Ft
- 8216 Ft

l,50z6 munkavdllal6ijin:l6k ' 1232 Ft
Havt nett6 kereset 60 936 Ft
A fenU egrszer0sitett sz6mit6s nemvesd ffgrelernbe a szakszer-
vezefl tagdiJak hatasat, a munkdltat6t tag€g hatasat iink€ntes
hegeszit6 penzteraliiba, nemvesd ffgrelembe ugyanitt a mun-
kavAllal6t ragefu ut6nt ad6J6vairast lehet6s€get es mlnden rnAs
tipusri egl6bJdvedelemn6l az elt6ri! ad6 szdmitasi m6dokal
Alrdt 6rint az ez €vi SZJA 6s TB Jogszabiiy viitozits €s 6rdeklt
ls, az a me$elent hat6lyosJogszabalyokban mlndenre ldter-
Jed<ien megtal6lhatJa az 6t 6r1nt6 k6rd6sekre a v6laszt.

Sipor J6zccf clniil



o s szEHA s oNt ir o rAn nAzAToK
rz. rzerrtst oszrALY

9 6 . 1 2 .
havt

alapb6r

I.+mUs.
p6tlck

1996, ews
s6mftott
kewt
(t t10.1

€B
(1s96)

sAmltott

havt
s6rnitott

ad6-

nett6 havl
ker:wt
(1996)

1997.  O l .
alapb€r mtsk-

p6tl€k

€t€(tmA
s6mttott

keffit

€Es (t994
e6mitott

ed6

havt
sdnltott
ad6el6lcg

nett6 havt
kcrwt

t9p7

nett6 havl
kcret-
cmelkc-

netto havl
kereset-
emelke

2. 3. 4, 5 - 6. 7. a_ 9. lo . t l 1 2 l 3 t4.

3l 500 40 950 491 400 94 390 7 866 28 375 36 700 47 7tO 572520 l4A382 8 765 33 458 5 083 17,9

32700 42 'tO 510 120 100 942 I412 29 209 38 200 49 660 595 920 t56572 I 444 34 501 5 292 18.  I

34 100 44 330 531 960 to8 586 9 049 30 183 39 700 5 l  6 1 0 619 320 164762 lo 130 35 545 5 362 L7.8

35 500 46 150 553 800 t6,572 I 7 r 4 3 l  129 41 300 53 690 644280 t73 494 10 858 36 658 5 529 L7 .A

36 800 47 440 57408( r25 495 l0 458 31 880 43 000 55 900 670 800 t82780 lr  632 37 840 5 960 ta.7

38 400 49 920 599 040 136 478 | 373 32 806 44 700 5 8  l l 0 697 324 192 062 t2 405 39 022 6  2 1 6 18.9

39 900 5r 870 622440 t&774 \2 231 33 674 46 500 60 450 725 404 202 906 13 309 40 I89 o  o r o 19.3

41 500 53 950 M7 400 r57 7ffi l3 146 34 600 48 300 62 790 753 480 213 857 t4 221 4t 344 6 748 19.5

43 100 56 030 672rcC 168 738 t4 062 35 525 50 300 65 390 784 680 226025 15 235 42 635 7 tto 20.o
ut4 900 5a 370 700 440 1 8 1094 l5  091 36 566 52 300 67 990 815 880 238 193 16 249 43 992 7 35,6. 20.L

46 600 60 580 72696C 192762 16 064 37 549 54 300 70 590 u7 oaa 250 361 t7 263 46209 7 6,6,0 20,4

48 600 63 180 758 16C 206 490 n 204 38 706 56 500 73 450 841 400 263745 18 379 46624 7  9 1 8 20.5

50 500 65 650 747 &C 2r9 532 18 294 39 806 58 800 76 440 sr7 2aa277 739 t9 545 48 tO4 8 294 20.8

13, FIZSTESI oSZfALY

96. 12.
havt

alapb€r

l.+mus.
p6U€k

1996. €rrcs
s6mitott
kereset

em
(lee6)

santtott

havl
szemitott

ad6-

nett6 havl
kercset
(lee6)

1997.  O l .
alapb6r ml1sak-

p6tl€k

68(1997}
sz6nltott
kercst

t  Y l t

€ws (19s2
s6nitott

ad6

havl
sdmftott
ad6el6leg

nctt6 havl
kercsct

L997

nett6 havl
kerest-
emelke-

nett6 havl
kereset-
emelke-

2. 3. D o- 7. 8. 9 l o . t2. 13 . 14.

34700 45  l l 0 54t 320 111  862 I 322 30 600 40 400 52 520 630 240 168 584 o 449 36 031 5  4 3 1 1 7 . 7

36 000 46 800 561 600 120 004 0 000 3 1  4 1 8 42 000 54 600 655 20C t77 324 I r77 37 t44 5 726 18,2

37 500 4A750 545 000 130 300 0 858 322ffi 43 700 56 a lo 6A1 72C 186 602 I 950 38327 6  041 ta.7

39 000 50 700 608 400 140 596 t  7 1 6 33 154 45 400 59 020 70824C 196 214 2 751 39 442 6 328 19,  I

40 600 5274O 633 360 151 578 2 632 34 078 47 300 61 490 737 884 207 773 3 7r4 40 705 6 627 19.4

42 200 54 860 858 320 t62 561 3 547 35 004 49 100 63 830 765 96C 2t4724 4 627 41 863 6 859 19.6

43 900 57 070 684 840 174230 4  5 1 9 35 988 5 l 100 66 430 797 t6C 230 892 5 641 43 150 7 t62 t9 .9

45 600 59 280 711 360 t85 898 5 492 36 971 53 200 69 160 829 92C 243 669 6 706 44 501 7 530 20.4

47 400 61 620 739 440 198 254 6  521 3 8  0 1 3 55 300 7l 890 862 68C 256 445 7 770 45 853 7 8.40 20.6

49 400 6.4220 770640 2tL 982 7 665 39 170 57 500 74 750 897 00C 269 830 8 886 47 268 8 098 20.7

5l 300 66 690 800 280 225023 t8 752 40 269 59 800 77 740 932 88C 243423 20 052 44748 a 479 2 l

53 300 69 290 831 480 238751 19 896 41 426 62 200 80 860 s70 32C 298 425 2t 269 50 292 8 866 2 r , 4
55 500 72 160 865 800 253452 2 1 I CZ+ 42 699 64700 &1 110 loos32c313 635 22 536 5 l  9 0 1 I 202 2 1 . 6

57 700 75 010 900 120 268 958 22 413 43 971 67 300 87 490 104988( 329 453 23 454 53 575 9 604 2 1 . 8

14. FIZSTESI OSZTALY

96. 12.
havl

alapb,6r

l.+mUs.
p6Uck

1996. €E
semftott
kercset
(2.x12)

€c
(ree6)

sdmttott

havt
s6nitott

ad6-

nett6 havl
kercst
(r996)

1997.  O l .
alapb€r

7 .+
mOsk

p6tl€k

&€s(l$n
samitott
kereret
R  Y l z

Crs (1992
sAmitott

ad6

havl
sAmltott
ad6€l6lcg

nettd havl
kereet

L997

nett6 havt
keeet-
emelke-

nett6 havt
keresct-
emelkc-

2. 3. 4. 5. 6. 7 8_ 9 10 . l l t2 . l 3 t 4

38 100 49 530 594 360 134 418 | 202 32 632 M 400 57 720 692 640 t90 424 t2 269 38 8r3 6 l 8 l 8.9

39 700 5 r  6 1 0 619 320 145 401 12 I I T 33 558 46,200 60 060 720720 201 081 l3 t57 39 996 6 438 9.2

4L 200 53 560 642720 155 697 12 975 34 426 48 IOO 62 530 750 360 2t2640 t4 120 4t 2r9 6 793 9 ,7

42 900 55 770 669 240 167 366 13 947 35 409 50 000 65 000 780 000 224200 l5 083 42 442 7 033 9 , 9

44 600 57 980 695 760 179 034 L4 920 36 392 52 000 67 600 8l I  200 236 368 16 097 43 729 7 337 20.2

46 400 60 320 723UO l 9 l  390 l5  949 37 434 54 100 70 330 843 960 249 144 t7 t62 45 080 7645 20.4

48 200 62 660 751 920 203745 16 979 38 475 56 200 73 060 876720 261 921 t8 227 46 431 7 956 20.7

50 200 65 260 783 120 2t7 473 l 8  123 39 632 58 500 76 050 912 600 275 9t4 l9  393 47 gl l I 279 20,9
52200 67 860 814 320 231 201 t9 267 40 749 60 800 73 O40 948 480 2A9 907 20 559 49 391 8 602 2 l

54 300 70 590 847 080 2456t5 20 464 42 004 63 200 82 160 985 920 304 509 2t 776 50 936 8 932 2 t . 3
56 400 73 320 a79UO 260 030 21 669 43 219 65 800 85 540 lo2d180 320 327 23 094 52 609 I 390 21.7

58 800 76 440 917 280 277 t94 23 100 44 549 68 400 88 920 106'7@0 336 146 24 4t2 54 282 I 733 2r .a
6 l 100 79 430 953 160 294 4t7 24 535 45 761 7 l 100 92 430 l l09160 352 847 25 804 55 997 t0 236 22.4

63 500 82 550 990 600 312 388 26 032 47 025 74 000 96 200 r54400 371 848 27 387 57 750 to 725 22.8
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s t :- - ,  i : f ,
I i '  i : !ttilil \mzETovALTAS iiiiii '---:-^:-"- 'r'41'l* 

ilg
iil AMAVELEN iii
lii Dr. LolzKorolykOzleked6si,hirk6zl6si6svizugyi ni kell, mert ezek o folyomotok oz Eur6poi !l*sli ut.tc)IzKsrolyKQZleKeQeSl,nlrKozlesl esvlzugyl nl Kell, merT ezeK O TOIyOmqTOK OZ EUrOpOl ;lt
gil miniszter, nem vitotvo t6bb 6vtizedes vosutos Unio oj6nl6soin. o Porloment 6ltol elfogodott !lg3!i IIlllllszleI, I lerIl vllqlvt] It)I'')I'') evllzet']es VQSUT(]S UrllO AJQrll()st)ln, Cl FClrlqmenT Allql €IIO$OOOTI :!i

lli m0ltjdnok emberi 6s szokmoi 6rt6keit, Rig6 Vos0ti T6rv6nyen, illetve oz 6rv6nyes kor- illl l i  v r r v ^ v r r ,  r \ r v v  v v o v r r  r v r  v v r  | t v r  r ,  l t v t v g  v 4  9 r v 9 t  t y g o   v t  ; E l

tli Zolt6nt, o UAV Rt. vez6rigozgot6jdt 1996, de- m6nyhot6rozotokon olopulnok, Ugyonokko, iil
f,ll narnhar 

'ldai 
hrrtAllrrnl honcztAcAhAl falrnan- al lzall fnrrnr{nr *tU r.rzl n hirAlntnt harrrr a rrnc- iti

lil :?P_"r lse.itrotollyolbeovtdscb6l,felm.en- gllgll.fgggdnunk ozt o birolotot, hogy o vos- iil
nli tette. Egyidej0leg o MAV Rt. meg0jul6sifolyo- 0t6tolokit6s progromj6nok v6grehojt6so so ili
ili mot6nok gleOlgnyesfolytotdso 6rdek6ben ron_n9m mindenben sikerult eleget tenni oz illu;fli T:sbizto.sioos tsty!1t,.o {nv.Rt, uzemelte- e.lv6r6sgfnot ..2.. ;rn
iii t6si vez6rigozgotGhelyeties6t o vezlr- Sipos lstv6n eml6keztetett ono, hogy o MAV !i$: t t
f li igozgot6i te"krootok ell6t6s6vol, Sipos lstv6n mind o kormonnyol, mind o vosutos szokszer- iif,
lil - tov6bbi int6zked6sig - megbizott vez6r- vezetekkel h6rom6ves megdllopod6st k6- lils : l  I  r v v v r r v v v v v e r  ^ v  r : n

*il igozgot6k6nt irdnyitjo o MAV Rt,-t. tott. Mindent el kivdn kOvetnionnok erdek6- !i$e J t  ' v - - v - ' - ' - - ' - -

ili i r(rivrv k6zlem6nye oz int6zked6s indokl6- ben, hogy e megollopodosokbon fogtottok ilgt l i  n  nnvrvr  K(JZrt ' i l r t ' r ryr i  (JZ | l i lczK( ' rJc5 rnLr(JKru- lJen,  n(Jgy g i l regqi lq l -J( ] ( lqs(JKrJqn t (Jgtqi l (JK i l i

fiii sok6nt hongs0lyozzo: o MAV Rt, gozdos6gi teljesuljenek, Az ozonbon nyilv6nvol6, hogy iili lrr " 'r; rnan*nrnrrnAc .i, *.,+t .' ' i i ; "t^;;"^;, " ^^"n^ii t#i-i. ^,,-,'*o^'i ' l if ilil meg0jul6s6bon megtorpon6s mutotkozik. o sikeresnek mondhot6 1995-6s 6v ut6n o ;rn
lii xubn6sen k6lts6g- 6ivogyongozd6lkod6so MAVideiteljesitm6nyerendkivulmegnehezit' ili
lli nem olkolmozkodik mbgfelel6en o pioc v6l- o menedzsment v6lloldsoinok teljesit6s6t, BF ill
lii io.a'oinoi, k;;il;r"i t""eG^#;;;"; Jr.'""J"^ il;;, ;"sv o r',lavp'"iorror iil
; i l  

l \ . r2 ._ \ , l Jw l l l \ . /2 . , : v  tJvgc ' l l t t l l l  z . l ^ \ l z .v l l l . r \ J l l t ! , l t r l JL . l l l ,  l l l , ,gy t ! . l l v l f \ v  l r l \ Ju lu lKq l -  j j f i

lll kell6en hot6kony, oz 6llom-MAV szez6d6s- mozkoddsi folyomotoinok felgyors'rtosolrol ilqn l ;  -  i l sf,il ben fogloltok nem mindenben teljesOlnek, k0z6pt6von megoldhot6k o felodqtok. A i!fig 3 i  ^  ^ - - , . . , L , ^ , ^ J ^ -  L - - . .  ^ L L ^ ^  L ^ ^ . .  -  L - ^ ^ ^ L -  r  r  i r  r  ^ r r . ^ r *  - - - s - r r . r  ; l g
Ill A szokminiszter bizik obbon, hogy o tdrsosdg MAV olkolmozottokt6l, o vosutosokt6l ozt k6- iiX
lii vezet6s6nek szeruezeti 6s szem6tyi meg0jit6- ri, hogy o gyorsos6g, o megbizhot6s6g, o iii5 ; l

iii sovot,esopv66velej6t6lbevezet6srekerul6 pontoss6g jegy6ben szolg6lj6k ki o fuvoroz- ii$:;r '' 
,r.rr...,r6"i Qznh6hrzcrttnL ata"o.,iii i*iu^ ;;;^i'^ n^^r, .i iii;il 0j Vos0tiArufuvoroz6siSzobolyzottolel6segiti tot6kot, oz utosokot. Ugy gondoljo, hogy eF ,rl

ili ozt,hogyoMAVRt.min6ljobbonmegfeleljen s6sorbon o tronzit-teherfuvorozos terulet6n !il
Ili oz utoiOt<oz6ns6g, volomint o fuvoroziot6k vonnok lehet6s6gek o vos0tt6rsosdg bev6- iii
lli ig6nyeinek. teleinek n6vel6s6re ilg
gli Sipos lstv6n megbizott vez6rigozgot6 o beje- A MAV megbizott vez6rigozgot6jo szerint oz iig
tii l9n]est kovet6en o^z.ol6bbiok kdzz6t6tel6vel elm0lt ket.-6y?9n..- oz Orsz6OOyt]t$, g Kor: lllgii bizto meo o MAV Rt. Kommunik6ci6s lrod6- m6ny, o KHVM, illetve m6s miniszt6riumok 

ilir l i  ,1 .1f,il jot: segits6g6vel- o vosutoss6g 0j iront fog6kony lif,
l 3 i  r - L ^ - ! r ^ ^  ! - ^ ^  - ^ L : -  L ^ r .  - ^ r L ^  r . ^ - . - . r r ^ -  - . - - . - ^ t .  ^ - < t - . ^ - . t a - -  ! -  - - r  - ^  ^  - - t - -  - ) <  r ! !  ^  i l u
Iil - Emberileg igen neh6z helyzetbe kerultem, r6sz6nek er5feszit6seivel megkezd6d6tt o il;
iii omikor Miniszter Or ozzol bizoJl meg. hogy vesztes6gfon6sok felsz6mol6so o MAV-n61. iilgii 6tvegyem Rig6 Zolt6nt6l o MAV Rt. ir6nyit6- egyre ink6bb t6rt h6dit o keresked6-szolgol- ilEx : i  r r  . \ r v v  L v r r v t r r v r  v  r v r r \ v  r \ r r  r v r r / r r v  g v t r v  u r ^ v v v  r 9 r r  r r v v r r  v  A s r g J ^ v v v  o 4 v t v v r  

i : x

|ii sot. Vosutos p6lyofut6som meghot6roz6szo- tot6 szeml6ltet. Mindenkit oro k6r:t6mogos- iigill sql. VosuTos polyoTuTosOm megnOTOrOzO SzO- TOTO szemle[eT. MlnOenK[ OffO Ker: lOmOgOS- lifi
lli koszoi kopcsolnok 6ssze vele. T6bbsz6r is k6z- so obbon o t6rekv6s6ben, hogy ism6t lend0- !13
lli vetlen kornyezet6ben dolgozvo meggy6- letet kopjon o vqs0t6tolokit6s folyomoto. llli l ' r

lli z6dtem qn6i, nogy Rigo Zolt6n sokot dolge Meggy6z6d6se ugyonis, hogy o k6rnyezet- ill
Iii zott o26rt, hogy o vos0t olkolmozkodj6k o bor6t,ot6volobbit6rs6geketozorsz6gf6v6- il!
lll pioci kihiv6sokhoz. ros6hoz 6s region6lis k0zpontjoihoz kopcsol6 ll$
ili Ugy gondolom, hogy - omint ezt Lotz K6roly mogyor vos0t ez6ltol segitheti oz orsz6gnok lli
lll miniszter 0r is felodotul szobto - folytotni kell oz Eur6poi Uni6hoz vol6 csotlokoz6s6t, lil
lit o lraAv Rt, meg0irt6s6t. Ezt oz6rt is hongs0lyoz- uAv n. Kommunik6ci6s lrodo 
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Az Utasft6s (f61re)6rtelmez6se,
avagy mit meg nem tehet egy szolgillati vezet6

Amennyiben ir6somban fantaszti-
kus n6szleteket fedez fel, azt nem 6n
aldlam ki, hanem a val6s ELET irta.
Ami6rt tollat fogtam saj6t magam,
mozdonyvezet6 kollegdim 6s nem
utols6 sorban a t6rs szolgdlati dg
v6grehajt6 dolgoz6i 6rdek6ben is te-
szem, ugyanakkor nem titkolt c6-
lom, a nyilviinossrig segftseg6vel az
illetdkesek figyelm6nek a felkeltdse
is, mivel az 6 felel6ss6gtik is, azuta-
sftdsok betarttatisa a munkahelye-
ken.
23 6ve vagyok a mozdonYvezetdi
p6lydn, sok mindent megdltem, de a
szabdlyok ilyen kirfv6 m6don val6
6t6rt6kel6s6vel m6g nem tal6loz-
tam.
A MAV-on behil v6grehajtott, sok-
szor drasztikus, hat6saiban azon-
ban kell6en 6't nem gondolt l6tsz6m-
csokkentds, esetleg a forgalmi szol-
giilat leegyszenisit6se miir-miir a
mrikdd6k6pess6get vesz6lyezteti.
Szillitani pedig kell. Az utasftds ren-
delkez6seinek be nem tart6sa pedig
mindenkor magdban hordozza egy
baleset bekovetkez6sdnek a lehet6-
se96t.
Atiirtenet di6hQban
A helysziry k6t tizletigazgat6siig ha-
tdrdn fekv6 csom6ponti 6llom6s,
melybdl50 km hosszrisdgri mell6k-
vonal iigazik ki. Ennek elsd 6llom6-
sin a forgalmi szolgdlatot megsziin-
tett6k, csak vonatjelent6 6r teljesit
szolgiilatot. Id6nkdnt sztiksdgess6
vdlik a szolgdlati helykiszolgdldsa a
csom6ponti iillomds egyszerrisftett
vonatvezetdi vizsg.ival rendelkez6
tolatdsvezet6j6vel (k6k sisak). A
mozdonyvezet6 sz6vd teszi (kotoz-
kodik), hogy szerint ez a dolgoz6
visszaritban (22. sz. parancskonyvi
rendelkez6s) nem menesztheti el a
vonatot. Osszeiil a menedzsment.
Telefon jobbr6l, 6lldsfoglalis balr6l,
megsziiletik a hatiirozat: a moz-
donwezetdnek nem tiszte eldonte-
ni, hory a meneszt6st v$26 iogo-
sult-e meneszt6sre. MajrJ eldontik a
feliebbval6k.
Ujabb k6rd6s vet6dik fel. Elv6gre
mi6rt is nem akar elindulni? A v6-
laszpr6zai: nem ldt meggy6z6 sznl-

gdlati jelvdnyt. Ez sem Probl6ma.
Nosza l6ssunk csodiit, el6 a szer-
szdmkonvv 6s mdr van is vords sza-
lag n6h6ny napon beliil, s hozz| a
magyarizat Itt most nem a vonat-
vezetd egyszer(r, csak a vizsgilia.
Kap m€g a dolgozo n6mi forgalmi
okatiist is. Ha rigy tetszik, felteheti
a vor6s szalagot a k6k szfnri v6d6si-
sakjdra, vagy a munkdsruhdhoz
adott k6k viiszonsapk6ra is, csak
egy a l6nye& hogy mindig el6l le-
gyen. Ez fgy mdr kikezdhetetlen
szolgdlati jelv6ny. Ha majd erre sem
indul el a vonat6val a mozdonyve-
zet6, persze meg a sz6beli felhatal-
maz6sra, h6t... majd megn6zheti
mag6t.
Mivel ott 6s akkor a vezet6st nem
tudtam mqgy6zni, ezfton szeret-
n6m a figyelmtiket felhivni az utasi
tdsok azon pontjaira, amelyek ezt a
k6rd6st viliigossii teszik.
1. AzF.2. sz. Utasftds nem ismeri az
,,egyszerfi sftett vonatvezetd" fogal-
m6t. A nevrSben is benne van sz5
szerinh,,egyszer(rsitett vonatveze-
t6i vizsga - iparv6giiny kiszolg6l6,
elegy 6tSllitrist, valamint csom6pon-
ti kiszolgdl6st v6gzi menetek tola-
tdsvezetdi r€sz6re" 0.1. sz. Utasit6s.
2. A forgalmi 6s kereskedelmi szak-
szolgdlat oktatdsi rendje sem ismeri
az,,egyszer,isftett vonatv ezet'" fo-
galmit, ez6ltal nincs is hozz6rendelt
6ves oktatiisi iddkeret!
3. Egyszenisitett vonatvezet6i vizs-
gdk, beosztAsokra lebontva. 0.1. sz'
Utasft6s I. ftigel6k

14. A. Vezet6i jegyvizsg6l6k
14. B. Tolatdsvezetdk r6sz6re,
iparv6gdny-kiszolgiilds, elegy-
atallitl- 6s csom6ponti menetek
kiszolgdldsdhoz
14. C. Mozdonynak min6stil6
v6g6nyg6pkocsi 6s munkag6pek
vezetdi reszere
14. D. Motoros kiskocsivezetdk
16sz6re.

Ezekn6l a vizsgiikniil n6mi elt6r6s
van a felk6sziil6si id6, a vizsga anya-
ga 6s a vizsg6ztat6 szem6ly6ben. De
ett6l m6g egyik beosztiis sem lesz
,,egyszerfi sitett vonatvezetS".
O. 1. sz. Utasft6s.

Meneszt6s! vagyls vonat felhatal-
mazdsiit az elindul6sra pedig egye-
dtil a vezet6 jqyvizsg6l6 vdgezhet
sz6bary ha viseli a szolgdlati jelv6-
nv6t.
f. Z. Utasitris 905. pont.
4. Amig a vonatvezet6 felk6sztil6si
ideje t h6t, anyaga a teljes F.l., F.3'
sz. Utasft6sok, Menetlevdl kitolt6si
6s kezel6si utasftds, F51, F.53., Rry
RIC, Menetrend-fiiggeldkek, E'12.,
KSZIJ, vizsgiztatdsit a kereske-
delmi 6s sz6llft6si oszt6lyvezet6 €s
a forgalmi vizsgabiztos v6gzi, ad-
dig az,,egyszerisitett vonatveze-
t6" felk6sztil6si ideje 2 h6t,6s el6tte
legal6bb 1 6vig on6ll6an vfgzett
tolat6svezet6i munka sziiks6ges. A
vizsga anyaga a tolatdsvezet6i
vizsga anyagdn kfvtil (11. sorsziim)
az F.4. sz. Utasftis pontsz6mok
szerinti anyaga stb. Vizsgiiztatiis6t
az 6llbmdsf6n<ik vagy helyettese
6s a forgalmi oktat6tiszt v6gzi. A
k6t elt6rd ,,beoszt6s" srilya vitatha-
tatlan.
5.Egy kis nyelatan
Milyen vizsgrija is van az ,,e gyszeri-
sftett vonatvezetdnek"?
Milven k6rd6sre vdlaszolva - mel-
l6kn6v.
Hol van (sz6 szerint f6nr6v formii-
ban) az utasit6sban leirva ,,egysze-
rrisitett vonatvezet6" ?
Hol k6rd6sre vdlaszolva SEHOL.
Ilyen beoszt6s nincs.
6. Ha most ezen 6llorruis vezet6s6ge
- sajdt 6rdekeit szem eldtt tarwa -

rdk6nyszeriti ezekre a dolgoz6kra
(akiknek ehhez k6pzefts6gnk 6s el-
s6sorban vizsgdjuk sincs meg) a me-
neszt6s jog6t (vonatvezet6 jelv6ny,
vor6s szalag), akkor feltilbfriilja az
utasft6s ide vonatkozo rendelkezd-
seit. Magatartdsiival hatiiskdri tull6
p6st kovet el 6s egyrittal veszdlyez-
teti a vasriti kozleked6s biztonsagiit.
Mindezt tudatosan, a rendelkez6s&
re 6116 utasitiis tartalmdnak ismere-
t6ben, a forgalmi oktat6tiszt tudtd-
val teszi.

Garamviilgyi Istv6n

fdmozdonyua,etd
Kiskunhnlas

Vontatdsi Fondlsig



8 Mozdonyvezet6k Lapja 1997. janu6r-februdr

FONTOS VALTOZASOIC
10608211996. UI. sz. Utmutat6

a munk6ltat6 6ltal alkalmazott ir6sbeli
figyelmeztetdsekkel kapcsolatos eljdrdsokhoz

A tdbbsz<ir m6dosftott 1992. 6vi XXII. t6rv6ny (Mt.)
109. $-a a kollektiv szerzdddsek hatdskcirdbe utalta a munka-
viszonybdl szdrmaz6 kcitelezettsdgeknek a munkavdllal6 6lt:d
tdrtdnt v6tkes megszegdse ellendre alkalmazhat6 hftrdnyos
jogkdvetkezmdnyek kiir6t 6s a kapcsolatos eljdr6si szabdlyok
meghat6rozds6t.

Akordbbi MAV Kollektiv Szerz6d6s 74A.$-a, kdsdbb 82.
$-a megszakiwa a MAV kordbbi gyakorlal4t, az irdsbeli fi-
gyelmeztetdst, mint a munkafegyelem fenntarlds6nak eszk<i-
z€t a hfinilnyos jogkdvetkezm6nyek kdz6 sorolta.

Ez amegold6s azt eredm6nyezte, hogy a munkdltat6i figye-
lemfelh(vdst igdnyl6, azonban csekdly srilyri szabdlyszegdsek
eset6n a munkdltat6 vagy az el6ir6sszerf teljes elj6rds lefoly-
tatAs{ra k6nyszeriilt, vagy pedig figyelmen kiviil hagyta az
emlitett szabdlyszeg6st.

Amint azt a statisztikai adatok is mutatjak, a munkdltatdi
int6zkeddsek kdzel fele ir6sbeli ftgyelmeztet6,s volt, ami azt
jelzi, hogy a munki4ltat6i jogkdr gyakorl6i hosszadalmas ad-
minisztrativ tev6kenys6get kdnytelenek vdgezni a legenyh6bb
munkdltat6i rosszalli{s kifejez€sre juttatdsa 6rdekdben.

A megvdltozott szabdlyoz{s l6nyege, hogy ,,irdsbeli figyel-
meztet6s", mint legenyhdbb szankci6 hely6be a szolgdlati
,,megrov6s" l€p, igy az irdsbeli frgyelmeztetds kikeriil a hdt-
rdnyos jogkcivetkezmdnyek krirdbdl.

A jelenleg hatilyos Mt. szab6lyai sem kdpezik ugyanis
akadAlyilt annak, hogy a munkdltatd a munkaviszonydb6l
sztrmaz6 kdtelezetts6gdnek nem kiel6git6 teljesitdse miatt a
munkavdllal6t figyelmeztethesse ak6r sz6ban, akdr ir6sban.

E munk6ltat6i jog a munkaviszony termdszet6b6l, rendel-
tetdsdbdl okszerden kcivetkezik, ugyanis a munk6ltat6 - fi-
gyelemmel az ML 102. $ (3) bekezd6s6ben foglaltalaa -
k<iteles megfelelden teljesiteni a munka megszervez6s6re, a
munkavdgzdshezsztiks6gestAj6koztatisra6sirdnyitAsravo-
natkoz6 kOtelezettsd geit.

E k0rbe tartozik, hogy a munkdltat6 jogosult, sdt a vasrit
vesz6lyes iizem jellegdbdl kdvetkez6en kciteles is az el6ir6-
soknak meg nem felel6 munkavdgzds kiktiszdbdldse, illet6leg
megeldz6se drdekdben a munkavdllal6 figyelm6t - h6fr6nyos
jogkdvetkezm€nynek nem mindsiil6 form6ban - felhfvni.

A figyelemfelhivds k€tfdle m6don ttirtdnhet:
1. a munkdltatd - andlktil, hogy ezt a kdsdbbiekben ism6t-

l6d6s vagy djabb szab6lyszegds esetdn a munkavdllald terh6re
figyelembe kivdnnd venni - irdsban kOzi a munkavdllaldval

- megdllapitdsainak ldnyeg€t (tdnydll6sdt)
- a munkavdgzdssel szembeni kifogds ldnyegdt (a megsdr-

tett rendelkez6seket)
- a munk6ltatd dttal elvdrt ftdvetend@ eljdrds l6nyeg€t.
2. A munki{ltatd a szab6lyszeg6 magatart4st jdv6beni ism6t-

ldddse esetin srilyosabb munkajogi kOvetkezmdnyekkel ki-
vdnja drtdkelni. Ez esetben nem elegendd az I. sz. pontban
irtak (tdnydll6s, megs6rtett rendelkezdsek, elv6rt magatartds)
kOzldse, hanem kifejezetten utalni kell ene, kil6t6sba kell

helyezni az ism6tl6d6s esetdre az el6z6ekben hivatkozott
munkajogi k0vetkezm6ny alkalmazdsdt. Ekkor mell6zhetet-
len a munkavdllal6 kioktatisa a munkaiigyi jogvita kezdemd-
nyezdsdnek lehetds6g6r6l, azaz ajogowoslati zAnddk meg-
szerkeszt€se (Ml 6. $ (3) bek.)

L€nyeges, hogy mindk€t esetben a figyelmeztetdsnek tdny-
szerilnek, tartalmilag helytdll6nak kell lennie, 6s az nem sdrt-
heti a munkavdllal6 szem6lyisdgi jogait, emberi m6lt6sdg6t.
Tekintettel ana, hogy a figyelneztetds egyik gsetben sem
mindsiil munkdltat6i intdzkeddsnek (azaz az Mt, illet6leg a
KSZ szerinti h6trdnyos jogkdvetkezmdnynek), a munk6ltat6i
intdzkeddsek nyilvantartdsdba nem szabad bejegyezni, azon-
ban h6rom 6vig meg kell drizni a szolgdlati tAblfizatban,
illetdleg egy p6lddnydt az irattArban.

AKorm6ny
tSll 1996. (XU. 6.) Korm.

rendelete
a korengedm6nyes nyugdijazdsr6l

A tdnadalombiztosit6srdl sz6l6 1975.6vi tr. tdrv€ny (a
tovdbbiakban: T.) l2A. $-a (2) bekezdds6nek e) pontj6ban
foglalt felhatalmaa4s alapjdn a Kormdny a k0vetkezdket ren-
deli el:

1 .  $
(1) A munk6ltat6 meg6llapodhat a munkavdllaldval annak

korengedmdnyes nyugdijazflsflr6la T. 39. $-dnak (1F(3) be-
kezddsdben megdllapitott 0,regs6gi nyugdijkorhatdr betOltds€t
megeldzden legfeljebb dt €vvel abban az esetben, ha a mun-
kavdllald rendelkezik az eldrehozott dregsdgi nyugdijhoz
sziiks6ges, az illet6kes nyugdijbiztositis igazgatilsi szerv (a
tovdbbiakban: nyugdfjbiztositSsi szerv) 6ltal eldzetesen iga-
zolt - n6 esetdben a T. 39. $-dnak (8) 6s (10) bekezd€sdben,
f6rfi esetdben aT.39. $-6nak (9) 6s (10) bekezddsdben meg-
hatdrozott - szolg6lati iddvel.

(2) Akorengedmdnyes nyugdijaz6s tov6bbi feltdtele, hogy
a) amtrkiltatd a munkavdllald <iregs6gi nyugdijkorhatdrd-

nak a betdltds€ig az 6venk6nti emel6sek 6s a kieg6szitdsek
ndlkiili nyugdij dsszeget, tov6bbd a korengedmdnyes nyugdij-
hoz megdllapitott hdnastArsi p6tldkot, illet6leg a hfzastArs
utrlni jdvedelemff tl6kot a fizet€si 6rtesitds kdzhezvdelftk}-
vetd 1 5 napon beliil a Nyu gdij foly6sf t6 I gaz gat6sdg IUAV nl
Nyugdij lgazgat6silgl elktikinitett szdml{j{ra egy risszegben
befizeti:

D) a munkdltat6 az a) pontban foglaltakon kiviil megtdriti a
fizetdsi drtesitdsben foglaltak szenntaz els6 tdnyleges folyd-
sitds naptdri 6vdben irdnyadd dsszegben a postakolsdgeket is
annyi naptdri h6napra, amennyire a korengedmdnyes nyugdf-
jat folydsitani kell;

c) a munk6ltat6 tizet6si kdtelezettsdg6nek legk6sdbb 8 nap-
pal a nyugdijaz6snak az illetdkes nyugd(jbiztos(t6si szerv
hatfuozatAban foglalt iddponda el6tt eleget tesz.

(3) Az egyes munkav6llal6i csoportokra vonatkoz6, az (1)
bekezd6sben ds a (2) bekezddsben foglaltakt6l eltdr6 szab6-
lyokat a 3. $, a 4. $ (3) bekezdds c) ponda 6s az 5. $ dllapitja
meg.



2 . $
(1) A munkdltatd a meg6llapodds megkdt€s6tdl szdm(tott 8

napon beliil kdteles drtesiteni az illet6kes nyugd(jbiztositdsi
szervet a korengedmdnyes nyugdijazdsra vonatkoz6 meg6lla-
podfsr6l,6s egydttal nyilatkozrnaz L. $ (2) bekezdds b) ponda
szerinti kOtelezettsdg vdllal6Mr6l.

(2) A kifizetett nyugdijdsszeget a gazd6lkod6 szervezet a
kd,lts6gei, a kdlts6gvet€si szerv megtakaritdsai terh6re szd-
molja el.

(3) Ha a dolgoz6 nyugdiijogosultsdga a korengedmdnyes
iddtartam alatt megszrlnik, akkor u el6re befizetett nyugdij-

dsszeg 6s postakdltsdg mdg Mtraldvd ardnyos rdszdt a nyug-
dtjbiztositds szerv visszafizeti'

(4) Ha a munkdltat6 az 1. $ (2) bekezdds szerint el6irt
fizet6si kritelezettsdgdnek nem tesz eleget' a meg6llapit6 ha-

tArozat visszavondsdrdt a Nyugdijfoly 6sit6 lgazgat6s6g kez-
demdnyezds6re,az elliltAst meg6llapit6 nyugdijbiztos(tdsi
szervnek, a VIAV Rt. Nyugdij Igazgat6sdgnak pedig saj6t
hatdskd€ben gondoskodnia.

(1) Az az t941. december 3l-e ut6n 6s 1947.janudr l-je
eldtt sziiletett n6, 6s az 1937. december 3l-e utdn 6s 1942.
janu6r l-je el6tt sziiletett f6rfi, aki nem rendelkezik az el6te-
hozott tiregs6gi nyugdijhoz az 1. $ (1) bekezddsben meghat6-
rozott szolgdlati iddvel, de rendelkezik legaldbb a munkav6l-
lal6 n6 25 6vi,a munkavdllal6 f6rn 30 6vi szolgdlati id6vel, a
korengedm6nyes nyu gdijazasra a T. 39. $ -6nak ( 1 )-(3) bekez-
ddsdben foglaltak szerint jogosult.

(2) A korengedmdnyes nyugdijra vonatkoz6 megdllapod.4s
megkdt6s6re

- az 1944-};rn sziiletett nd esetdben 6 6wel,
- az 1945-ben sziiletett esetdben 8 6vvel,
- az l946-ban sziiletett n6 esetEben 10 dvvel,
- az L94l-ben sziileten fdri esetdben 6 6wel
aref r[nyad6 6regs6gi nyugdijkorhati4rt megeldzden van

lehet6sdg.
(3) A munkdltat6 a (2) bekezd6sben meghatirozott esetek-

ben az 1. $ (2) bekezd6s a) 6s b) pontja 6s az 5. $ szerinti
fizet6si kdtel ezetts€gdt - anyugdijbiztosit6si szerv 6ltal meg-
dllapitott - a munkavdllal6ra irdnyad6 el6rehozott d'regsdgi
nyugdijkorhatrdr el6r6s6nek iddpontjdig k<iteles teljesiteni'

4 . $
It; ntotengedm€nyeg nyugdfj megdllapitdsSra 6s foly6si-
tAstra a tirsadalombiztbsitfsi jogszabdlyok rendelkezdse a
(2H3) bekezd6sben foglalt eltdrdsekkel az irdnyad6k.

(2) A megdllapitott nyugdij foly6sitdsdra az 1. $ (2) €s a2.

$ (1) bekezd€sben foglaltegytittes feltdtelek teljesit6se eset6n
kertilhet sor.

(3) 1996. december 31-e utdn megkdtdtt meg6llapodas
alapjdn a korengedm6nyes nyugdijat

a) azel1rehozott 6regs6gi nyugdijhoz a T. 39. $-6nak (8)-
(9) bekezddse szerint sziiksdges szolgdlati iddvel rendelkezd
munkavdllal6 szdmdra csdkkent6s n6lkiil,

b) acstikkentett eldrehozott nyugdijhoz aT. 39. $-6nak (10)

bekezd€se szerint sziiks€ges szolgdlati id6vel rendelkezd

aa
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munkav6llald szim{ra az ott meghatAtozott csdkkentett
0sszegben,

c) amennyiben annak megdllapitdMra a 3. $ (1) bekezddse
alapjdn keriil, sor, a munkavdllald szAm[ra annyiszor 30 na-
ponk6nt 0,S%o-kal csdkftentett dsszegben, ahfinyszor 30 nap
hidnyzik az Oregsdgi nyugdijkorhatdr betOltdsdhez kell meg-
6llapitani.

5.S
Az 1. $ (2) bekezdds a) pontjdban, a 2. $ (1) bekezddsdben

ds a 4. $ (2) bekezddsdben foglaltaktdl elt€rden a kOzponti
k<iltsdgvetdsi szervn6l - a kOztisztvisel6k jogdll6sdr6l szdl6
1992. 6vi XXItr. t0rv6ny alapjdn kdzszolg6lati jogviszonyban
- foglalkoztatott munkavdllal6k korengedm6nyes nyugdij6t
meg kelldllapitani,6s foly6sitrani kell akkor is, ha az eml(tett
munkdltatd v6llalja, hogy a korengedmdnyes nyugdijnak az
6venk6nti emel6seket (kiegdszit6seket), a h1zastirsi p6tl6kot
(h6zastdrs utdni jcivedelemp6tl6kot) tartalmazf 6sszeg6t, to-
v6bb6 a postakOltsdget az 6regs6gi nyugdijkorhatdr betiiltdsd-
ig a Nyugdijfolydsit6 lgazgat6sdgnak fdl6venk6nt el6re -

minden 6v janudr 31., illetdleg jfnius 30. napjdig - megfizeti.
lla a munkdltat6 az eldirtak szerinti fizet6si kOtelezettsdg6nek
nem tesz eleget, az a tov6bbiakban a kcizponti ktiltsdgvetdst
terheli.

6 . $
A rendelet alkalmazdsa szempontjdb6l
a) 0regs6gi nyugdijkorhaliron a szemdlyre ir6nyad6 Oreg-

s6gi nyu gdijkorh attur - a T. 40. $ -6nak (5 ){6) bekezddsdben
meghat6rozott egyes munkakOr<ikben biztositott korkedvez-
mdny figyelembev€teldvel meghatArozott dletkort - kell 6rte-
ni;

D) munkavdlld6, aki munkaviszonyban, kdzalkalmazotti
jogviszonyban, ktizszolgdlati jogviszonyban, bfr6sdgi 6s
tigydszs6gi szolgdlati jogviszonyban, bedolgoz6i jogviszony-

ban, szcivetke zntt tag munkaviszony jellegii munkavdgzdsre
irdnyul6jogviszonyban 6ll; !

c) munkiltatd az a jogi szemdly, jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 gazderiilgi tdrsasdg, illetve magdnszemdly €s an-
nak jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 tdrsasdga, aki mun-
kav6llal6t foglalkozcat.

7 . $
(1) E rendelet 1997. janu6r 1-j6n l6p hat6lyba.
(2) E rendelt szab6lyait azokra a munkavdllal6kra kell alkal-

mazni, akilnek a korengedmdnyes nyugdijazdMra 1996. decem-
ber 31-6t k0vetden megkOtbtt megdllapod6s alapjdtt keriil sor.

(3) Azokra a munkavdllal6kra, akiknek a korengedtn6nyes
nyugdijazdsdra 1996. december 31 4tmegel6zden megkdttitt
megdllapod6s alapjdn keriilt, vagy keriilt sor, a korengedmd-
nyes nyugdijaztsr6l szdl6, m6dositott5ll990. (I. 18.) MT
rendelet szab6lyait kell alkalmazni.

(4) E rendelet hat6lybal6p6.sdvel egyidejrileg a korengedmd-
nyes nyugdijazdsrdl sz6l6 5/1990. 0. 18.) MTrendelet €s az azt
modosit6 5U1995. (V. 10.) Korm. rendelet hatdlydt veszti.

Horn Gyula s.k.,
miniszterelncik
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VALTOFEL(ADVAGAS!
Vdlt6felvdgds azF.2. sz. Utasitds 251.
pontja alapjdn: a helyteleniil 6116 vdltd-
nak gydkkel szemben haladd jdrmfi ke-
rekeivel tdrtdnd dt{Uit sa, kivdtei a ru-
gds vi4lt6, a vdlt6felvr{gds tiltott cselek-
mdny.
Gondolom, sokan felkapjdk fejiiket,
hogy mit akarok 6n ezzel egy szakmai
lapban, hiszen ezt mindenki tudja. Ter-
mdszelesen senkit nem akarok oktatni,
okom azonban van felt€telezni, hogy
vannak olyan emberek, akik ezzel asza-
bdllyal m6g nem taldlkoztak.
V6lemdnyem szerint - mdg ha tiltou
cselekm6nykdnt is -, ha az utasftds fog-
lalkozik ezzel az esem€nnyel, az azt
jelenti" hogy ez a dolog eldfcndulhat.
Emberek vagyunk, tdvedhetiink. Sdt
megsfgom egyeseknek, hogy ez azok-
nak az EMBERLKNEK a munk 6jakdz-
ben fordulhat eld. akik ennek a szerke-
:ieurek az iilitisdval vannak megbizva,
vagy azon kcizlekednek jdrmfiveikkel.
Termdszetesen nem azl mondom, hogy
gratuldlni, vdllat veregenri kell azok-
nak, akik szolgdlatonk6nt egy-kqt vdltdt
f'elvdgnak, felvdgatnak, s azt rnondani:
ncm baj, lesz rndg tdbb is. 5z6 nincs
en$ll De ha az Utasit6sban benne van,
s$t rovabbi iit ponton keresztiil azttag-
lalj4, hogy m.it kell tenni ezek ullin, l l-
tdtelezem, hogy a szerkesztdk, s rajtuk
keresztiil a M.dY a tdnyt, hogy v6lt6fel-
vdgds tdrtinhet, elfogadja. Elfogadja
mdg fgy is, hogy sok-sok ponton ke-
resztiil rendelkezik, a vdttddllit,d.s idejg-
re, a v6lt6k lez.6rds1n, felnyitds6ra, fel-
old6siira, le- ds elzdrdsi tilbl{&atokke-
szitdsdre, a vdlt6kulcsok megieltil6sdre,
kezelds€re stb., mert tudja, hogy egy
dolgot nem tud kizdmi, az embcri tdve-
ddst. Tudja, hogy el lehet fdradni a szol-
g6lat v1g0re (an6l nem akarok beszdlni,
hogyj6zanon igen, de krpihenten egyre
kevesebben jelentkeznek szolgdlatba)
tudja, hogy az fjszaka alv6sra val6 s az
emberi szervezet a nem alvdst megszok-
ni nem tudja, sok erdfeszftdsbe keriil az
6brenmaradds, ami megint csak f6rasz-
t6. Tal6n ez€fi taldltAk ki a mdr el6bb
emlitett 6t pontot(252-256), s ittszeret-
ndk megdllni egy-kdt sz6 erej6ig.
Szemtandja voltam egy esetnek, anfkor
a szolg{lattnvd h6lgy a vdltdfelfdg6s
utdn sfr6gdrcs0tkapott, mdst nem tudott
mondani csak azt,hogy,,Mi lesz velem?

Kinignak?" A htilgy 20 percig cselek-
vdsk€ptelen volt, m6g segfteni sem le-
hetett neki. A vizsg{iat lcfolyt, az (tgy-
mond ,,bfinOsdk" megkaptdk a magu-
k€t. De vajon vizsgflta-e valaki mi6rt
voit a dolgoz6nak ez a reakciSja? Ki
oklatta f6he? Ki fenyegette rneg az ok-
tatds vagy ehgazitAs ci,rndn?
Vdlem€nyem szerint enndl srilyosabb az
az eset, amikor a dolgoz6k megpr6bdl-
jdk eltitkolni a vdltdfelvdgdst. Pedig az
F. 2. Utasitris 253. sz. pontja ,,A vdlr6-
felvdgr{s elhallgatisa sflyos k6vetkez-
rndnyeLlcel jdrhat." Ezt is tudjdk, m6gis
valami (valakik?) ene kdszteti dket. Mi-
6rt? Kltdezte 6ket en6l vataki? Egy
dolgoz6 elmondta, hogy az 6 f6n<iktik
(f6n0k[k??) kijelentette, hogy a teriile-
t6n vdlt6felvdgds nem tclrtdnhet, mert
megndzhetik magukat. Ktiliinben is sok
ember vdr azutcdn munkdra.
Szerintem az ilyen ds ehhez hasonl6
kijelentdsek feleldtlenek (maga a sze-
mdly is), mert a nlai vildgban, amikor a
csalddoknak a megdlhetds6rt kemdnyen

meg kell ktizdeni, nincs m6s munka-
hely, az emberek grircsdss6, feszi.ilttd
vdlnak, s ez mag6ba v6ve is veszdlyfor-
r6s.
Tovdbb6 ana cisztrinzi a,,brlnds" dolgo-
z6t. hogy egy tragddia (sajnos nem kell
messzire visszagondolnunk) lehetdsdge
sem riasztja vissza az elhallgatdst6l.
Enn6l tal6n m6g srilyosabb az az eset,
amikor maga a szolgdlati vezetd k€ri
(utasftja?) a vdlt6felvdgdsban r€sztve-
vdketaz eset elsumi{koldsdra. Az egyik
dolgoz6 azonban nem megy bele, meg-
sz6lal a lelkiismerete. K0vetkezmdny: a
tisztelt vezet6, miutdn fjbdl meger6so-
dik pozicidjdban az utasitiis feheert€l-
mez6s6vel uszitgatja a dolgoz6it a md-
sik szakszolgi4lat ellen. Mihez vezet ez?
No comment!
Term6szetesen ezek az ifltaldnos jogok
(remdlem), de ha mi{r a v6lt6felv6g6sndl
megtaldljuk az dn. ,,biinos0ket", tal6n
el6 kellene kerirteni, nevezzik igy: ,f6
bfinrisOket", s akkor tal6n ebbdl az ok-
b6l megeldzhetdek lenndnek a fdlre6rt6-
sek, haragok, s ne adj Isten, tragddii{k!

Gusztos K6roly
ma zdonyve ze t d, Kiskun halas

Vasfiti liberali zdei6 el6tt
Vige a horribilis dllami tdmogatdsoknakT

Az eur6pai vasuttirsasiigokat mind-
eddig elkeriilte a liberalizici6, de
Briisszelben mdr €rlelddnek azok a
tervek, amelyek v*6get vetnek az ed-
digi k€nyelmes €letnek.

IF

Nincs egys6ges piac, nincs verseny-
helyzet, ugyanakkor jelent6s iillami
tdmogat6s jut az EU-ban mdkod6 vas-
irti sz6llft6knak - foglalja 6ssze a jelen-
legi helyzetet a Financial Time.s. A vdl-
tozils v6gett tan6cskoztak Bnisszelben
nernr6giben az {gaaat v ezet6i.
A Bizottsdg iiltal kieszelt terv 6rtelm6-
ben ki kell jelolni a ,,gyorsforgalmi"
fuggetlen teherdru-szillit6s Eur6p6t
6tszel6 ritvonaliit. A kezdemdnyez6s
er6nye, hogy nincs szi.iks6g rii tor-
v6nyre, sem jelent6s beruhiizisra. Th-
ldn ennek knsz<inhet6, hogy minden
tagorsz;ig kdsz r6szt viillalni a ,,folyo-
sdk" l6trehozataliiban. A tervezet hat
ritvonalb6l az els6 Rotterdam, Ant-
werpen 6s Hamburg kikot6ib6l indr:l,
6s N6'metorszrigot, Ausztri6t dtszelve
Mil6n6ban 6r vdget.

Kevdsbd sikeres fogadtatdsra talSlt Ne-
il Kinnock, a Bizottsiig kozleked6si
iigyek6rt felel6s tagjrinak elk6pzel6se
a vasrift6rsas6gok segdlyeinek meg-
nyirbill6s6roi. Eszerint a t6mogatdsok
odaft6l6se sorSn a l6git6rsas6gok ese-
t6ben alkalmazott m6rce az ir6nyad6,
vagyis csak jelent6s 6tszervez6sekhez
ig6nyeihet6 seg6ly.
A Bizottsdg szeretnd felsz6molni a vas-
riti trlrsa#gok trilzott nemzeti jelleg6t
is. Ennek egyik m6dja ha alkalmazza
a hiirom 6ve 6rv€nyben I6v6 jogszabri-
lyokat, amelyek el6irjrik az iizemelte-
t6k kozti diszkrimin6ci6 megsziintet6-
s6nek alapelveit, a nyilt trenderek ki-
irds'itak szabdlyait. Szeretn6 el6rni,
hogy a korm6nyok le(rjdk a vasutak
1 993 el6tt felhalmoz6dott ad6ssiigait.
Ennek fejdben a t6rsasiigoknak iizleti
alapon kell mfikerdnii.ik. Nem csoda,
hogy a liberaliz6ci6s terveket igen sz6*
les kcirben ellenzik. Svddorsziig 6s
Nagy-Britannia tdmogatja Kinnockot,
de NdmetorszAg, DAnia, Olaszorszdg
6s Hollandia a heves ellenz6k t6boni-
ba tartoznak.
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Mlndlg rig/ hrdtam €s hlttem ts
benne, ha az ember haszn6{a az
esz6l akkor meg hrdJa oldant a
ritHtzott feladatokaL Nos ri kel-
lettJdnndm,nem mtndenkln€lvan e,igr. Aztskol6ban 6s ottlon
rnhdfg arra blztattak, haszn6{am a feJem 6s gondolkodJak
mteldtt cselekszem. Term€szetesen a hatekony helyzetmegol-
dds elsaJitit6s6hoz rengeteg dolgot kellett megtanulnom, €s
arra blztatott mlndenld okosodJah mrlvelem maganr" mert ha
van kell6 alapom b6trabban beszelhetek arr6l, arnlt tudok. Mtt
sz6lnak hond? BeJtittl kgaldbbts €retts6gln 6s az 6sszes mAs
vtzsgAmon; rrrg a hat6s6gin ts, ahol - btrszke vagrok rd -Jeles
eredm€nnyel vegeztem. A kezdet kezdet€n, dszt6ban voltam
azzal, nem eleg arre4szerzettisrneretanyag, a Srakorlat ts sokat
nyom a latban. Egr reS, kedves ftlrnben a hires-hirhedt bank-
rabl6 tanoncot fogadott maga mell6, hogr dtadja az Evllzedek
alatt felgdlemlett tudAsl Telt-mrilt az td6 6s az t{ri kasszafur6
egrre tlgresebb lett Azonban egr alkalommal nem tudta ldnylt-
nl a ribizott szcfet, mtt tehetett hivta a mestert. Az 6reg mack6s
lO rnisodperc alatt ldnyitotta a p6ncflsz.ekrcny't az t{t legna-
grobb b6mulatara. Arra a k6rd€sre . hogran sikeriilt tlyen rdvld
td6 alatt eredmcnyt el€rni, az 6reg roka csak annyit mondott:
.Flgelrd kellett volnal'. Nr:s, en is Ag/eltern" gruJtdttem a
tapasztalatot 6s €sarevettem, megr a dolog.
Gyakornokk6nt rrreg L8 6rSrkat mentrinh de nem zavart sose a
dolog, mtnd6ssze eg valamt bosszantott: mindig a kdvetkez6
szolg6Llat r€g€n tudtuk rneg, mi lesz a kdvetkez6 vez6nyl€s,
pcdig rnar az rij E. 1. volt ew6nyben; van olyan fiit6h6z rrapJa-
lnkban, ahol ma ls cz a szok6s divik. Abban a td6bcn a
nrnetlrinyit6k ts krtudtak J6nnt a l8 6rab6l. Azonban JOtt
yalami, arnl grdkeresen rnegv6ltoztatta a helyzetel 1992, Jrilius
I -J€n 6letbel€pett az fiJ Munka T6wenyk6nyve.
A kezdett tapasztrlatokr6l nincs ArformAci6m, mert €ppen ka-
tona voltam. Amlkor 1993-ban aktiv mozdonyvezet6 lettem,
rnAr dUh6ng6tt a derrpkr6cla. Ktalakult gyakorlat lett a h€t
napos el6rwezenyl6s - amt mtnd a rnat naptg a legbtztosabb
pont a teher-fordAban (sokan ezt vttatja$ - €s ehrlleg 126ras
volt egr szolgilat. A b6kken6k ott ksd6dtek, amlkor a tehervo-
natl rrrenetrendkoncepcl6 hely' (orszagos) Jellegzetessege kiflt-
kozdtt nlncs rnenetnendszer0 tehervonad kdzleked€s; a szolgrl-
lratl menetrendkOnyv fele 6rt€ktelen lnformAciokat tarlalnazit
papir tdmegg€ vttlteott. Ennek ellen6rc mfurden evben sfilyos
finzeket izet a vastt elkEszitesEre €s kinyomtatasrira.
A teher-ford6ban nlncs blzonyos vonaf-, aJelentkez6sck els6prd
tObbscgc dnkdltsegi ritra sz6l. Az esetek d6nt6 tdbbsEgeben
mlnden rrregt6rtinhet a szelirtz'sa minden tr6my6ba ellndulhat
a koll6ga; 6nkdltscgben vagr vonattal, egrremegr. TtrlaJdonk€p-
pen nernls ltt van a f6 gond - bdr az effaJta bizonytalans6g {s
denrorallz6l6an hat a koll6gak nagr r€szere. Sok frit6h4azal
beszeltem a teher-forddrol - ttt rnondok kdszdnetet mlndenkl-
. nek, al,cl scgitett -. nem egrforrnAk a helyt vtszonyok, de aynlben
megegreznek a v€lernenyek az az, hogy a vonall ln6myito szol-
gdlat sokszor olyan dOnteseket hu, arnelyet nern gondolt et
kell6k6ppcn. Az esctekJelentds r€sz€ben f,grelrnen ldvel haS/-
Jrirk a foqgaknf szolgdilat 6s a rnozdonyvezet6kJelz6sett, €rdeketL
Ilyenkor azt6n s€nld ncm tudJa mI stll kt az eglsz}d,l; 116g az
lranyit6 serru mlnden a vakszercncse €s a v€grehaJt6-szoigr6rlat
Ogresseg€n 6s hozzSallSsin mulik (megtnt az a kellernetlen
btzonytalaneag). Hw,Atcszem: scnld sem szcrct m.6,s ddrrscge
mlatt szenvednl. N€zztlnk es/ pcldat a kdr0ltektntd lninyitAsra;
kedrrencelm a rep0l6g€pck 6s a vel0k kapcsolatos dolgok, ezert
errdl a terttletrdl veszcm a peldAt: al,6gt1r zbnitkra van felosztva,
mlnden z6ninak van egr ldglforgalrnl tranyitoJa, N€zzrlnk egr
nernzctk6zl rep0l6teret" mondJuk a Dallasit. A l6gtiranyito (nem
az aldre a domb6v6riak gondotnak) kb. lO-.15 menetrendszc-
rfndjeratra 6s ugranennyt mag6rrg€pre flgrel a zonAjeban. O,
ezekrdl a g6pekrdl tudJa, mtlyen magassdgor:6s lranyban k6-
zelcdnek a rept€r fel6, mennyl tlzernanyaguk van 6s a rendel-
lrez€sre 6116 k€szlettel meddtg hrdnak a lewegdben maradnt,
hrdJa a hivoJel0ket. aJdrat szirnilt, a nemzeHsdg6t, a r€ptlldg6p
6pus6L tlsztAban rran a tipusraJellernzd adottsrigoklel. IGr€sre
elnnndJa a kdrzetl ld6jara.sl adatokat, uS/ rnlnf szdlsebesseg,
szeltrany, l€grryorrrAs l€Adrzest vlszonyoh cl6rejelz6st tud
mondanl az elk6vetkezcnd6 3 6ravirhat6 tddJadser6l rnlndezzt
fig/, hog/ kapcsolatban van a k0rzcU meteorol6gussal. Mfnd-
erncllett kdpes ara hogr 9O nrasodpenxrrlr€nt lesz6llitson €s
felsz6llltson rep0idppeket. Nem csoda" lra vakon nregbiznak

r 6 nv E xY E N xiv A r H-t}*r#ff:ffi1
nahrnkat? Az lninyit6 rn€g ek-

kor ls optlmlsta szokott lennl. Ho-aFrilnk az iltalunk hoott
tehervonattal. Ez maJdnem rgaz ls lenne, ha a mt vonahrnkon
kivil mes nem kdzlekedne a pdrly6.'n; €rdekes n6don azonban
u a legritlAbb ese tben szokott igl lenrd. Mt van azonban akkor,
ha lidcsriszunk az fd6bdl? Mt a helyzet 12 6n6'n tnl?
Munle T0rv6nyl6nyve, I 17. g
(l) A munkaid6 rrapt nyolc 6ra.
i2) A munkavlszonJ.ra vonatkc6 szab6ly, \rag/ a felek 'rrgil-
lapodSsa az (l) bekezdesben foglaltruil

a) r6videbb, vagr
b) a 6szbenvagr eg€szeben k6szenleflJellegfl munkakdrben
hosszabb, de napt t9enlGt 6r6t rneg nem halad6 munkatd6t
ts megAllapithat.

{4) A haJ6kon €s fisz6 munkag€peken szolgAlatot te[ceit6. a
pobed rep0l6sben a }raJ6zi, l€glutas-kiserd. rcp0ldgepcs mrl-
szalrt, tov6bb6 a l6gt Jirmdveket ldszolg6l6 bcrerrdczca€ket
kezeld €s vezrtb. valamint a bellbldl €s nerrzctlcdzl rrpnetnerd-
szer0 kdzritt szemdlysziilitAs forgalmt utaz6 munkak6relben
foglalkoztatott munkavallal6k munka-, tlletve plhen6ldcjet kol-
lektiv szerzddEs e tdrvEnyben foglaltakt6l eltdrden szabity@,-
hatJa.
Murka Tdrv6nyldayvc, I 18. t
(U A munkatdil, a lL7. S (l)-{2) bekezd6se szcrlnfl napl mun-
kaid6 tartalmAnak alapulv6tel6vel, hett vagr enn6l hoeszabb,
de legfeljebb 6ves keretben is meghatSrrchat6.
(2) A munkaid6keretet a kollektiv szerzdd6e, ennek ht6mydrban
a munk6ltat6 6llapitja meg.
(3) A napl munkaidd az {ll bekezd0:s eset6trcn rrcm haladha$a
meg a tizenket 61511 6s annak k6t h6nap, kolbktiv szerz6des elt&6
rendelkea€se eseGn n6gr hdnap, tdbb munkAltat6ra ldtcrJed6
hatAly0 kollektiv snr"frEs elt€r6 rcndelkez€se esct6n hgftlebb
6 h6rrap Stlagiban- az ldEnymunket kv6rrc-a tc[co munkatd6-
nek meg kell felelnie.
(4) Az (1), (3) bekezd6sekben foglalt rendelkez6s€kt6l 6rtdnye-
sen elt6rnl nem lehet,
Osszefoglalva, a Munka T6rvenyk6nyve n*glreltArwa hogr a
napl rnunkald6 nem haladhatJa rneg a I 2 6rit €s ez a tir€nythg
leszab6lyozott hatir kollektiv szerzdddsben scm l€phctd tril;
n6h6Lny ldv6teltdl elteklntve (MT. I17. S (4)).
MitJelent e ^ rnvAorrryezat6k szdrnAra? a szolge,ht leghosz-
szabb id6tartama 12 (tlzenkettd) 6ra, arne\rbe bcletarbalk a
felelentkezes, leJelentkez,es €s az utokeeles tddtartama isl Mt
van akkor. ha m€gts felmertll 12 6ranAl hossrabb szollgliaP Az
bfzony a tdrv6nnyel ellenkez6, azaz thwdnytclenl
Magyar Ertclmez6 tr.azisz6tlr (AX. 1987):
tiw€rrytelen, nclltlo&ul<Enl! A tirv€nnyel ellenkez6. Pl,: TOr-
v6nytelen Int6zked€s. ff0rv6nytelen foglalkoatatEra, a sazA)
Nlncs ldalakult rrbdszer a tdrv€nytelen fogblkctatrnsok kezc-
l6sere. Sok he[en el6fordul ez Gnyl Nem ls o[an r€gen k6rbe
telefonaltam az orszigban n6hAny fdtdhdzat (szim szcrtnt 2l-
et), egr kEszOId ctkkemhez gn{tdttem az anyagot, t6bbck kdaott
err6l a probl€rnrir6l ts €rrdekl6dtern A nngk6rdeactt hclycken a
kdvetkezdkEppen alakul a helyzet:
nlncs rendkivfilt esetben rith6m cl6brdul

5 5 5 6
IAthatJuk, hogr a rnegk€rdezett helyek 76%-en btcznk tirvtny-
tclen foglalkoztatAs, ennek 3l%-a rendkivtill esetbcn tdrt€nlk
(A beszelget6sekbdl ktderillt a rendkivtlll escn*nyek fogalom
alatt, legtdbbszdr nem baleset rragr vonatk0zlckcd€st ldzaro ok
szerepel, hanem valaml mas, reJt€lyes dolog.) Azokon a szolgA-
latt helyeken, ahol ntncs tdrv€nytelen foglalkozatAs, az 6ltalA-
ban a kOtdtt ford6k, a megfelel6 szervezes mlatt vair €a van rigr,
hogr a szem€lyzet-lranyitas 6rdeke kiv6nJa r1g5f hog/ ne leglcn
12 6ran tfll te[esitds.
Milyen okal lehetnek a ttzenket 6r6n ttlt foglalkotatAsnak?
kgtibbszdr az smkott el6tbrdulnt, lekdsl az ember a forda
szerlnd hazaGrd vonataL lvlAsodtkk€nt saerepcl a aorban a eok
munka mlattl .megcs0e-iis"; lde soroln6m azt az 6ctet !s,
arnikor hazafel6 tartva nem €r0nk ld6re haaavagl nemri6ltanalr
le kell6 lddben. Asok munka, AltalSban to}at6-tehcnonatokndl
fordul el6. A harrnadlk ok, a hazatcr6 vonat ke6€$. de at
hlszem ez senklnek a szdmhJara nem r6hat6 fel, A fcnt ftlsorolt
elsd ket ok tr5nyitasl htbera vezethetd vlssza- SaJndlatos rrfdon
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ezzel nem tudunk mtt kezdent, pont figr, mtnt a harnradlkk€nt
felsorolt okkal sem.
Ebb6l bbony el€ge sdtit k€p tAmlkodkel€nk, rrnndhatnAm 69r
ls, blzonyos rrerteHg lu vagrunk szolgAltava a lelldlsmeretlen
lranyit6s keddlAllapotenak. Szerencs6re nem altalAnos qt a
csapatsallerrl varmakJ6 iranyit6k tsl Netn vltatorn" sok dolgpk
van-b6nyit6lnlarak de gondolanak ceak arra mtt irtam a l€glfor-
galmt-lrarryit6ls'6l Tal6n a rendszer fel€pitese hagr kiv6nnhral6t
maga utanz UtrUenesetre Gny, hogr a tetrerfordaban (ftt fordul-
nak el,5 legtibbszdr a 12 6r6n tull foglalkoztat6sok) ntncs el6r€
rnegtervezett szolgehl pedig a vasriton nagy dnrat az el6re gon-
dolkodas - lehet, nem mtndenhol, Jusson esz6be mlndenHnek u
utasitasok szdvege (mlnden eshetdsegre fel akarnak keszitenl
mlnket - ttibb-kerrcsebb sikerreD, a Glrre vab felkesz0l€s (azt6n
megls rnegall a rrasrit ha tilcn estk a h6), a havt-, l€trrapos
el6revez6nybs, a szabadsrigok I evr€ el6re val6 ttemez6se, a
ptherr6 kGielem I h6rrappal ebbbt leadasa stb' Az az 6rdekes'
hogr mtndenlo I hettel ebtte hrdJa. mtkor {og v6geprm o
aktuehs szolgalat (a 7 napos el6revezerryl€sb6l lidfoly5lag), rrrgls
meglepet6sk€nt €r mlndenldt, havonatelhagnis tbrtEnlk a tlzen-
kettedtk 6rav6g€n.

Mt lenne a megoldris? R6sztnkrdl nem sok lehet6s€g vanl
Mlrrden esetben Jelez,z0.k esem6nyk6nyvben a t6w€rrytelen
fo$alkoztatAsok tiny6tt T\rdom, sok helyen reztgnErltak a
koll6gAk, mert falra henyt borso, mlnden err6l irt sor, blztos
van olyan ls hogr emlatt retorzl6 ilJLdozata lett n€hAny koll€ga
- nem kell megtJednt, mlnden bllntctd forda betcltk egt9zer,
Nem mln6sitem-az turenyitAst. de tdbb odaflgrel6ssel, lelktts-
merettel 6s kdzvetlenebb kapcsolattart6ssal Jelent6sen Javul-
na a munka hat€konysaga a tdrv6nyes keretek megtartasa
mellett. Azt sem kell elfeleJtenfi az lvin Satahanov drdemrend
mAr nem l6t€zik.
Tisztelt Koll6g6kt Azt hiszem a sok olyan t6ma van, amelyben
rrreg van ktltve a kez0nk. Sokan esnek abba a gyermeteg hlbaba,
hogl amirol nem beszeliink vagr amtt nem l6hrnk az nlncsl Van
alcl-Lbben a szellemben tenykedik; let€P eSr levelet a n6v6nyr6l,
de a grdke€t meghagda- Nytssunk f6mrnot e?eken a lapokon
azoknak a dolgoknak, amelyek €nyt deritenek aznllla avlsz-
szassagokra, amelyek munk6mkat feleslegesen nehezittk 6s
rombo!6k a munkamoralt, borzolak tdegetnkel

Vcrer Gy6z6 nazdongtnz.etd,
DplmDdlfrrV?.

A MAGYAR KO ZIEKFDfu I X6 ZNIUWT'PESENT

AI,APITVANT
1147 BUDAIEST,ILOSVAY S. UTCA 41.

KrsvAsuTAK NAPJN MAGYARORSZAGON (1997)

A Magyar Kdzlekedt si KdzrnilveWdCsdrt Alapttvdny kezdem4 nyezt stre
I 995 - td I me g r e nde z 6 sre ke riil a,, Ki sva sut ak napi a" p ro 8r smso ro zat.

lW. m/rrcius22. IraAV nr Szdchenyi hegyi

1997. 6prilis 19.
LW.6qrlis26.
199. mdjus 1.
1997. m6jus 3.

1997. mdjus 10.
199. m6jus 16.
1997. jfnius 7.
1997. jfnius 21.
1997. jrinius 28.
1997. jrfilius 12.
1997. augusztus 9.
lW.aagszh$ 16.
1997. augusztus 20.
199. augusztus 20.
1997. szepember 6.
199'l. szeptember 13.
1997. szeptember 20.
199. szeptember 20.
1997. *tdber 11.

199. jrfilius 5.
1997. auguszhts 2.

Gyermekvasrit
Almamelldki AVE napja
Debreceni Zsuzsi kisvasft napja
Mesztegnydi ̂A,EV napja
Boizsdnyi AEV napja
egybn a MAV Nosztalgia Kft. iddnynyit6 napja!
Lillafiircdi .A,EV napja
Kaszdi Erdei vasft napja
Felsdtdrk6nyi AEV napja
lvldravasrit napja
Csornodpri AfV napja

Kecskemdti kisvasrit napja
PillhlniAPv napja
Mecseki kisvasrit napja
Tiszakdcskei kisvasrit napja
Balatonfenyvesi kisvasf t napja
Nyirvid6ki kisvasf t napja
Gemenci AEV napja
Sz6chenyi Mrizeumvasrfi t napja
Szilvdsvdradi AEV napja

A Kisvasrtti nop sorozathoz csatlakozott mtg:

Debreceni Vidimparki Gyermekvasft napja (Hajd6-Bihar megye)

(Budapest)
(Baranya megye)
Glajdf-Bihar megye)
(Somogy megye)
(Pest megye)

(Bonod-A.-Z. megye)
(Somogy megye)

rxr (Heves megye)
(Heves megye) :'1

(7-alamegye)

(Bdcs-Kiskun megye)
(Bonod-A.-Z. megye)
(Baranya megye)"
@dcs-Kiskun m€gye)
(Somogy megye)
(Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye)
(Tolna megye)
(Gy6r-Sopron-Moson megye)
(Heves megye)

(Szlovftia)
(Jkrajna)

Feketebalogi kisvasrit napja
Beregsz6szi kisvasiit napja

Erdektddni lehet: MAv Nosztalgia Kft. 1056 Budapest, Belgrdd rkp. 26. Tel.: 117-1665

M agyr Kltzlekeild si K dunllv e W iI d sd rt Alapftvdny
cIB HUNGaRIA BANK RT. 10701025-531n80649900004-040704600
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Qy"nitlnn gynnisitott
A civil 6letben szoktik mondani, hogy
katona, rcnd64 poscis, sutas szom-
sz6dia se teljesen... M ragadis erte ri is
szolgilunk, hisz pl. t6li sziineet kovet6
els6 tanitisi napon egy tivols6gi szem6ly-
vonat k6t kocsiral kozlekedik le. Bir nem
k6ne panaszkodniuk, hisz az egyik kocsi-
ban m6g 

"il.grtit 
is volg de igazii:,6l a

fent ernlitett cegek kapcsola(x6l szerct-
n6k n6hiny 6rrdekess6get p4pirra vetni.
A felsorolis lehet, hogy ponadan, lehet
vlin az is, hogy hiinyos, de egr biztos,
mindegyihik teflektor f6nyben n, s
munkijukat nem a fennkolt dics6retek
dvezik, m6g akkor sem, ha egyenk6nt

"izsgali"k 
6keg de ha m6g egyiittes mun-

k6jukat tekintitih akkor a k6p m6g alin
sodtebb. Mir abban az id5ben is, mikor
6Jlanpolgiri kotelezetts6gemnek eleget
t6ve a hon v6delme alan 18 h6napig a

sutat 6pitenem, lithatam, hogy a k6t
mamutceg egSmist segitve is ,,csod6kra"
k6pes, melyekr6l lrftg azok is igen sokat
ndnak meselni, kik a katonasig aodila-
tos 6lm6nyet ,Jevelez5" agozaton saiL6-
tonik el, nem hogy ezok al<tk ezt 6t is
6lt6k.-Pedig in egymist segiwe t6nyked-
tek. Es most iofjcin az ellenpeld4 mely
miatt rigy gondolam tollat kell ngadnom.
Honi vazutunkat ielenleg is szoros mun-
kakapcsolat fftzi z magyat postihoz. Pos-

M6g kwfratf ,,A424-es" c. kiirutac _ ,  v l  - -  - \ t - - J -

Korldtozott sz:l.,rnban m6g kaphat6 az L994 v€g6n a .Vasrit Hist6ria
K6nyvek' sorozatban megelent .A 424-es' c. [6tet. A KOZDOK Rt.
ktadAsdban Dr. CstbaJ6zseft0l megelent k6nyv a legnEpszenibb magrar
mozdony t6rt6net6t mutatJa be a sorozat szutetesEtOl a mat napif A
k6tetb6l megfsmerhetS mind az 5I4 424 sor mozdony mrlszakilell6nl6i,
tovibbd azok sorsa ls,
A sorozatb6l 365 Jarmri kesziilt a Magrar Kiralyi Allarrn'asutak, tll. a
Magrar Allamvasrltak r6szere, a t6bbi ilyen mozd6nyt a gr6rt6 UAVRC a
Szor{etunt6, Lszak-Korea, Jugosd6via 6s Csehsdov6ha,Szlov6.kda r6sze-
re-€pitette r6szben J6v6t6telk6nt, r€szben kereskedelrni megrendel6s }d-
el€git6s6re.
A k6tetben 160 db fot6 6s rqlz tal6lhat6, hdromnyelvri dbra aliirassal
It"$f*, rll-9! angol). A mell6kletek a mozdonys-orozattal kapcsolatos
legfontosabb dokumentumok k6ziil mutatnak Ue f + aU-ot, kildfik a424
OOl psz. mozdony eredetl kazinblzr.nytv6ny6t, a424 Oe2 mfitanrend6ri
f9@\pnyve\ a a!! O27 la MAVAG 5oOO. mozdonya) megrendel€s6t. A
fiiggeldtek sz6ma- 10, -ll6zi+uk t6bb a mozdonysorozattal vdgzettkis6rleti
tapasztalatokkal foglalkozik.
p-fr:ggelek a 424.O2L p5.lyasznrnu mozdony l93Z december 1.8{ hlag/i-
t6sa utdnt vlzsgalatot 6s a meghallgatasl Jegzdkbnyveket mutatia bi A
lO. szarnt firggel6k Fulavtcs B€hntk, az-F:szakt Ftii6hez volt f6ri6k6nek
a mozdonys_orozat lehets6ges- tovibbfeJlesztes€r6l irt tanulm6,nyat tartal-
n)ataa'. A 40 tablazat a mozdon-ysorozat egg/es J6rmriveinek leidnitonbo-
z6bb t6rt6n6selvel, esem6nyeivel ismertet ileg.
A Jelenleg - postak6lts6g n6lkril - 489 ft-ds 6ron forAalmazott k6tet
utanv6ttel megrendelhet6 a Mozdonyv uetift Szakszervezit6ndl.

tavonataink itszelik szinte az egpsz otsz!-
got jonnek-mennek, k6snek, de szSJlitz-
nak, m6g n6ha ki is rabolj6k 5ket nagy
titokban. Bizony-bbony i6l olvast6k: ki-
rabolj6k. Tudom ezt onnan, hogy moz-
donyvezet5 koll6giimat meghallgatlsokra
hiwik, hol a szakszervezet k6pviseledben
el is kis6rtiik 6ker
Az eset, esetek elgondolkodat6k. Egyik
esetben a koll6ginak szi.mot kellett vol-
nz adru arr6l, hogy 50 nappal el6tti
szolg6latban mik6ppen kozlekedett
posavonatival, melyre term6szetesen
mir nem igazin tudott visszaeml€kezni.
A misik alkalom egyszerribbnek tfint,
hisz mozdonyvezet6 koll6gimnak
tizent6k, hogy,,ugorjon mir be" egy kis
meghallgatisra, mivel 8 nappal el5tti
szolgilatban K 6s D illomisok kozdtt
megillt, s ez id6 datt a posrlsok szerint
a vonatot kiraboltik. Napjaink kozbiz-
tonsigit ismerve igaz6b6l egy rablison
mir nem is lep6dik meg az ember, de
azon mar igen, hogy ene csak tobb
nappal k6s6bb derijl f6ny, hisz a vonat
emlitett helyen nem illt meg - melyet
szak6rt5i szilagnzsgit6k megillapitotu{k
- a posclsok nem hriztak v€szf6keg meg-
illiskor nem hivtak azonnal rend6rt, s
ridi6telefonjukon sem 6resitettek en5l a
brintenyr5l senkit. C6lillomisra 6rve ki-

pakolak, se sz6, se jelz6s semmif6le
esem6nyt6l ekkor nem tortent.
Napotckal utina viszont S,eru es hithi az
egdk ftildttebb ganr:s embcr az iigben?
tl6t p:sze t mozAonyvezet5. tlliba van
az illetekesek ke zbfute,hizonyttbk tszzla$
Akkor is, papk az irogtpbe bef6z, zurryp
neve, sziiletetg szdglhtba, l6pett stb.
Folyatis a VBI-n61. Id6kcizben kidedil,
hogy szakavatott szemek jti lLttAl<, hog
a mozdonyvezet6 nem 5llt meg a vonatal
a postisok, vagy Isten nrdja kik 6lal
megnevezett helyen, de az6rt mondion el
mindent, hogy mik6ppe n vtgezte szolgi-
lrtat kiizel k6t h6ttel ezelSn" mit litotg
mit hdlotg s err6l .a jegyz6k6nyv pibna,-
tok alatt elk6szijLl. Atolvasis, alifuis, s egy
kis ropke vit4 hogy a dolgoz6 a sai6t
maga tett meghallgauisi ieg5z5k<lnyvb6l
nem kaphat Mi6rr> Nem ertem. Udvarias
bfcsri, dolgoz6 vonatra iil, 6s hazauuzik.
Mindossze csak a napi6nak dig tobb mint
a fel6t kellen arra fordiania, hogy nyilat-
kozzon egy olyan szolgilatr6l, melyr6l
napokkal ut6na deriil ki, hogy egr szinlelg
vagy val6s brint€nybe akaruk belekever-
ni.
Es most jon a lfitaadls. J6 6rzts,hogy a
ceg, melyet szolgilunk egyb5l igy ,,meg-
v6dte" dolgoz6jilt az alapalan v6daktol
pedig a bizonlt6k mindv6gig sajit mun-
kaad6nk kez6ben volt.
Isteni szerencse, hog5r diszn6vigisokkal
teliett id6szakhan mozdonyvezet6nk
nem k6nyszeriiLlt esedeg arta, hog5r k6t
illom6s kozott a term6szet l6gy 6l6n
vbgezze el egesz$giigyi sztiks6gleteig
mert ekkor mfu a, szala'g|n tordnt meg-
ill6s esedeg brinr6szess6gel yidolta vol-
na. Tcik6letesnek nem €ppen nevezhet6
biztosit6berendez6seinknek is h6la, hogr
emlitett szolgilatok alatt dves jelfelaclis
miatt nem kellett a vonatal megillni, hisz
ekkor mi.r a mozdonyvezet6re megint
csak a gyanri funyekit lehetett volna bo-
ritani.
Fi\6, hogy c6giink nem 6llt ki azonnal
dolgoz6ia melletg hisz a bizonyit6k mind-
v6gig ott lapult, s kivincsi vagyok dapa-
lan gyanrisitis6n valaki eln6zest k6r-e
att6l, akit eg5r darabig ha iwitt 6nelembcn
is, de azbrt b6nr6szess6ggel v6dolak, ri-
galmrztakl
Addig is az els6 sorok somendje most
nllan igy m6dosul: postis, sutas, a
tobbieknek meg van saj6t gondjuk an6l-
kiil is, hog5r egym6snak csinilninak.

K L .



Mozdonyvezet6k Lapja

x 0 (u as 6inft d{t
t

Lr7
Tisztelt Szerkeszt6s6g !

A lapunk mflt 6vi szAmaira visszagon-
dolva: tetszelt, megmosolyogtam,
amikor a civil kiiv6ncsiskod6 nem hitte
el a NOHAB-r61, hogy dieselmotorral,
viflanymotorral no 6s g6zzel is megy.
(M69 kad6tkoromban nekem is volt ha-
sonl6 esetem, majd egyszer meg-
from). Tetszett Mih6k Tam6s rir verse,
mindannyiunk sz6m6ra elgondolkod-
tat6... am(7 a ker6k forog alattunk, b6r-
melyik0nkkel el6fordulhat tragikus
eset.
Es elgondolkodtat6 az atort6net is, ami-
kor isteni szeroncse folyt6n nem rohant
a vonat az €wzbe, a leszakadt h'rjra.
Nekem is volt n6h6nyszor isteni szeren-
cs6m, nekem is van mir6l irnom, a 30 6v
mozdonyszolgAlatom alatt sok minden
el6fordult... Tavaly, november 19-6n volt
25 6ves a gdzmozdonyvezet6i ,diplo-
m6m"... Nem jtitt ossze, hogy sziil6fol-
demre Celldomolkre - Nurmival mehes-
sek, m6g civilk6nt sem tudtam ott. lenni
a nevezeles napon (akkor ki nyargalt
volna a RO-LA vonatokkal?) , de az
Eszakis bar6taim, koll6g6im j6volt6b6l
meg volt a jubileumi utam. December
29-31-ig meghfvtak a kedvencemre a
424-247 -es pakur6s Nurmira!! | Buda-
pest Nyugatib6l indulva megker0ltem
vele a Balatont, megjArtam a Bakonyt:
Budapest - Sz6kesfeh6rvAr - Si6fok -
Keszthely - Tapolca - Badacsony - Ba-
latonfi.ired - Als66rs - Sz6kesfeh6rv6r -
M6r- Bakonys6rk6ny - Kisb6r - Kom6-
rom. A hirtelen jott nagy hideg tobb gon-
dot zridftott r6nk, mint amit elk6pzelt0nk,
de koz6sen megktizdottilnk vele. Es ez-
0ttal nem hagyott cserben a szeren-
cs6m! Visszafel6 Sz6kesfeh6rv6ron le
kellett akasztani a g6pet, be a f0t6h5z-
ba, kezelni, szerelni 6s 6ppen volt egy
16516 NOHAB,,aki" ez id6 alatt hftotte a
vonatot. Az ottani koll6g6k k6szs6ggel
k6zrem0kodtek. Neh6z utaz6s voh, de
s_z6p volt, j6 volt! Koszon6m bar6taim!
Ugy 6aem, annak idej6n meg6rdemel-
tem azt a jeles oklevelet. M6g mindig a
m01t 6vre gondolva: nem csak akkor va-
gyok boldog, amikor nekem orom6l sze-
reznek, hanem t6n m6g boldogabb, ha
6n tudok dromet szerezni valakinek.
P6ld6ul: m5jusban a Nyugati pSlyaud-
varon talSlkoztam a jap6n koll6g6val, 6s
a tal6lkoz6s eml6k6re oft a 42F247 -es
masina mellett rlj zubbonyomat is neki
adtam, vigye elToki5ba, tegye el eml6-
kiil... November kozep6n S6rv6ron j6r-
tam, 6s felkerestem N6meth LAszl6 nyu-
galmazott szombathelyi masiniszt6t,

egykori kedves mestsremel. Senkit6l
nem tudtam megszerezni a cfm6t, azt
nagy nehezen kinyomozlam, hogy a
Kertv6rosban lakik. Ott addig bolyong-
tam, k6rdez6skodtem, mQnem egy id6s
n6ni (az 6 f6rje is vasutas volt) 0tbaiga-
zftott. A csenget6sre Laci bScsi j6tl a
kapuhoz. Amikor megl5tott - mondha-
tom - nagyot n6zett. Ami6ta nyugdqba
ment, nem tal6lkoztunk. Az els6 pillanat-
ban nem ismert meg. Atiszti egyenruha
feszillt rajtam, mosolyogva koszont6t-
lem, 6s ekkor: - Gabi! Czotter Gabil
Gyere, de 6ri.ll6k, hogy ide tal6lt6l!...
A,,mozdonyos bibl6mba" (MAV vontat6-
j6rm0 album) autogramot k6rtem, vi-
szonz6sul mozdonyos f6nyk6peket ad-
tam. Az egyik k6pen az 6 kedvence, a
424-323-as pakur6s masina. Szinte
nem akarta elhinni, hogy a k6pen vi-
szontletja az egykori kedves Nurmit,
amellyel sok-sok kilom6tert robogott.
Visszaeml6kezti.ink 16 - akkor 6n mint
kad6t, Gy6rben a m0helyben voltam -
heteken 6t milyen ,,nyfz6-pr6b6t hajtott
v6gre Gy6r-H.halom kozott. A 323-as
Nurmi volt az els6, amelyet fgy alakftot-
tak 6t, hogy az ajt6koszor0 alatt volt 5
porlaszt6: a koz6ps6 egyedUl is, a k6t-
k6t sz6ls6 egy0tt, 6s egyszerre az ot is
tudott m0kodni.
Az eg6sz napi f6raszt6 hajsza ut6n Laci
bScsi m6g 6r5kig a masin6val foglalko-
zotl, 6s, ha csak tehettem, segftettem.
Atvizsg6lt mindent a g6pen, nem t0rt
lazas5got, frivSst, sziv5rg6st, kenetlen-
s6get stb. K6zben pedig magyar6zott,
engem oktatott...
Ment a masina, mint a ttizes istennyila!
Egyik alkalommal Kand6t vontatott (a
Kand6 voh a f6kmozdony, a gerjeszt6kart
k6s6bbi mesterem Sz5sz K6roly htizta)
6rom voh hallgalni a Nurmi k6m6nykiiit6-
s6t, ahogy egyre gyorsult a villanyg6ppel.
Karcsi b6csi mondta: a szcigemefty0 50-es
5ll6s6n6l m6g ,fiih0zta szinkronMl" a
Kand6t egy-egy g6zds! Azaz 50 km/6 fe-
lett volt a sebess6g!
Az utols6 terhel6si pr6ba vonattal t6r-
t6nt. Gy6rszentiv6nban 11 db n6gy
tengelyes kocsib6l 6llftott5k 6ssze a
szerelv6nyt, 6s onnan indult a pr6ba-
menet Gy6rbe. Mindenki aki csak szol-
gAlatban volt kirohant, sz6jt6tva hall-
gatta, n6zte: mi ez a hang, mi ez a
robog6sl Zengett a k6m6ny, dtiborgott
alfrz, a Nurmi repillt a hatalmas vonat-
tal, mint a rak6ta.'l lyen robog6st m6g
nem 6rt meg a oreg 6llom6sl 55%-os
tolt6ssel, 12,5 tolatty0 nyom6ssal, ko-
zel egy Nohab teljesftm6ny6t leadta a
g6zos!

A pr6b6k ut6n hazat6rt a masina Szom-
bathelyre, kifog6stalan 6llapotban, kit0-
n6en m0kod<itt. A kaz6n tok6l€tesen
tiszta volt, ha ezt tudt6k volna, nem bon-
tott6k volna ki mos5shoz. De legal5bb
mindenki megn6zhette, mifennek kell
lenni beltllegy kaz6nnakl Lacibdcsi ren-
desen ffvatta, kell6en sz6d6ztal A ka-
zfln viz6be beletette a megfelel6
mennyis6g0 sz6dAt, 6s 6rdekes egyszer
sem kapattafela vizet, pedig h5t ugyan-
csak ki keffett nyitni aszabSlyz6l.
Az emberfeletti kem6ny, lelkiismere-
tes, kiv6l6 munk6j66rt korm6nykitUn-
tet6sre terjesztett6k fel. Nagyon meg-
6rdemelte volna, de Marosi elvt6rst6l
nem kapta meg a hozzAj6rul6stl(F0t6-
h5zf6nok helyettes volt az id6sebb
Marosi S6ndor) Marosi elvt6rs azzal
6rvelt, hogy N6meth L6szl6 mozdony-
vezet6 nem kaphat korm5nykittlnte-
t6st, merl nem tagja az MSZMP-nek.
(A Marosi elvt6rs m6r r6gen a g6dor-
ben van, de ott se legyen nyugta! - ezt
6n mondom.)
34 6vi mozdonyszolg6lat ut6n ment
nyugdilba a Laci b6csi, 6s i[en hosszti
id6 alatt m6g csak sz6beli figyelmezte-
t6sben sem kellett r6szesftenil
Kedves szombathelyi KollegAk! Ne fe-
ledkezzetek meg Laci b6csir6l, a kit0n6
masiniszt6r6l! A szombathelyi MOSZ
tagcsoport nev6ben keress6tek fel, 6s
k6rp6tolj6tok az elveszett korm6nykittin-
tet6s6rt. Biztosan oriilni fog neki. Egy
kisl5nya van m6g iskol6ba jAr, a hSza
6talakilrls alatt van. (Cim: S6rv6r, Ber-
cs6nyi u. 3.)
Amikorlehetem, a jov6ben is ell6togatok
hozz1l
Tlszteh Szerkeszt6k! Sziveskedjetek, ha
lehet a legkozelebbi sz6mban ktizolni
fr6somat, 6s ha ogy gondolj6tok, hogy a
tollat is kezelem olyan j6l, mint a g6zsza-
b6lyoz6t, akkor frok m6g.

Kdszdnettel:
Czotter Gdbor

mozdonyvezet6
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TTsztelt Szerkesztd#g !
Kedves KolldgCk!
Ami6rt tollat logtam 6s ism6t tok, az a
g6zmozdony vontatta, nosztalgia me-
nettel kapcsolatos.
El6re szeretn6m leszogezni, nem b[r6-
lok senkit, csupAn javaslatot szeretn6k
tenni arra, hogy a k6zelm0ltban megtor-
t6nt eset ne forduljon el6.
1996. szeptember h6ban a 109-109
psz. g6zmozdony vonattov6bbftAs kdz-
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ben a baloldali g6zhenger mells6ledele
viziit6s kovetkezt6ben darabokra torcitt.
Javaslatom els6sorban a mozdonyve-
zet6 koll6gak, 6s az illet6kes szakszol-
g6lati vezet6k fel6, hogy oktat6s t6rgy6-
vA tegy6k a g6zmozdony szolgSlattal
kapcsolatos osszes m0szaki teend6ket.
Arra k6rem a szerkeszt6s6get, hogy e
levelem nyilv6noss6gra hozatala legyen
oktat6 jelleg0, mdr csak az6rt is, mivel a
fent emlftett g6zmozdonyb6l csak ez az
egy darab van, j6 lenne ha az ut6kornak
is megmaradna lizemk6pes Sllapotban,
mindenki ordm6re. A vfziit6s!
Avfztit6s a g6zhengert 6s a hengerfede-
leket elrepesztheti, dugatty0tor6st,
dug.r0delhajlSst, gorbiil6st, dug-r0d, 6s
keresztfej krlzotti ossze6kel6s lazulAst
okozhat. Hogy a vfztit6st elkerUlhess0k,
meg kell 6rteni a kovetkez6 iizemi jelen-
s6get. A g6pezet ttlzott ig6nybev6telnek
van al6vetve, ha a g6zhengerben a ka-
z6nnyom6snSl nagyobb nyom6s kelet-
kezik 6s ez az eset 5ll el6 akkor, ha vfz
jul a hengerbe.
A k6ros t6r tdbb-kevesebb m6rt6kben
vtzzel toh6dik, a dugattyri a fennmarad6
kisebb t6rfogatba a rendesn6l nagyobb
nyomSsra s0rfti a g6zt. Nagyobb nyo-
m6st ad a vfzgdzkever6knek, 6s e na-
gyobb nyomAsb6l ered6 trilzott ig6nybe-
v6tel akkora lehet, hogy a g6pezet ko-
moly s6rUl6seket szenvedhet.
Min6l l6bb viz ker0l a hengerbe, ann6l
vesz6lyesebb a helyzet, mert nagy nyo-
m6s 6ll el6, a vizet nem lehet ossze-
lyoqni, lok6sszenien adja 6t az ig6ny-
bev6telt a g6pezetnek.
A g6pezet s6r0l6st nem k6zvetleniil a
vfzilt6s okozza, hanem csakis a vk ie-
fenl6t6b6l szArmaz6 trllnyom6s. A vk
kett6 okb6l lehet a hengerekben. Sza-
b6lyz6nyit6skor a gdz a kaz6nMl r6nt-
hat mag6val vizet, de a g6zhengerek-
ben a lecsap6dSs is okozhat vizossze-
gylileml6st. A kaz6nbol ki6raml6 96z
mindig r6nt mag6valvizet rendk.nyUlf ino-
man elosztott 6llapotban, 6s esetleg na-
gyobb 6sszefiigg6 t6megben is. A moz-
donykazAn SltalAban igen nedves g6zt
ad, kb. 207o nedvess6g (vfztartalom)
m6g normSlis Uzemben sem ritka jelen-
s{7, 6s kiv6teles viszonyok k<izott m6g
enn6l is nagyobb vkmennyis6get is
r6nthat magAval ag6z. Akaz6nvfz szint-
j6n nagy sebess6ggel 6thalad6 g6zbu-
bor6k vizet r6nt mag6val, ann6l na-
gyobb mennyis6gben min6l nyugtala-
nabb 6s habz6bb a viz felszfne, mert
ann6l kdnnyebben 6rintkezik a 96z f ino-
man elosztott vfzr6szecsk6kkel. A vfz a
g6zhengereken keresztiil Sramolva a

k6m6nyen 6t is t6vozik (a mozdony
kdp). Agyakorlatban az a helyes elj6r6s,
hogy a mozdonyvezet6 a g6zszab6lyo-
z6 kisebb-nagyobb nyit6s5val igyekszik
a g6zt fojtani, hogy a kaz6nban a teljes
nyom6st fenntarthassa
An is tudjuk, hogy a szab6lyoz6t azokon
a mozdonyokon nyitjak csak kism6rt6k-
ben, amelyek leginkSbb hajlanak a ned-
ves 96z szolg6ltat6sra. A nagy teljesft6-
k6pess6g0 kazSnokn6l nagyobb 96z-
szabiilyoz6 nyitSssal dolgozhat a moz-
donyvezet6, de nem minden esetben,
men egy igen fontos szempontot kell
figyelembe venni.
Teljes nyomAsn5l ezek a mozdonyok
kistcilt6sn6l is okozhatnak ker6kperdrj-
l6st, ami arra k6szteti a mozdonyveze-
t6t, hogy a g6zt fojtsa 6s nagyobb tolt6st
alkalmazzon.
Szab6lyz6nyit6skor a kaz6nb6l 6raml6
96z magdval r6ntja a t0lhevft6kben l6v6
vizet, ez6rt pl. indftSskor erre is figyelni
keff . Agyors szab6lyz6nyil6sr keri.tInikell
kiilclncisen a dugatty0s tolattyrikkal fel-
szerelt mozdonyokon. A v2iit6s elkerti-
l6se 6rdek6ben ki kell nyitni a henger-
csapokat, hogy a tolattytiszekr6nyben,
6s a hengerekben osszegylll vz ell6-
vozhasson. A hengercsapokat ha csak
lehet tartsuk nyitva indft6s alatt is. Hi-
degben pedig aj5nlatos a hengereket
el6melegfteni.
Nagyobb a v2tit6s vesz6lye, ha menet-
kozben gyorsan nyitjuk a szab6lyz6t,
vagy pedig ha helyb6l indulunk 6s ker6k-
perdijl6s l6p fel. Mindk6t esetben m6g
lobb g6zt vonunk el a kaz5nb6l hirtelen-,
mint a lass0 indft6sn6l. Avfztit6sr6lm69
tiszt6bb k6pet kapunk, a k6vetkez6k-
ben.

A vesz6lyes tf InyomAst f6k6ppen a for-
96 ide-oda mozg6 tcimegek okozz6k.
Ezek igen nagy eleven er6t k6pviselnek,
6s ellenSllatlan er6vel hajtja a dugatty0t
a holtpont lel6. Az eleven erd annSl na-
gyobb, min6l nagyobb a fordulatsz6m,
toh6t vfzUt6s vesz6lye is nagy a menet-
kdzbeni szabSlyz6nyitAsn6l, mint a las-
s0 indftdsnAl. Az eleven er6 hat6sa
olyan nagy, hogy ag6z-vfu kever6k el6r-
heti a 200 bAr nyom6st, tov6bb6 menet-
kozben ak6r a 2000 b6r nyom6sl is,
ez6ft van az, hogy igen nagy k6rokat
okozhatnak a hengerekben 6s a g6pe-
zetben. V6gijl szeretn6m megjegyezni,
b6rki is legyen a mozdonyvezet6, med
ez nem szem6lyre sz6l6 intelem.
Oktatni kell, odafigyelni, a g6zmozdony
szeretetet, kim6letet vAr t6liink, 6vatos-
s6g mint l6tjuk nem 6rt. Rem6lher6leg a
mozdony [izemelni fog a jov6ben.
Lehet, hogy a mozdonyszem6lyzet nem
6rt velem egyet, de gondolom, tanfolya-
mon ezt a jelens6gettanftoft6k, bizony6-
ra oktatj6k. Sajn6lom tisztelt kedves kol-
l6g6k, de ez az eset szem6lyzet hib6je-
nak tudhat6 be.
Evekkel ez el6tt m6r e lap has6bjain
tettem felhfv6st, bfrSlatot a gdzmoz-
dony-vezet6 k6pz6sr6l. Akkoriban sok
mindent szerettem volna 6tadni, elmon-
dani az ljdonsUlt 96zmozdony-vezet6k-
nek, de a j6 sz6nd6kot okvetetlenked6s-
nek vett6k egyes vezet6k. Sajn6lom,
r ossz sz6ilzzel mentem nyugd r1ba.
A koll6g6knak pedig kivSnok baleset-
rnentes gdzmozdony-szolg6latot a jriv6-
ben.

Odv'zlette/
Eolla G6za

nyugdfa s m ozdo ny veze t6

Meqb Aaila
Z d h o ryt Vo n ta t d s i F 5 n o k s dg jb rn o qdo n y u e q,e t E e

1996. decenber 23-dn, dlctdnek 50. dudben e/ban-1tt.
Qdrry/a csaldfua es mz<donJaerytb kothgii.

Mdtd Lds{6
H eg u h a lo n Vo n tatui s i F 6 n o' ks dg fi n o 4lo n_1t u e q,e t E e

| 997. janudr l jdn, dhtdnek 44. iadben
tragi kas ltirte le n s ege I e lb rnjL.

@dsryfa aakdja es llllydonJueq,etd kolhgii.



16 Mozdonyvezet6k Lapja 1997. janu6r-febru6r

A n6met gyorsvasuth illozat
r uiabb herom vonal

Mikozben kis tnzinkban ,dtihong" a
minden 6n&et felorl6, sz6tzilAl6 vad pri-
vatidci6, mikozben l0 hn-es lassirielek
,,h{l6zaa" kozbtt sdalomozik a moz-
donyvezet6 €s a 40 km-es tivolsigot kozel
2 6n alaa teszi meg a ,,Piroska", I6tezik
egy m{sik Eur6pa is, ahol 6rt&elik az
ember idej6t. Pedig on nem volt 40 €ven
lt ,,ember kozponnr szocialista t $ada-
Iom", nem volt 1955 6s nem volt Sznha-
norrish 6rtilet. Ez a mai N6metonzAg.
Tobbek kozoa ezek a gondolatok motosz-
Hlnk a fejemben, amikoraz IRJ veptem-
beri szlmebsn egy hoszu terledelmfi cik-
ket olvasam az irjabb n6met vasirfejlesz-
t6sr6l. Szivesen kore adom az 6jsigot,
rem6lem amig olvassAtok legalibb arra a
kis id6re ellelejtitek, m6g ha nagyon d0-
cOg is a vonat, hogy mi t6rtenik a 150
6ves magyar vasirttal.
A N€met Vasutak (DB) fjabb hirom vo-
ndlal Mvid meglw6 gyorwasirth{l6zatlt.
A 737 km-es vonalat mir €pitik. A kolt-
s6ge 25 millifud DM (17,5 rnilierd US
dollAr). A hSrom irj vonal koztil az els6t a
j0v6 €vben adjtk 6t Berlin-Fhnnover ko-
zOn, melyet 2000-ben k0vet a Koln-
Fnnkfun kOzOni vonal 6s 200l-ben pedig
a Niirnberg-Lipcse-Hdle k0z0ni vonal-
/esz. Ezeknek a terveknek a v6Seredmenye
az utazSsi id6 ledvidulese, melynek sorln
a rnsirti c?dllids m6g versenykEpesebb
lesz. A k6t vond koziiLl kett6 r6v6t k6pezi
az eur6pai gyonvasrithil6zamak is. A
Fhnnover-Bedin vonal azon a kelet-nyu-
gat tengelyen feksdk, mely Piirix-london
kozofti vasiwonalon van €rinwe Brtiszelt,
K6lnt, Flannovert €s Berlint, valamint Ber-
lin-Varso-Moszkva vonal a keleti reszeken.
A K0ln-Fnnlfun vonal a Pirizs-London
vonal tovibbfejlesa6se.
A Hannover-Bedin vondat a mir megl6v6
{bvond ment€n 6pitik Oebisfelde €s Sten-
dd erint6sevel, ugyanis a r€gi vondat mir
felirjitottit. Az irj vond Flannoven6l ke-
lene lehrte-n6l kezd6dik. Oebisfelde-ig
dupla, s6t helyenkent tripla viginyon
szaladnal majd a villanyvonatok, mert a
meglev6 egyviginyu palyit is felfiidk
200 km,/h sebess6gfire. Oebislelde mtl-
g0n Saakent6l Berlinig egy irj dupla vi-
gSnyu pelyet 6pitenek 250 kn/h sebes€-
gfi kozlekedesre. Staakent6l Berlin Zoo
(Alatken)-ig a megl6v6 vondat fiiqek fel
es egyben villamositjik is.

Az 5,3 milied DM kolts6ggel 6pitend6
247 lrn-es p6lya 6pit6se rnfu 1992-bert
megkezd6d0n es a terveknek megfelel6en
halad. Mindenesetre a legnagyobb prob-
l€mit az okozza, hogy a Slya nyomvonala
egy nagy madir rezewAtumon, pontosab-
bnn kolt€si helyenvezeten it. Ez k6sleltette
a Bnndenburg melletti $lya6pitest. A DB
beleegyezett abba, hogy m6rcius 6s
szeptember kOzOtt sztlneteltess€k az
6pitkez6st az6rt, hogy ne zavari6k a
madanket a f6szeknkisban 6s a k0lts6g-
ben. A DB abba is beleegyezett, hogy
ezen a 19 km-es pllyaszakaszon kezdet-
ben az al6pitm€ny felirjiasa csupin 160
km/h sebess6gre elegend6en legyen el-
v6gezve, mig a maximilis sebess6g v6-
gul 200 km,/h lesz. Ez a sebess6gcsok-
kent6s 5 perccel noveli majd meg a
Hannover-Berlin kozOtti menetid6t.
Kezdetben 5,2 km hosszirslgban 3 m
magas falat 6pitenek, melynek c6lja,
hogy elkertilhet6 legyen az Atreptil6
madarakkd az ii*026s. K6s6bb ezt a
v6d6 falat 7 m magassigra emelik ezzel
egyid6ben a menetsebess€get, teMt a
ptlyasebess6get 250 km/h-ra emelik.
Ezek a munHlatok tobb mint 70 milli6
DM-val n0velik a k0lts6geket. A vonalat
a i6v6 €v v6g6n adiit majd At. A Berlin-
Hannover kOz0tti menetid6 a rna moz-
dony lltal vontatott IC 2 6ra 41 perce
helyett el6relithat6lag 1 6ra 45 percre
cs6kken majd. ICE vonatok fognak kOz-
Iekedni Hannover-Donmund, vdamint
Hannover-K0ln kOzOtt is. A DB rem6li,
hogy irjb6l megnyiga a Berlint itszel6
vonalat is az Allatken 6s a F6ptlyaudvar
k6z6tt, mely a f6vonali vonatok el6l a
ptlyatt€pit6se miatt be van zirva. Min-
denesetre nehiny misodik vilighlborus
bomba feltirtsa, valamint a megl6v6
viaduktnak a rem6ltn6l rosszabb illapoa
k6s6seket okozott, igy a munkilatokat
nem lehet 1998 6sz6re befejezni.
A DB 1995-ben, decemberben megkezdte
talin az egyik legnagyobb mererff beru-
hizist a gyorsvasirt programja keret€ben:
a 177 hn hosszfi, 7,75 milied DM-be
kertil6 Koln-Fnnkfun gyorsvasirt 6pit6s6t.
Az irj vonal 45 km-rel r6videbb a mir
megl6v6 vondnil, de koveti a Rajna kacs-
karing6s, neha el6g meredek folyisit. Ez
a vond kozveden osvekOnetest jelent
K0ln es a Ruhr-videk kOzOtt, illewe Fnnk-

furt, Wiesbaden, N,lainz 6s Fnn}fiut Re-
piil6ter korzet6t is beleerwe. Ezen a folyo-
s6n ma 11 rnili6 uhs kodekdik, de ez
a szlm 2010-re 2G-25 milli6nemelkedik
6vente. A DB kezdetben napi 26 000
uasra szimit ir6nyonkent. 2015-re napi
40 000 uasra sdmitanak irlnyonk6nt,
melynek kb. az egyharmada killlbldi lesz.
Az irj rasirwond es a nagysebesOgfi k0z-
lekdCs igazi hhivist jelmt majd a l6gi-
kodeked6sel szemben, mert a Koln-
Fnnkfun k0z6tti menetid6t tobb mint a
{i:l6re cs0kkenti. Hasonl6 eredm6nyt vAr-
nak a Fnnlfun-Briisszel-Amsterdam vagy
a Koln-Stuttgart, illewe Koln-Basel kdzott
vem€lysdllitlst6l.
A DB 0t ICE vonatot tervez kodekedtetni
irlnyonlent minden 6riban. I'I6rmat
Kolnt6l FnnHi:rtig 6s kett6t Wiesbaden
es Mainzig, valamint tovAbbi szerelv€nye-
ket Baselbe, Srunganba, illewe MiiLndren-
be.
A Koln-Frankfirt kozotti vond N6metor-
szig t6ftenet6ben egyedUl{ll6 lesz, mert
ez lesz az e1s6 olyan gyonvasfti pilya,
amelyen hzdr6lag ICE szerelv6nyek fog-
nak kozlekedni itlag 300 kn/h sebess6g-
gel. Ennek k0sz0nhet6, hogy az 6pitfoi
k0lts6gek dnsaikus m6rt&ben cs0kkent-
het6k, mivel hogy a nagy sebesseg lehe-
t6ve teszi a meredekebb pdlya 6pit6s6t is.
Ebben az esetben a 40/o-os emelked6t is,
melynek eredmEnyek6nt a Slya k6vetheti
a domborzatot, ellent6tben a hagyomi-
nyos sebessEgfi paly6kkal, amelyek csak
hsebb emelked6ket engednek meg. A
vonal kdveti az A3-as aut6pilyit sokzor
300 m-es rivolsigban, igy a kOrnyezet
igenybev6tele nem annyin nagy. A vonal
ithalad a Siebengebirge, Wester (Nyuga-
ti) erd6s6g, illewe a Taunus dombvid6-
ken. Az emelked6k elerik a 36,6%-ot e
bevigisokban, valamint a 24,2%-ot a t6l-
teseken. A pilyin 18 viadukt - a leg-
hosszabb 992 m - lesz, mely az osszvo-
nalhossz 2,9%-a, illewe 27 alag0t, mely
az Oszhossz 19,|o/o-a. A leghoszabb alag-
tlt ++95 m hoszirsigir. A DB a legirjabb
technol6giit, az irn. t0lt6sn6lhili al6pit-
menyt alkalmazza. Fllrom kozbens6 illo-
mis lesz: Siegburgban, Bonnt6l keletre,
Monaburban 6s Limburgban. Ugyanak-
kor egy in. hurkot 6pitnek kozbe a kol-
nilUonni repill6t6r hszolgilAsin. A vonal
a deli r€szen kettelgazik. A nyugati igon
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Wiesbaden fel6, mig a keletin a franlfirti
repiil6ter Iel6 folytatodik, lehet6v€ t6ve a
vonatok szlmrra, hogy tovibb haladhas-
sanak a fnnlftni 6ptrlyaudvarra, illewe
deli irinyban Mannheim fel6.
A 8,5 millierd DM-ba keriiLl6 Niirnberg-
Erfurt tervezetet eprilis 16-in hagyta
j6vi a Szovets6gi Kozlekedesi Miniszter,
Manhias Wissmann irr, valamint Thu-
ringia miniszterelnOke Dr. Bemhard Vo-
gel 6s a DB elnOke Heinz Di.irr irr. A
vonal 192 km hosszir. A deli 82 km-es
szalasz magiba foglalia a meglev6 k6t-
vlginyu pilya feliriitis6t Niirnberg 6s
Ebensfeld k0z6tt Lichtenfels mellett. Egy
tovibbi viginyt fektetnek le, melynek a
pilyasebess6ge 200 km,/h lesz. Az Cszaki
szakasz magiba fogld 109 km hosszu
vig{nyt, 250 km,/h pSlyasebess6ggel a
dombos thiiringiai erd6k6n keresaiil.
Az emelked6seket max. Zo/o-ra szigori-
tottrk, men a paly,in vegyes forgalom

lesz, tehit mind szem6ly, mind tehervo-
natok is fognak kdzlekedni ezen a vona-
lon. 22 alagrit Osszesen 41 km hosszan
(3 8%-a a teljes vonalhossznak) ,,arkiga"
a pilyit, a leghosszabb 83 l4 m, illewe 29
viadukt Osszesen 12 km hosszan. Az ttj
vonalat az Erfurtban elhelyezett elektroni-
kus k0zpont fogja majd ellen6rizni. Ezen
a piilyin el6relithat6lag 48 tivolsigi sze-
mElyvonat 6s 168 tehervonat fog kozle-
kedni napona, 20 1O-ben. A munkilato-
kat mir az 6v v6ge el6tt megkezdik. Ehhez
a vonalhoz kapcsol6dik egy l2l km-es
hosszirslgir eligazds meg 6pit6se Erfbrtt6l
Lipcs6n it Halleig 4,5 millierd DM 6rt€k-
ben. Az Erfurt-Lipcse szakasz pilyasebes-
s6ge 250 fm/h, mig ar0vid Lipcse-Halle
szakasz 200 km/h sebess6gre lesz meg-
6piwe. Az alagutak teljes hossza I 5,4 km,
a hat viadukt teljes hossza pedig 1 I ,3 km.
A leghosszabb viadukt 6465 m Hallet6l
d6lre szeli it a Saale-Elster volgyet. 200 1 -

ben az el6relithat6 menetid6 Ntirnberg 6s
Erfun kdzOtt I 6ra 6 perc, mig Erfrut 6s
Lipcse k0zott csupin 39 perc a mai I 6n
16 perchez viszonyiwa. Az Erfurt-Hdle
menetid6 a mai I 6ra 23 percr6l mind-
6ssze 3 1 percreleszlecsokkenwe. ANOrn-
berg-Lipcse menetid6t a mai mozdony
tovebbitottavonatok 3 6ra 36 perc€r6l az
ICE I 6ra 45 percre ,,faragja" le. A DB
ugyancsak felirjiga a I 95 km hosszirsigir
Ualle/Upcse-Bitterfeld-Berlin vonalar is
200 km,/h sebess6gfi kozleked6sre. Ez a
3,5 milliiird DM 6rtekfi beruhizis mir
1997 december6ben elk6szUl. Amikor a
Berlin-Niirnberg kozotti teljes beruhizis
elkEsziil a mai 5 6n34 perces menetid6
3 6ralesz, eziltalavasirti k6zleked6s m6lt6
ellenfele lesz a l€gi utasszillitisnak.
Tehit igy nez ki a n6met vasrifejlesztes az
eaedfordul6n. 6t Uiznat a jdv6ben, mi
kozben nilunk irgy nez ki, min*n a
viligv6g6t viimiik,,egyesek"l

*

Gyorsvostif: 0i formdk - dlelnagysdgbon
A Siemens mirncheni gri,rcsarnokdban meg6pitette azlCT
6s az ICE 3 .6letnagysagri' mintadarabjat abb6l a c6lb6l,
hoAy a valosdgban tesztelnl tudl6,k az fi forma es bels6
hdlakitas viselked6s6l A N6met fasutak fDB) c6lul trizte ki
a gyorsvasriti JnrmtparkjAnak a ldb6vit6s6t 6s az egrre
niivekv6 forgalmi igCnyek kiel6$t6s6t. 1991 6ta az ICE (ln-
terclty Express) utasainak szdma megdupl5zodott. Az lggl-
ben sizalli-tott 1O,9 rnilli6 utas ebben-az evben 223 milliora
,dt'-adt', rnt(az ICE nzleH forgalma 5, lolo-kal n6tt a DB
legutEtbt p6nzfigl €v6ben, arnt" 1,4 milliard DM-et (94O
rnilll6 US dollar) lelenl Az ICE rendkivuh n6pszenis6se az
utaz6k6z6ns€g k6reben, an az elklpzrlest "trltette" i pn
tewu6 g{rddJinak a feJ6be, hogr 2oO5-ben a napytAvols6gu
vonatok utasainak tnbb mtnt a fel6t ICE-k szalliti6k mald. A
Jarmripark hb6vit6se m6r meg ls kezd6dbtl a Di) ered6Uleg
66 darabb6l all6 ICE I tipusri €yorsvonad szerelv6nyeit
nemsok6ra egv 44 darabb6l all6 ICE 2 tipusri szerelv6nvcso-
port gazdagiq; mdd. Mlndesdk ICE I slerelv6ny a k6tv€g6n
egl-egl vontat6J6rmrib6l ail k6zbtttk IO, tlletve f4 darab
mell6kkocst. Ez,el sznrnben az ICE 2 egik v6gen lesz csak
vontat-6J5.rmri, k6zepen 6 darab meil6tiocst. ?rig a masik
v6g6n csak vezfrl6kocsl lesz (akar egr MD motorts szerel-
vpnye ; a ford. megfeglrz6se). A f6lhosszris5gri szerelv€ny
elk6pzel6se a nagrobb rugalmassS.gon alapszik. Ez a megol-
dds lehet6v€ teszl, hoff a DB r6vldebb vonatokat k6zleked-
tessen a kev6sb6 zsriFolt vonalakon, valamint kett6 szerel-
v6n;rt bsszrkapcsolva a nagrobb utasforgalmu hri.'l6zaton. A
DB rem6lt, hogr elegend6 ICE 2 szerelv6nye lesz maJd, hogr
lnir az 6r v6.ge el6tt az rigm qrq,ett el&zetes pr6baJ6ratot, egr
,Sprtnter'-t lnditson Bremen 6s Franldurt k6zdtt. Salnos a
hat5rtd6ben k6s6s Jelentkedk, mert a jdrmriszekrrin! es a
forg6vin klzbtt el6ie nem ldtott vtssz6anez6si probl6mak
l6pGk fel.
A DB rendel6st adott 5O darab ICE 3 (korabban ICE 2.2
n€ven emlegetett) tipusri vonatra, mely egr riJabb ugrast
Jelent a grorsvasnti J6rm(r6pit6sben. Ez a nyolc kocstb6l all6
szerelv6ny abban lrfrl6nbbzlk el6dett6l, hogr a vontat6 mo-
torok a szerelv€ny hossz6ban ar6nyosan vannak elosztva. A
tervezett 33O lsn/h sebess6g mellett - az ICE I 6s ICE 2
tervuett sebess€ge 28O lsn/h - az ttzemelkt6s kbzben a
menetrendszerlntl sebess6ge 3OO lsn/h. Ez a szerelv6ny
kudetben a naS/ emelkeddsekkel tarkitott Koln-Frankfurt

vonalon fog k6zlekedni. A tefesitm6ny ls megniivekedik,
m6gpedtg az ICE 2 4.8 MW-Jer6l 8 MW-re, mig az indit6
teljesitm6ny 20O kN-r6l 28O kN-re. AZICE 3-nak 16 darab
haJtott tengelye lesz. A tengelyterhel6s az ICE 2 l9 tonn{j5.r6l
17 tonnAra cs6kken, v-zel elewe a TGV 17 tonn6s tengely-
terhel6s€L AZICE 3-nak ann5riraJ6 l6gellenS.,llasa van, mely
lOolo-kal jobb az el6dein6l. ezlCgb tip"usb6l tiibb dramrend'-
szerre alkalmas v5ltozatot 6piteneli. N6ev darab h6rom
6ramrendszerii ICE 3 kesztil az Amsterdair fel6 val6 kade-
ked6s r6sz6re, miA a Holland Vasutak (NS) n6Sv darab n6Ai'
5.ramrendszerre a-lkalmas szerelvdn5rt rendeltEaJ6t c6ljair-i,
valamint kilenc darab n6gr rendszer0 szerelv6nyt a Brusszel
fel6 tbrten6 kirzleked6s tJ6onvolit6sAra.
Az ICE 3 l6gkondicion6l6 beiendezEse vlligviszonylatban is
az els6: a klirnaberendezes lweg6-k6rforses:os rendszerri. iw
nem haszn6leak semmif6le kiiirvezetre 

-irtalmas 
hfrtSfolvi-

d6kot. A rendszert az an4oltrtormal-afr-Carrett c€q a n€riret
Hagenuk Fatveley c6ggel-egrutt feJlesztette lf, annlk as?,er-
z6d6snek az alapJtn, amelynek €rtelm6ben valamennyt ICR
3 n6met szerelv6nyt, mind az 50 darabot, tlletve a 6 darab
hollarrd szerelv6n\rt wel a kEszfrl6kkel foorak felszerelnl. A
rendszer lEnyege a kiivetku6: a levegcit frlamosmeghaJtAs
se$ts6g6vel - l6gsririt6vel - striUk, hritik, maJd a t6gul6skor
keletkezS hrit6sl hat6st hasznall6k fel a klimaberendez6snel.
Az olasz Pendollno 6s a sv6d Xt'OOO tipusri ivbedll6 szerelv€-
nyek kdzlekedtet6s6vel a menedd6 15%-os cs6kkent6s6t
szeretn€ el6rni. A DB 43 darab ICT-I rendelt 1998-as sz6rlli-
tagsal. Az ICT legnagrobb sebess6ge 23O km/h lesz, n6vleges
tefesitm6nye 4 MW' Mindegrtk szerelv6ny 6t, illetve h6t
kocsib6l All mald. Az ICT k6zlekedtet6senek t6bb c6lta ts van:
p€ld6ul a .sprireter' Jaratok lebonyolitS.et Frarikfi.rrt 6s
Munchen kuzhtt azokon a vonalakon, amelyeken a p6lya
p6g ntrlcs tefesen kt6pitve a grorsvasrifl nagsebeis6lr1
k6zleked6sre, vagl az 6t6pit€s mrlg nem k6szfilt el, illetve
nem feJez6d6tt be. Ugrancsak ezek a szrrelv6nyek fognak
kiizlekridni egres nenEetkbd Jaratok eset6ben, rirint a'ber-
lin-Praga, illetve a Stuttgart-Ziirich J6.raton. Egr dizel valto-
zat ts k6szfil a nem vlllamositottvonalak klszolg6l6s5.ra, mlnt
amilyen a Hamburg-Rodby-Koppenh6.ga, tllehle a Munchen-
Zfirt6h vond.

K..tonq @6rgc,,-"*t Y;!:J*#!:ffi
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Az ibersdgi szirCna nem hat a potyautasra.'

A gyermeki dbrdndozdsok a feln6ttkorr6l irigyldsre mdltdan
optimistdk. MAr az d,voddban vSlaszt tudnak adni a cs0pps6-
gek arra, mivd is szeretndnek vdlni olyan idds korukban, mint
amennyiben az anyuka meg az apuka mostjdr. ,,Trizoltd leszel
s katona, vadakat terel6 juhdsz" - iia Jdzsef Attila egyik
legkedvesebb versdben. De vajon mdg mindig ezek a foglal-
koz6sok szerepelnek a gyermekek megval6sitand6 6lmai kd-
ziltfl
Ma mdr nemigen akar senki bdrdnyokat terelni a szabadban.
Inkdbb test6r, v6llalkoz6 vagy bankigazgatd szeretne lenni. A
hajdan oly k6ztiszteletben dll6 szakmdk, mint pdld6ul amoz-
donyvezet66, hd$6rbe szorulnak.
,,Amikor 6n mdg kisldny voltam" - ahogy Haldsz Judit 6nekli
-, minden fidpajtr{som btiszkdn mondta: 6 bizony mozdony-
vezetflesz. Hogy mindig meghizzdk majd a ktirtdt,6s inte-
nek az dllomdsfdndknek. Akkor mdg sz6gyenkez6s n6lkiil
lehetett vdllalni, ha valaki vasutas volt. A mozdonyvezet6k
feh6r kesztyfs dolgoz6knak szdmitottak. Ma meg pirulva
ejtik ki sz6jukon, hogy 6k UAV-att<atm azottak.Pedig 6k csak
ifjfkori elk6pzeldstiket valdsitottik meg, s mdig elhivatottan
iilnek a mozdonyon...
Vdltozatlanul szeretik a szakm6jukat, csak a kdriilmdnyek
vfltozt*. Nincs kialakult dletviteliik, nem is lehet, hiszen a
vezdnylds kiszflmithataflan 6s f6raszt6 is. Reggel hazadrneka
tizenkdt 6rds aktiv figyelmet kivdn6 munka utdn, de este
megint ,,sfnre kelhetnek". Mindegy, hogy kardcsony, szil-
veszter vagy 6pp hdzassdgi 6vfordul6 van - menni kell.
Este fdl hat van. Elindulunk mozdonyvezetd bardtommal a
vasftra, hiszen pontban hatkor jelentkezni kell a beir6ban.
Hdtamon kis zsdkot cipelek, amit megraktam elem6zsi6val 6s
egy termosz tejeskdv6val. Hosszri leszaz djszakdm.
Anepem a m6g sohasem ldtott kiisz0bOt. Bardtom, mieldtt
m6g papirmunk6inak nekidllna, belefiij a szonddba. Itt kezd6-
dik minden 6s itt is 6r v6get, ha a szonda esetleg kimutat
valamit.
Kiss6 feszengve foglalok helyet az egyik padon. Nem kdrdi
senki, mi€rt vagyok itt. K0riilndzek. Koszos, kopott falak,
omladoz6 vakolat. Ital- 6s cigaretta automata. Kdzmosd. Egy
asztalon sakktibla ds a Vasutas Hirlap. Afalon r6gi fdnykdpek,
sint6rkdpek a vasrlhdl. Asarokban szines t6v6. Ezak€pdoboz
hoz vissza a jelenbe,6s tudatja velem, hogy mdgiscsak 1996-
ot irunk. Felocsfdok.
Egyre nagyobb a zaj a teremben. Mdr hatan vagyunk Az
tidv0zl€si 16z utdn megindul apapirmunka. Bar6tom is irm6g.
Az egyik mozdonyvezetd mdrgesen valami esemdnykdnywdl
beszdl. Az 6ramszed6, meg a vitorla, 6s hogy a f6megszakit6t
kildtte... Nem 6rtek semmit, pedig vatami td,rtdnt.
Egy mdsik szakmabeli plakdtot tiiz ki a falidjMgra, ami eddig
elkertilte figyelmemet. Odaldpek. Vtaz{si iroddjdt hirdeti.
Trirdkat szervez aktirnydk erd6ibe. 6 a trfravezetd. Valaki mds
eldaddsokat tart otthondban a lak6skassz{r6l,6s az iddponto-
kat helyezi fdl a t6bl6ra. Muszdj m€g valami m6s egy6bbel is
foglalkozniuk, hiszen nincsenek trj,lfwetve.

K0zben bar6lom int, hogy indulunk. Elmes6li, mi lesz a mai
munka. Egy k0zeli kd,zs€gben v6r minket a mozdony, 6s
onnan IFORos vagonokat visziink fel Pestre. Kfvdncsisko-
dom hogyan jutunk el a mozdonyig. Av{lasz: csakis vonatlal.
Megindulunk az dllomds fel6. Bizonytalanul kdvetem bar6to-
mat a sinek rengetegdben. AUepet egy sint, de mdr os vdr a
kdvetkezd tucal Nem tudom, mene jdrunk Ndhol fdnyek
csillannak 6s ftist gomolyog. Lid€rces. Egyszer csak moz-
donyzakatoldst hallok. Egy hatalmas Szergej (hogy ez puszta
zsargon-e vagy az igazi neve, e pillanatban nem derfthetd ki)
kdzeledik fel6nk. Bardtom, mintha csak egy aut6dton lenne,
stoppolni kezd. Szemeim tAglla nyflnak, mdr-mdr hangos ne-
vet6s hagyn6 el torkomat, mikor a ,,dOmpet'' megdll. Pdr
sz6b6l kideriil kdzds az ritic6lunk. igy, stoppol6s ftj6n teszem
fel ldbamat el6sz0r egy mozdony ,,fed€het€re". Pr,dbdlnak
rdvenni, hogy vezessek, de nem vdllalom. Tal6n, ha hasonl(-
tana egy aut6 belsej6re... De mindenhol mindenfdle mfiszerek,
mutat6k, karok,,,kormdnyok". Ismeretlen vildgba cxippen-
tem.
Zakatolunk. Valami iszonyri hang fdlpercenk6nt, vagy taldn
m6g sfrfibben megsz6lal, megzavtja nyugalmamat, majd
elndmul. Persze nem magdtdl. A mozdonyvezetf hallgattada
el. Ez az dktelen hangri szerkentyfr azdbendgi. Ha nincs
lekezelve, akkor a mozdony ledll magdt6l, ,,gondolvdn": a
vezetd elaludt vagy rosszul lett. Hasznos dolog, de sziirnyen
idegesit6.
Mikor oda6rtink, elfoglaljuk sajdt mozdonyunkat. J6 6rdnyit
v6runk mdg, mig megdrkezik a mdsik vonat az IFOR-os
vagonokkal. Elhelyezkedem k6nyelmetlen szdkemben, 6s fi-
gyelmen a pdlydL Mindeniitt drtelmetlen jelek. Persze csak
sz6momra. Hol lassitani kell, hol megdllni, hol lekapcsolni az
6ramszed6t. Mintha teljesen ismeretlen tdjon jdrndk. Uj fal-
vakat, fj, gyOnyOrf tertileteket fedezek fel, holott hetente
kdtszer utazom ezen a vasftvonalon - persze h6tr6bb, a sze-
mdlysz6llit6 kocsikban. Vaddllatokat nem ldtolq 6s senki nem
akar dtj0nni a piroson. Titkon az€fi egy kis izgalomban re-
mdnykedem. Bardtom sajnos egyszermfu 6t6lw aztaz€rz{ust,
ami minden mozdonyvezetdt rettegdsben tart. Nekiment egy
aut6nak, mely a piros l6mpa ellen6re a sfnre hajtott Nem
tudott mdr megdllni... 6 volt az els6 seg6lynydjtdja a s6riil-
teknek, de 6 okozta a sofdr hal6l6t is. A vizsgdlatot lefolytat-
tdk,6 nem v6tett semmit. Ilyen esetek utdn van, aki szanat6-
riumbakeriil, mert nem tudjafeldolgozni a rag€di6t. Bardtom
erds volt, nem akart esetteg v6gk6pp lekeirilni a mozdonyrdl.
En viszont egyre gyengdbb ds gyeng6bb vagyok. Egyre na-
gyobbakat6sitok, egyre silnlbben dugom ki fejem az ablakon,
hogy a hideg levegd flszhez t6ritsen. Hidba. Mdg megprdbd-
lom megolddskdnt kezelni az dbersdgit, de annak iszonyatos
hangia sem tud zavani mdr. Elalszom. Hogy mi mindent
l6thattam volna mdg ritkdzben, nem tudom. Ha rdm lett volna
bizva a mozdony, f6hiton megdll. Mdg ana sem dbredtem
volna fel. Szerencs6re megint csak utas voltam - noha most a
masiniszta mellett... Janek R6ka lMagyarNemzet'96. 12.27.)

El6l lil o mosiniszto
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i SegdlAfejleszt4sek az 6re-nAl iI
tr 7992. jqnudr Ueffit II
t . 1  
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I t OTA Vdlasztndnya 1996. november 28-i ii16s6n ddntcitr az 1997.janudr 1-j6ttit megval6- r
: sfthat6 seg6lyfejleszt6sekrdl. :
I Az 1996. novemberi €:s 1997 janudri segdlyfejleszt6sek kcivetkezt6ben az OrR tgqZ-ben I
i vdrhat6an 93 mFt-tal titbbet fordit seg6lyeloe. I

I

! A jdvd 6vt6l az intdzmdnyes segdlyek kdr6be tartoz6 cukorbeteg seg6ly 6s temetdsi segdly I
I 6sszeg6nek emel6s6re €s a megszakitds ndlkiil tart6san tdpp6nzes 6llom6nyban l6vdk egyveri r
- seg6ly6n6l ahozzajutas feltdteleinek ktinnyft6sdre keriil sor. :Ir l
i lwl.janudr l-t6l a cukorbeteg segdly 2500 Ft, a temet6si seg6ty 13 000 Ft, :
i azegyszenseg6ly 60 napos megszakil'{s ndlkiili tr{pp6nzes 6ltomi-ny eset6n 3000 Ft. r
l l
i l l

I 
A m6ltdnyoss6gi segdlyek ktirdbe tartoz6 gy6gyszerseg6ly eset6ben 1997.janui{r l-j6tdl fix I

i 
dsszegrigy6gyszertdmogatds kertil bevezet6sre, ezdrt ak6relmezd h6ziorvosdnak a gy6gy- i

I szerseg6ly k6r6 lapon a gy6gyszereket rdszletesen felsorolni nem kell, hanem a diagn6zis !
I k6dszdmdt kell feltiintetni. 

' e 
r
I

I Az adhat6 gy6gyszersegdly tisszege az egyes betegs6gcsoportokhoz igazodik. Az Elnciksdg, r

; rlletve a.seg6lyez6,si bizotts6ga hat6sktir6be tartozik vdltozatlanul a kiemelten nagy tisszeg-ri I
i 6ves gy6gyszerktiltsdget igazol6k, kellden aliltfimasztott k6relm6nek elbfr6l6sa. :I
I
r OTA Iroda I
r l
t a a a t t l l r l l ; l t l : f  t t r t r r t r r t : r r r n a s r s e f i  & 8 f l  f r  s s f ;  e n E E r r t r r n r r a a r a r a f

f. Rudolf kupa
1996. november 8. - december I k6z6tt kerolt els6 fzben megrendez6sre o
RUDOLF gmosrrO eevesuln 6ttot szervezett orwdgos nyflt, p6nzdnos kisp6-
ly6s loMor0g6bojnoksdg.
Az esem6ny sdnhelye HoJd0szoboszl6 vdrosl sportcsornoko volt, ohol o cso-
portbeosztGt,6s o sorsoklst k6vet6en zojlottok o m6rk6z6sek,

A MOSZ bcncvezell l6l6kosoto k6vetkez6k vofok:

SPORT

SP RT
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LakotosZoltdn
l6th ffindq
EombotZoltdn
lrtakolAllllo
bdorlmre

fuolnok &posAndrds
fuoln* 90cs J6nef
&olnok bukoJdnos
Mlskolc lbrudth Gy5rgy
Mbkolc CslszdrJ6nef

SPORT

SP RT

Debrecen
Debrecen
Debrecen

Szombothely
&eged

?k

o
?k

?b

o
?b

llovolAntol 16kmho/6
A sorsoldsn6l toposztolfrotfuk, hogy ezen o versenyen oz orszdg mlrrden
r6sz6b6l olyon csopotok vesznek r6szt, oktk proll klsp6ly6s boJnoksdgokon
lMdnok rendszeresen.
Bdr csopofunk oz er6vbzonyokot ls felm6rve t6reflen kedwel 6s lend0tettel
l6pett o k0zd6t6ne, egrytk0r*nek sem volt k6ts6g€, hogy ttt legfetjebb toposz-
frobtokot szerezhef0nk, s J6t6kosotnk legfeflebb tudcsukot cstvotgothotJ6k.
s mlvel csod6k rltk6n t6rt6mek, o flsztes h€lytdilds ut6n csoporiunkb6t nem
tudtunk tov6bb Jutnl o hetyoszt6 m6rk6z6sekre.

Slpos J6zsef SPORT
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I
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezetd l6tsz6m 6s szolgdlati 6ra 1996, 6v 12. h6 20 munkanap

Szdgflrti AIo- Szolg. Kifizetes Kil. &s
hely mdny 6ra 6l6ra,,-"&a

Szdg6lrti AUo- Szolg. Kifr?l,!4,g- Kdt- &s
hely mfny 6r. ffil6ra,,-"&a

Bp.Fcnrcv. 352 49057 2934 251 160

168 lo I

Bp.6szaki 249 319;9 3343 24 160

lE3 19 I

Szoltrok 289 39018 1396 398 160

t 6 7 6 2

Sz.feh€rv6r 352 48471 1085 150 166

t 7 t 4 t

Bp.IHi 43 6268 &5 2 l@

t75 l8 0

CyCb 262 37 148 1429 84 160

1 6 7 6 0

Hegyeslulom0 O O O O

o 0 0

B.grrmat 59 8167 99 Y 160

1 6 5 2 r

llatvan 132 19352 12% 47 160

t72 ll o

Bp. Klllthcdtf 5 E(n lzE O 160

t q ) 3 0 0

Miskolc 537 71676 399D 959 160

1 6 9 9 2

F l l z c s a b o n y 0 O 0 0 0

o 0 0

Debrecetr 368 522J9 fi79 lE6 160

180 t7 I

PUspdkladlny0 O O O O

o 0 0

Nyfregyh6za 233 37 481 1874 410 176

196 l0 2

7Alrclny 163 19 ?18 896 23 O

t & 7 0

Szeged ll8 16 750 3122 0 160

189 35 0

B6kescsaba 172 25 U2 2773 O 160

r79 t9 0

Kiskunhalas 105 14Ei15 812 O 160

181 lo  o

Szentes 2Y 36 5O9 3954 26 160

1 8 6 z J 0

Ves?,'6 58 91,10 lll0 12 160

184 22 0

P€cs 243 33624 l3Y 196 160

167 ',] |

Domb6vdr 257 36 194 2388 385 l@

t6't ll 2

Nagykanizsa 196 28344 1598 3m 160

t 6 6 9 2

Szombathdy z$l 296E4 1960 7TI 160

t7t l l  4

Celldomblk 190 25775 2158 125 160

t76 15 I

Tapolca 88 12219 7O3 ll4 160

rI3 10 2

T.alaegerszrg 94 13742 5O0 650 160

1 6 0 6 8

tfftl6zat 5(X)7 '1O37r2 46614 5373 156

173 ll I

Budapesroi. 1743 23986 12355 l2l0 1612

t ' n 9 l

Miskolc ui. 5n 7t 676 399. 959 160.0

1 6 9 9 2

Debrecenih. 601 99740 6953 596 t66.2

187 14 I

ZrfhonyiJi. 163 19718 896 ?3 0.O

t & 7 0

szegectui. 6n 103 136 llTn 38 160.0

t 8 /  z t 0

Pecs iii. 696 98 162 5319 881 160.0

r 6 i t 9 l

Szombathely 579 81 4n $21 1666 160.0

t7t l l  3ui.

A Mozdonyvczctdk Szakszerve rcte !.Jjekozral6 kiadv6nya
Felel6s szerkeszt6: SIPOS JOZSEF
A sze*csdG6g cfmc: 1087 Bp., Kerepesi rit 3.
Telefor/fax 3 130-8 18, 3339-540
Uzcmi telefon: 0l-1642,01-18-40, 0l-19-90, Ol-21-87
K€sziilt a TYRAS Kfr nyorndaiizem6beq
f 2l2 Budapest, Szcbcni 6t 7E. Tel-/far 277-68,0{)
Felel6s vezet6: Andlcs Ltlszl6
Gyflrrisi szAw 97 .OO7
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uBcAr,r,EponAs
az 1997 6vi szem6lyi alapb6rek meg6llapit6sdr6l

Magyar Ailamvasutak Rt. 6s alulirott szakszervezetek a MAV
Rt. munkav6llal6i 1997. 6vi szemElyi alapMr6nek meg6llapilisa
t6rgydban az aldbbiak szerint dllapodnak meg.
l. 1997. 6vben az 6tlagos alapb6r-fejlesztds m,6rt6ke l$Vo,

amely mag6ban foglalja a'1,6/L992. sz. utasitiisban rogdtett
felt6elek szerinti soros el6rel6p6seket is,

2. Az 1997. janu:lr 1-j€t6l hatrilyos b6rtarifa-6rtdkeket ezen
Megdllapod6s mell6klete tartalmazza, melynek drtdkei jelen-
tik a bdrrendszerhatilya al6tartoz6 munkav6llal6k r az ezen
Meg6llapod6sban foglaltakat is figyelembe vevd - szem6lyi
alapb6rdt. A b6rtarifa-t6bla indu16 6rt6ke 12.869 forint.

3. A ltr., IV. 6s V. fizet6si osztdlyokba tartozdk szem€lyi alapb6-
r6t oly mridon kell megdllapitani, hogy az alapbdrfejleszt6s
m6rt6ke eldrje a l6,8%o-ot.

4. Az 1996. december 31-edik6n az 1.996. 6vre hatr4lyos b6rtari-
fa-t6bla sziltszizal6koc 6rt6keit meghalad6 szem6lyi alap-
b6rrel rendelkez6k 1997. janudr 1-j6tdl hat6lyos szem6lyi
alapb6r€t az al4bbiak szerint kell megdllapitani:
a) A soros el6re l6p6sben r6szesiil6k L996. december 31-edi-
k€n hatdlyos szem6lyi alapb€r6t 4Vo-kal fel kell emelni, fiig-
getleniil az L997. janudr 1-j6tdl hatdlyos b6rtarifa-6rtdkek-
hez viszonyitott bedlldsi sz{zal6kukt6l.
b) Az 6rintett munkav6llal6kra 6rv6nyes fj b6rtarifa-6r-
t6ket meg kell vizsgr4lni. Ha a r66llt{s az 1996. december
31-edikdn hatrilyos (soros eldrel€pds eset6n 4Vo-kal fel-
emelt) alapb6rhez kdpest l0 sz6zal€kos alapb6remel6st
nem biztosit, akkor a b6rfejleszt€s iisszege a hat6lyos alap-
bdr lVVo-a. Az lgy megemelt alapb6r azonban az 1997.
janudr 1-j6tdl hat6lyos tarifa6rt6k 120 Vo -6t nemhaladhat-
ja meg. Al20Vo-os bedlldsi szintet meghalad6an alapb6r-
emel6s nem hajthat6 vdgre.
c)Azon munkav6llal6k, akiknek az 1996, december 31-edi-
k6n hak{lyos szem6lyi alapbdre azL997.janu6r L-j6n hat6-
lyos tarifa6rt6keke t legaldbb 20 Vo -kal meghaladj a, bdrfej -

leszt6sben nem r6szesiilnek.
(86rt6bldzatunkat a 2. oldalon kiiziiljiik.)

r07.01811996.n.
VIEGALLAPODAS

az 1997 . €vi teljesitm6ny-jutalomr6l.
Magyar A[amvasutak Rt. munk6ltat6 6s alulirott szakszervezetek a

munkav6llal6k 1997 . 6'v i teljesitm6ny-jutalma trirgy6ban az al6bbiak

szerint 6llapodnak meg.
I . Magyar Ailamvasutak R t. az 1997 . dvi gazddlkodr{sa sor6n el6rt

tribbleteredm6ny6Ml - az ezen meg6llapod6sban lbglaltak sze-

rint - teljesftm6ny-jutalmat biztosit az azt l6ftehoz6 munkaviil-

lal6inak. A mozdonyvezetdl< (vontatr{si utazok) teljesitm€nyju -

talnr4r6i kiiltin nregillapodiis rendelkezik.

2. A teljesitmdny-jutalom alapja a tvtAV Rt. 199'l . 6vi iizleti terve

szerint sz6mito tt 46,2 M tonna 6msz6llitdsi teljesitmdny tf ltelje-

sft6se.
3. Ateljesitmdny-jutalonr koordin6l6sa:

- 600 ez.er ftutonna tijbblet teljesitlndnyig €s 400 M Ft 5rusz6l-

Iit6si tcibbleteredm6nyig a teljesitmdnyjutalorn line6risan v6lto-

zlkZ,57o-os m6rt6kig,
- tov6bbi 600 ez.er i{rutonna tobbletteljesitminyig 6s tovirbbi 400

M Ft tiszta drusz6llitr{si tdbbleteredmdnyig a teljesitmdny-juta-

lom lineiirisan n<ivekszik tovdbbi 2,57o-os m6rt€kig.

Ha a tobbletteljesitm6ny 6s a tobbleteredm6ny szerint szi{mitott

hil6zati jutalomiisszeg nern 6ri el a megfllapod6s hatdlya al6
tartoz6 munkav6llal6k t6rgyhavi kifizetett 6tiagos szrrn6lyi alap-
bdr6nek l Vo - At, teljesitm6ny -j utalo rl nem fi zethe t6.

4. Teljesitm6ny-jutalomra az a munkav6llal6 jogosull akinek fd-
foglalkozdsri ltAV Rt. munkaviszonyalgg7.januSr 1. ds a 6.
pontban rogzitett drtdke16si iddszakok kcjzott folyamatosan fenn-

6lr.
5. A teljesitmdny-jutalom m6rtdke a munkavrillal1 

'1997. okt6ber.

november, illetdleg decernber h<inapokban kitiz.etett szem6lyi

alapb6rdnek a 3. pont szerinti koordindci<i alapiiin kiszrirnitott

Vo-a.

6. A teljesitnr6ny-jutalom kifi zet6s6nek iddpontjai:
- az I.-X. havi iddar6nyos teljesftm6nyek 6s eredmdnyek drt6-

keldse alapjdn november 10.-e,
- az1.-X. havi id6ar6nyos teljesitm6nyek ds eredm6nyek 6rt6-

kel€se alapjdn december 10.-e,
- az 199'l .6vi v6rhat6 teljesftmdnyek 6s eredm6nyek 6rt6kel6se

alapl6n 1998. januir 10-e.

r07.01811996.13.
MEGALLAPODAS

a mozdonyvezetdk (vontatr4si utamk) 1997 elsd f6l6vi
telj esitm6nyj utalmA16l

Magyar Ailamvasutak Rt. 6s alulfrott szakszervezetek a moz-
donyvezetdk (vontat6si utazok) 1997. elsd f6l6vi teljesitm6nyju-
talnr{r6l az aldbbiak szerint 6llapodnak meg:
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l. A mozdonyvezetdk (vontat6si utaz6k) - tekintettel arra,
hogy a teljesftmEnyek alakul6sdra val6 rdhat6suk tekinte'
t6ben kiildnleges helyet foglalnak el-, 1997. j anurlr h6nap'
t6l az els0 €s a m6sodik negyed6vben kifizetett szern6lyi
alapb6r 0sszeg6nek 4Vo-a. A kifizet6s a 106545/199 514. sz.
meg6llapo&s 5.1. pontj6ban meghatdrozott felhatalma-
z6s szerint a g6p6szeti szakrig igazgatfia 6s a Mozdonyve'
zetdk Szakszervezete 6ltal megkiittitt meg6llapodds alap-
j6n tiirt6nik.

2. A mozdonyvezetdket (vontatrisi utaz6kat) megilletd teljesit'
m6nyjutalom a Kollektiv Szerz6d6s 82$-ban meghat6rozott
hCtninyos jogkiivetkezm6nyk6nt cstikkenthetd, illetdleg
megvonhat6.

3. Jelen Megdllapod6s 1997. jrinius 30-ig hatdlyos.

t01.01811996J4.
MEGALLAPODAS

a mozdonyvezetfk (vontatisi utazok) balesetmentess6gi jutalrn6ml

Magyar Allamvasutak Rt. 6s alulirott szakszervezetek a moz'
donyvezetdk (vontat6si utaz6k) 1997. 6vi balesetmentess6gi ju'

talm6r6l az al6bbiak szerint 6llapodnak meg:
1.. AmozdonyvezetOket (vontatrisi utaz6kat) 1997. jtilius 1. nap'

j6ft61 az ezen meg6llapod6sban foglaltak szerint balesetmen'
tessdgi jutalom (a tov6bbiakban: jutalom) illeti meg.

2. A jutalomra va16 jogosult*ig felt6tele' hogy a mozdonyveze'
t6t (vontalSsi utaz6t) a kifizetr6st megel6zd naptdri negyed6v-
ben tdrgyi vagy szemdlyi traleset okozdsaban. illetdleg tu{rgyi
vagy szemdlyi baleset kdzvetlen vesz6ly6nek el6id6z6s€ben
jogerdsen nem marasztalt6k el.
Ajoger(h elmaravtalirs a jutalomra val6 jogosultsigot kiz6rja"

3. A jutalom m6rt6ke a mozdonyvezetdk r6sz€re a t6rgynegye'
d6vben kifizetett szemdlyi alapb6r 4%o-a.

4. Ajutalom kifizet6sdnek iddpontja a t6rgynegyed6vet kdvetd
h6nap 10. napja.

107.018/1996J5.
MEGALI,APODAS

a munkaidd-csiikkent6s6rdl , s ezzel iisszefii996sben
a Kollektiv Szerzdd6s m6dosillsir6l.

Magyar Allamvasutak Rt.6s alulirott szaksz.ervezetek a munka-
idthsiikkent6s6rdl, s ezzel tisszefiiggEsben a Kollektiv Szerzddds
m6mositisrir6l az al{bbiak szerint 6llapdnak meg:
1. A Kollektiv Szerzdd6s 26. S 1. pontjdt folytatdlagosan az

a16bbiakkal kell kieg6sziteni:

,,1.997. jrllius 1.-j6tdl a mozdonyvezet{ik (vontal4si utazok)
tefjes munkaideje napi 7,8 6ra;'

2. A megriltapod6 felek elsd l6pdsk6nt 1997. jtilius 1-j6ig' azt
kdvetden pedig folyamatosan vizsgr{lj r{ k a munkaid 6-csiik -

kent6s m6s munkakiiri csoportokra tiirt6nd kiterjeszt6senek
indokolts6gdt 6s lehet{tseg€t.

107.01811996.16.
MEGALLAPODAS

az 1997. 6vi Vasutasnapi jutalomr6l.

Magyar Allamvasutak Rt. munkr{ltat6 6s alulirott szakszerveze'
tek az 1997.6vi ,,Vasutasnapi jutalom" tdrgyriban az aldbbiak
szerint 6llapodnak meg:
A MAV Rt. munkav6llal6jr{t - az ezen Meg6llapodrisban vala'

mint a MAV Rt. Kollektiv Szerzdd€s 54. $-6ban foglalt felt6tetek
szerint - ,,Vasutasnapi jutalom" illeti meg. A Vasutasnapi juta'

tom m6rt6ke az 54. $-a szerint szimftott oszeg 67o'a,
A ,,Vasutasnapi jutalom"-ra val6 jogosults6g kifu.et6s felt€telei a
KSz.54. $-a szerint alakulnak, az ahbbiak flgyelembev6tel6vel:

A jutalom sz6mi&isi alapja az 1997. jrinius 154n 6v6nyes
szem6lyi alapb6r.
A szlmitr{si idhzak 1996. jtilius L-i6t6l L997. jdnius 30-6ig
terjed.

3. A munkav6llal6t megilletd tisszeget k6t r6sdetben kell kifi-
zetni:
- a KSz. 54. $ szerint kiszimitott dsszeg tizenkdtszeres sorza'
tilnak 4Vo -At, azl997. 6viY asutasnap tisztelet6re' 1997. jtilius

10-6n,
-a KSz. 54. $ szerint kiszrimitott dsszeg tizenkdtszeres szor-
zat6nak 2To -At 1997. december 10-6n.

Ezen megdllapod6sra tekintettel a KSz. 54. $'a szerinti ,,Tiznn'
harmadik havi fizet6s" megdllapitdsdra nem keriil sor,

r07.0r81t996.17.
MEGALLAPODAS

a 10664611995. sz 3 6ves meg6llapodris II. fejezet 2. pontjdban
rtigzitett re6lkeresetek szinten tart6srinak biztositt{s6ra

Jelen bdrmegdllapitris c6lja a MAY Rt. k0z€pt6vf gazd6lkod6si
stabilizS[4s6r6l ,6s a munkabdke megdrz6s6riil szdl6 meg6llapo-
d6.s II. fejezet 2. pontj6ban a vasutas munkaviillaldrk 1997. 6vi
keresetalakukis6val kapcsolatban eldirtak marad6ktalan teljesG
t6sr-,az1997.6vben a MAV Rt. munkavrillal6in:il a re6lkeresete-
ket minimdlisan szinten tart6 b€rfejleszt6s megvaldsitfsa, mely'
nek 6rdek6ben felek az al6bbiak szerint 6llapoclnak meg:
1. A hivatkoz-ott h6rom6ves rnegdllapodrisban riigzitett felt6te-

lek teljesiil6set a MAV Rt. 1997. 6vre eltfterjesztett b6rjavas-
lata - a jovd 6vi inflrici6s riita sr.intjdre r'onatkoz.(r hivatalos
progn6zis megvaldsu16sa esetdn - kiel69iti.

2. A h6rom6ves ciklusbril az 199'7.6vre bdr- is kereset szem-
pontjdbdl felvrillalt kdvetelm€nyek maracl6ktalan teljesit6se
ig6nyli a fogyaszt6i Srindex, valamint a vasutas munkavdlla-
l6k netto dtlagb€r'e 6vkiizi alakul6sdnak figyeldsdt.

3. Felek megdllapodnak abban, hogy a fogyaszt6i drindex te-
kintet6ben a KSH adatr{t. a vasutas munkavdllal6k nettd
6tlagb6re (ritla gkeresete ) szim itds:in6 I pedig a teljes munka'
iddben foglalkoztatott 6llomdnyra 6rtelmezett brutlit dtlag-
kereseti adatot veszik figyelembe, 6delemszeriien levonva
ebbdl a szem6lyi jiivedelemad6t, az eg€szs6gbiztosit6si'r a
nyugdij valamint a munkavdllal6i j6rul6kot.

4. Az elsd f6l6ves t6nyleges folyamatok vizsg:ilata alapj6n meg
kelf 6llapitani az1997.janudr l-j€tdl okt6ber J1-ig terjed{l
iddszak rerilkeresetben jelentkezd kiiliinbs6get, amclvet - ha
az elt6r6s negativ ir6nyri - egyiisszegil kifizet6s form6j6ban
az1997. novemtrer 10-i b6rfizet6ssel egyidejilleg kell p6tolni.
Az 1997. november 1-j6tiil december 3l-ig lerjedd id{hzak
re6lkereset-vesztesdg6t 1997. november 6s december h6na-
pokra vonatkoz6an alapb6resit6ssel kell rendczni.

5. Tekintettel arra. hogy a hdromdves meg6llapodiis kereseta-
lakuLisi eleme a redl keresetek ktiz6pttlv( meg{lrz6s6rdl sztil.
felek kijelentik, hogy az 1997. 6vi redlkeresetekben esetleg
bekiivetkez6 pozitiv irrinyri elt6r6s hat6sril - at 1996.6s 1997.
6vi rer{lb6rek el6jelhelyes egyenleg6t - az 1998. €vi bdrt6rgya-
ldsok sor6n besz6mitjtik.

107.018/1996./8.
IIGGALLAPODAS

a 106&611995. sz. hdrom6ves nreg6llag;d6s
III. fejezet6ben foglaltak vdgrehajtds6ra a vasutas dolgozik

199'l . 6vi foglalkoztat6.sa tdrgyr{ban
A Magyar Allamvasutak Rt. mint munk6ltat6 6s alulirott sz.akszer-

vezetek a va-sutas munkavdllal6k 1997. 6vi tbglalkoztatds6r6l az

aldbbiak szerint dllapodnak meg:

1.

I
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z6ci6s tbrekv6sei megval6suljanak, 6s tudom6sul veszik, hogy

ez elsddlegesen mriszaki fejlesztdsekkel, a nem alaptev6kenys6-

get ell6t6 egysdgek gazdas69i tr4rsas6gokk6 alakitr{s6val kirt6nik.

E c6lok el6r6se 6rdek6ben a megrillapod6 felek tudom6sul ve-

szik, hogy 1997-ben is indokolt al€tsz{rn m6rs6kl6se.

2. A NIAV Rt. 1997 6vre - szak6gi bont6sban - foglalkoztat6si

tervet k6szit 6s azt a meg6llapod6 felek a VET keret6ben egyez-

tet ik 1997. m&cius 3l- ig.

3. Munk6ltat6 kotelezetts6get vdllal arra" hogy 1997-ben a l6tszr4m-

le6pit6s miatti munk6ltat6i rendes felmondi4sok sz6ma a v6gre-

hajt6 szolg6lati fdnciks6gekn6l a MAV Rt. egdsz6re kevesebb

lesz. mint az 1995.6vi m6rt6k 80%-a.

4. A foglalkoztatiLsi cilkrt.d;zesek realia4l6sa sori{n, az iizembizton-

s6got is szem eldtt tartv4 az al6bbi m6dszerek k<ivetend6k:
-termdszetes fogyris,
- a munkaerd fltkdpznse, majd 6tir 6ny itAsa tf l6ra-felhaszn6l6

vagy l6tsz6mhi6nyos teriiletelcre; a bels6 munkaer6-krizvetit6s

mfkiidtet6se,
-v€gsd eszkozkdnt a korengedm6nyes nyugdijaa4sok, vdgkiel6-

gitdses munkaviszony-rnegsziintet6sek.
5. Felek a foglalkoztatr4si helyzetet a negyed6veket kiivetd h6 v6-

g€ig a VET keretdben 6ttekintik 6s drt€kelik.

6. Ezen megdllap<ld6s nem 6rinti a mozdonyvezetd'k foglalkoztau{-

s6val kapcsolatosan kor6bban ldtrejdtt munk6ltat6-Mozdonyve-

zet6ii Szakszervezete kozcitti megdllapod6sok 6rv6nyess6g6t.

7. Ezenmeg|llapod6s nem 6rinti tov6bbd a VSZ 6s a VDSZSZ 6ltal

kor6bban kot<jtt foglalkoztat6si 6s ldtsz6mmegr4llapod6sok hat6-

lyr6t sem.
8. Felek meg6llapodnak abban, hogy a gazdasdgi tr{rsas6gok alapi-

tdsdra 1 996 -ban 16ft ejo tt meg 6llapodr{st aktualiz6lj6k.

107.0L81t996.19.
OMLEKEZTETO

A MAV Rt. 6s alulftrtt szakszervezetek a kiizOtttik,L06.66ll995.
sz6m6,,,A MAV RL ktiziptdvri gazddlkodrisi stabilit6s{ra, & ezzd'
iisszefiigg6sben a munkab6ke megdrz6s6re" kiitiitt megdllapodtis
szerint 1996. december hdnapban folytatott tdrgyal6sok sordn iitte-
kintett6k a vasutas munkav6llaldk szoci6lis 6s egy6b kiiriilm6nyeit
drintd k6rd6seket, 6s ezek t6rgy6ban a kdvetkezdkben 6llapodtak
meg:
1. Felek kinyilvr{nitjdk, hogy 6rdekeltek a Vasutas Onk6ntes

Kieg6szit{l Eg6szs6gbiztositdsi P6nztdr miiktrd6si garanci6i-
nak kialakitr4sr{ban. Errdl legk6sdbb 1997. janu6r 15-6ig
valamennyi €rdekelt f6l r6szv€tel€vel t6rgyal6st kezdenek, 6s
e tdrgyaldsok sor6n meg6llapodris megkiit6sEre tiirekednek,
L99?. janur4r 31-6ig. Ha a fenti meg6llapod6s l6trejiin a MAV
Rt. 1997. janudr 1-j6tdl a p6nztr{rban a mrisodik munkr{ltat6i
tags'igot v6llalja.

2. Felek ugyancsak kinyilv6nitjdk' hogy 6rdekeltek a munka'
v6llal6k kiiliin 6let- 6s balesetbiztmil4si rendszer6nek m{l'

kddtet6s6ben. E k6rd6sr0l - a munk6ltat6 eldterjeszt6se alap'
jin - az €rdekeltek r6szr6tel6vel t6rgyal6st kezdenek legk6'
s{lbb 1997. febru6r 15-6ig 6s e Lirgyal6sok sordn tiirekednek
meg6llapodris megktit6s6re, legk6sdbb 1997. m6rcius 3l-6ig.
E, t6rgyalrisok c6lja, az 6let- 6s balesetbiztositris rendszer,6nek
lehetds6g szerinti kitrdvitdse' 6s a munkriltat6t terheld ktite-
lezetts6gek optimaliz6l6sa.

.3. A.2. pontban foglaltak nem 6rintik a munkSltat6nak az €let-
6s balesetbiztositdsi tev6kenys6g teriilet6n fennri116 jogszab6'

Iyi kiitelezetts6g6t.
4. Felek trirgyal6st kezdenek a kedvezmdnyes iidiiltel6st ig6ny-

be nem vevd munkavdllal6k iidiil6si hozzij6rulils6nak int6z'
m6ny6r6l.

r07.018/1996./10.
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a belfiildi napidij m6rt6k6rdl
Magyar Ailamvasutak Rt. 6s alulirott szakszervezelek a b€lftildi
napidij m6rt6k6rdl az al6bbiak szerint 6llapdnak meg:
A MAV Rt. Kollektiv Szerz6d6se 65. $-6nak l. pontj6ban a

,,1 1 0,- Ft" cisszeg 1 997. jf lius 1. napj6val,,145,- Ft"-ra m6dosul.

Sz.em6lyiigyi Ftuszt6ly
Gy.46-9711996.

EML6KEZTETO
az l996.december 29-6n megtartott Vf T iil6srdl

A YfT iil6st a munkdltat6 kezdem6nyezte a Szem6lyfigyi F6osz-
tAly Gy.46-9711996. szdmri 1996. december 28-6n kelt meghiv6-
j:{val.
A VET iil6sen a jelenl6ti iven felsorolt szerveztek 6s k6pvisel6k
vannak jelen. A VET iil6s hat6rozat k6pes. Elniiktil Dr. 8116
Titror rir (VSz)

Javasolt 6s elfogadott napirendi pontok:
L. A redlkeresetek szintentartdsdra kiitiitt meg6llapodds v6gre'

haj trisira szolg6l6 szdmit6si m6dszer.
2. A MAV Rt. alkalmazottainak kereseti 6s foglalkoz6si kii-

riitm6nyei trirgydban kdttitt - kordbban eldk€szitett -

megdllapod6s-tervezetek t6rgyalisa v6glegesit6se 6s al6'
iri4sa.

3. AMAV Rt. kiilfiilddn is szolg6latot teljesitd alkalmazottainak
{(i okm6nyaival kapcsolatban felmeriilt k6rd6sek Lirgyal6-

4. Egyebek.
A napirendek t6rgyal6sa sor6n a kiivetkezdk hangzottak el:
ad.l. A VET il6s a VDSzSz 6ltal ajrinlott m6dszer alapjrin tekin'
tette 6t a k6rd6st, A MAV Rt. szak6rtdje elfogadhat6nak mindsi-

tette az iri{sos anyagot.
A VET iil6s rdsztvevdi egyhangrilag fgy hat6roztak, hogy a jelen

eml6kezetetdhdz csatolt me116kletben foglaltak 6rv6nyesek a re-
iilkeresetek szintentart6s6ra kiitiitt 107.01811996./7. sz{mf meg-
6llapod6s v€g rehajtrlsira.
ad.2. A felek az el6k€szitett megdllapod6s-tervezeteket 6ttekin-
tett6k, a sziiks6ges korrekci6kat v6grehajtott6k 6s azokat iinne-
p6lyesen al6irlik.
ad.3. A kiilfiildiin is szolgr{latot teljesit6 MAV alkalmazzottak
hatr4rritl6pdseihez sziikseges okmdnyok megszerz6s6vel kapcso-
latos kiilts6gek vonatkozisiban a VET iil6s munkavdllal6i r6szt'
vevdinek k6rds6re a munkr{ltat6 rigy dtinttltt' hogy e kiilts6geket
1997. janu6r l-j6tdl mag6ra v6llalja.
A sziikseges okm6nyok iigy6lrcn a MAV Rt. vezetdje a hatos6'
gokkal egyeztetest folytat annak 6rdek6ben, hogy az ilyen jogci'

men fetmerii16 kiilts€gek a lehetd legkisebbek legyenek.
Az orszlgtx kiizforgalmri vasfti jr{rmllvezetbi igarclv6ny meg-
szerz6s6vel 6s 6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos kiilts6geket - a VET

munkavdllat6i tagiainak k6r6sdre - a munk6ltat6 ugyancsak
mag6ra vdllalja 1997. janur{r 1-i6tdl.
ad.4. Azalilrt meg6llapoddsok, valamint a h6rom 6ves meg6lla-
podris 1997-r'e vonatkozd eldirrisainak aktualiz6l6sa kapcsdn a
MAV Rt. vezlrigazgatija 6rt6kelte azelv6gzett munk6t, a meg-
kiitdtt meg6ll apodtisokat.
Ugyancsak 6rt€kelte az elvilgzett munkdt 6s a megkdtiitt megSl-
lapoddsokat dr. Mrirkus Imre a VSz. elnOke, Gask6 Istv6n
VDSzSz eln6ke, Sipos J6zsef a MOSZ elniike, dr. Borsik Jdnm
a MOSZ alelndke, Enzstil R6bert a YDSzSz alelndke.
Dr. Bir6 Tibor elniik a VInT-et bezdrla azzal,hogy a r6sztvevdk
egyhangri hat6rozatrival a kiivetkezi Vft iilCst L997. janurir

7-6n 9 6rakor tartj6k.


