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Kozismert, hogy 2000. februar 22-en, a reprezentativ szakszervezetek es a MAV Rt. - a sikeres sztrijkok
lezdrasakent - alairtak azokat a megbllapoddsokat, melyek hdrom &re meghataroudk a mozdonyvezetdk
helyzetet. Ezek kozul kiemelkedik a Kollektiv Szerzddes es a Ha'romeves megdllapodds. A dokumentumok
iddbeli hatalya 2002. december 31-ig tart. A Mozdonyvezetdk Szakszervezete rendszeresen krtekeli a
H6romevesmegdllapodds munkaltatoi teljesit6s6t1az azzal kapcsolatos kifogisait, eszreveteleit irdsban kijzli
a MAV Rt. vezetdivel. Az ertekelesek szerint a hi6nyossAgok meg nem ertek el azt a kritikus pontot, hogy a
megdllapodds felmonddsar61kellene gondolkodnunk. Hason16 ill6spont alakult ki a Vasutasok Szakszervezetenel is. A Vasuti Dolgozok Szabad Szakszervezete viszont bevaltotta koriibbi fenyegeteset, felmondta a
Haromeves megallapodast, 6 ugy tekinti, hogy 2002. janudr 1-t61az mar nem ervenyes. A MAV Rt. ezt a
dontest bir6s6g eldtt megtdmadta, de jogerds hatdrozat termeszetesen mdig nem szuletetr.
llyen el6zmenyek 6s korulmenyek mellett keriilt sor a 2002. evi beremel6sekrtil folytatott targyala'sokra
m a l l hogy a MozdonyvezetBk Szakszervezete a Vasuti frdekegyeztetd Tan6cs ulesen kinyilvinitotta:
tartja mag5t a Hdrom6ves megdllapoddsban vallaltakhoz. A MAV Rt. itlagosan 9,25%-os be"remel6sre
tett javaslatot, mely az els6 vdltozat szerint mindenkinek alanyi jogon 6,5%-OSalapberfejlesztest jelentett
volna, tovabbi 2,75%-ot pedig differencialasra szintak. A MozdonyvezetBk Szakszervezete mdr az elsd
thrgyalasi napon hatirozottan eldterjesztette azt a javaslatat, hogy a mozdonyvezetBk (vontatdsi utaz6k)
szamara - a forgalmi utazokkal egyiitt - differencialatlanul, mindenkinek alanyi jogon biztositsanak 6,5 +
2,75% azaz 9,25%-os alapberemelest. A munkaltato december 224n fogadta el a javaslatot, ami dttorest
jelentett a Vasuti grdekegyeztetd Tanacs tovabbi munkajaban. KesBbb a januiri egyezteteseken sikeriilt
elerniink, hogy a mozdonyfelvigyazoi es a telepi rendezdi munkakorokben foglalkoztatott kollegaink
hason16 elbirilds ald essenek.
Fontos, hogy a mozdonyvezet6k szdmara a bermeg6llapodas 12. pontja kotelezettsegvallalast jelent a
MAV Rt. reszerB1 arra nezve, hogy ,a forgalmi es gepeszeti utazo munkak~rkikre,valamint a felek dltal a
kesdbbiekben meghatarozott egyeb munkakorokre vonatkozoan, a relatfv berpozici6 javitalsinak
szempontjdt a kovetkez6 evi berfejlesztes elveinek kialakitasakor figyelembe veszik". TermGszetesen az
aldbbiakban kijzzetett megdllapodas-tervezet kiter azokra a differencialisokra is, amiben a MAV Rt. 6s a k A
reprezentativ szakszervezet egyetertett.
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A b6rtdrgyaldsok 2002. jal~udr17-6n befejez6dtek. A MOSZ, Idtva azt a helyzetet, hogy a VDSZSZ
nem irja ala a megallapodast, azt javasolta, hogy az
egyetert6 ket reprezentativ szakszervezet elnoke 6s
a M AV Rt. vezerigazgat6-helyettese ldssa el
k6zjegyevel a dokumentum valamennyi oldalit.
Tettiik ezt a javaslatot azzal a felt6tellel1 hogy a
vezerigazgat6 dltal kiadando vegrehajtdsi utasitds
bevezetd szakasza igy hangozzek: ,,A 2002. evi
szemelyi alapberek fejlesztesere - a reprezentatfv
vasutas szakszervezetekkel lefolytatott tdrgyaldsok

eredmgnyekent, a MozdonyvezetCik Szakszervezetevel, valamint a Vasutasok Szakszervezetevel egyet6rtesben - az aldbbiak szerint rendelkezem".
fgy a mozdonyvezet6 kollegdk es a vasutasok a
MOSZ egyetertesevel kapjak meg 2002. februdr 106n a mdr megemelt fizetesuket.

Apavari Jozsef
iigyvezeto alelnok

Kiss Laszlo
elnok

Dr. Borsik Janos
ugyvezeto alelnok

Magyar klamvasutak Rt. munkAltato (a tovdbbiak- 4. Felek megillapodnak, hogy a Kollektiv Szerzodes
ban MVRt. vagy munkatato), valamint a Vasutasok
fix osszegG pdtlekait 2002. januQ l-i hatayal az
Szakszervezete, a Vasuti Dolgozok Szabad Szakszerezen megiillapodas 2. sz. melleklete szerinti
osszegekre modositj&.
vezete e s a Mozdonyvezetdk Szakszervezete (a tov&
biakban egyiitt: szakszervezetek) a resziikrdl 2000.
februiu 22411 alW K47 I 12000. sz. .hiuomeves meg- 5. Felek megdllapodnak, hogy a teljesitmenyber
illapodbll-ban foglaltak a l a p j h a vasutas munkaalkalmazbiuol a biztosftdberendezesi szakszolvillalok 2002. evi Mremelese tiirgydban az al&biak
giilat teriileten megnevezesii K-97114/2000. sz.,
valamint PAlyafenntartasi SzakszolgAlatnAl rendszerint Allapodnak meg:
szeresitett teljesitmenyber osszegenek megemelk
1. Felek a "hiuomeves megillapodis" 2. sz. mellekstir61 megnevezesii K-97115/2000. sz. megleteben szerepld kiindulasi adatokat a koltsegAllapodasok hatiilya 2002. december 31-eig
vetesi torveny alapjh a 2002. &re az aldbbiak
meghosszabbodik. Az teljesitmeny osztonzesre
felhasznAlt 2001. evi osszegek 9,25 %kal felemelt
szerint rogzitik: a prognosztizAlt inflacid mertdket
6,5%ban, a tervezett GDP novekedeset pedig
mertekkel beepiilnek az 6rintett szakszolgdlatok
55%-ban (emek fele 2,75%).
2002. evi berkoltseg tervebe.
2. A 2002. januiu l-jevel hatAlyos berintezkedest a
munkAltat6 az aldbbiak szerint hajtja vegre:

mv

6. A
Rt. munkdtato vtlllalja, hogy a K-971/2000.
sz. hiiromeves megdlapodas 2. sz. mellekletenek
5. bekezdeseben szerepld, a 2001. evi inflacio tenyleges alakuldsa miatt sziiksegesse vAlo kompena./ A redkeresetek szinten tartha erdekeben a
teljes munkaiddben foglalkoztatott munkavillalok
zacio kifizetesere meghatiuozott 2003. januir 15i
2001. december 31-en ervenyes szemklyi alapberet
hathidtit legkes6bb 2002. julius l5re eldrehozza.
- a tervezett inflkcibnak megfelelden - alanyi jogon
6,5 O/o-osmertekkel megemeli.
7. A megiillapodast algro felek megillapitjik, hogy
drdekiikben ill a IvUbT Rt. uj szemelyi alapber
b./ Az a/ pontban foglaltakon Wmen&n a vasutas
rendszerenek elkeszitese. Ennek megvalositasa
munkavillalok redkeresetenek emelese celjdbol
Brdekkben a munkAltatb vAllalja, hogy a szemelyi
2,75 %-OS keresetfejlesztesi mertkk keriil felalapber rendszer ujabb tervezet6t legkesdbb 2002.
hasznilbra a szemklyi alapberek megemelese u t j b
februiu 28ig atadja a szakszervezetek reszere.
Az a./ 6s a b./ pont szerinti kereseffejlesztes
reszletez6set ezen megAllapodis 1. sz. melleklete 8. MunkAltato vAllalja, hogy az 50 e m s minimAlber
tartalmazza.
bevezetesevel kapcsolatban felmeriild koltsegek
kompenzdlasiua a Munkaerdpiaci Alap terhere
meghirdetesre keriild pAlydzaton r6szt vesz. Az
3. Felek megillapodnak, hogy a teljesitmeny- e s
balesetmentessegi jutalom alkalmazbkt szabAlyoesetlegesen elnyert pAlyizati osszeget kiilon megzo K-971/312000. sz. MegillApodb hatdyat 2200.
Allapodasban foglaltaknak megfelelden b6rfejlesztesre hasznAlja fel.
december 31-ig meghosszabbitjik.
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9. Az 1. es 2. pontban foglaltak vegrehajtha eseten a 12. A felek a forgalmi 6s gepeszeti utazo munkafelek a .hiuomeves meghllapodas" 2002, evre
korokbe, valamint a felek hltal a kescibbiekben
vonatkozo berintezkedesi reszet idijaranyosan
meghatiuozando egyeb munkakorokre vonatkozb
teljesitettnek tekintik.
an a relativ Mrpozicio javitbinak szempontjat a
kovetkez6 evi berfejlesztes elveinek kialakitasa10. A felek ezen meghllapodas aliirasaval egyidejiikor figyelembe veszik.
leg kinyilvhnitjdc, hogy ezen megallapodas
megfelel a .hiuomeves megdllapodasban" foglalt 13. A megiillapodis aliiiridt kovetBen munkhltato az
eves bdremelesi elciirasoknak.
ezen meghllapodasnak megfelelci tartalmu
utasitbt ad ki.
11. A felek az ezen meghllapodasbol eredd esetleges
vitajukat a .hiuomeves meghllapodb"VIII/3. pont
Budapest, 2002. januiir h6
figyelembe vetelevel rendelkezik.

kves
Vhgrehajth m6dja

(%l

bkrkihatl.
(M Ft)

Alanyi j o btrfejlesztks
~
MinimhlbCr - 50.000 Ft - elbrese
S z a k m a s o k Q termelks irhyitbk kiemelt alapbkrfejlesztkse:
- Gipdszeti Szl. (4.325fd), i s Zh-Port altalanos karbantartci szakmunkcisok (420 f6)
- TEB SZI.(2.114 f6)
Diplomhs miiszakiak kiemelt fejlesztkse:
- Gipiszeti Szl. (324 f6)
- PHM SZI.(246 f6)
- TEB Szl. (277 f6)
- FKI (47 f6)
Forg. 6s gepkszeti utazbszemklyzet 6,5% feletti egysbges (+2,75%-OS)berfejlesztkse
hfuvarozhsi vegrehajtb szemelyzet 6,5% feletti egyseges (+2,75%-OS)berfejlesztese
Kiemelksben nem rkszesiilbk 6,5% feletti egysbges (0,5%-OS)bhfejlesztkse
~[fferencihltbkrfejlesztksi keret 6s hktv6gi fizetett iintiep dijazhsa

6,50
0,51
0,61

0,52
0,09
0,32
0,29

4049,5
314,O
381,O
1 73,O
208,O
255,7
91,7
61,l
89,9
13,O
323,5
55,O
200,O
184,l

MAV Rt. b6rfejlesztes mindosszesen

9,25

5 762,8

0,41

Tisztelt ElnZik ur!
A M AV Rt-nC1 2001. november h6 27-28-29-611 megtartott ~ z e m iTanacs valaszt(ison a GCpCszeti
Szakigazgatbhg smlghlati fonokskgein 22 munkiiltatbi - jogkorgyakorlo me116 21 helyen v&lasztottakOT-t.
Budapest fiszaki Gkpeszeti Fonokstgen az idokozi vhlaszttk miatt nem kellett m - t vhlasztani.
A mellkkelt thblizatokban felsoroltam, hogy GCpCszeti FoniiksCgenkCnt az ~ z e m Tanks
i
elnokok melyik
Szakszervezet tagjakCnt vezetik az Dzemi Tdcsokat.
Megjegyzes: A tilblkatok a GCpCszeti FiinoksCgektBl kapott adatokat tartalmazz4k. Balassagyarmat 6s VCszt4
nem tartozik a Szakigazgatbshg irhnyithsa ala, de VCszta esetkben az Ozemi Tanhcs elnoke a Mozdonyvezetak
Szakszervezete tagja.
MOSZ - OS
elnok: 13 FBnBksegen van.
1
V. SZ - es OT. elniikiik:
VSZ - es
UT.elniik: 6 FBnoksCgen van.
I i .I B ~ K ~ S C S A B A I1 4.1 SZOMBATHELY I
1 FBnoksCgen van.
VDSZSZ - es UT. elnok:
2.1 ~ S Z A K I
1 5.1 ZALAEGERSZEG
FUGGETLEN UT. elnok: 2 FBnoksCgen van.
1 3.1 MISKOLC
1 ~.IZ~ONY
I

m.

MOSZ - OS QT, elniikok:

I

1.I CELLDOMOLK
2.1 DEBRECEN
3.1 DOMB~VAR

r4.1FERENCVAROS
5.1 G Y ~ R
6.1 HATVAN
7.1 NAGYKANIZSA

8.1 NY~REGYHAZA
9.1 P ~ C S
I
10.1 SZEGED

I

I 11.l SZENTES

1

VDSzSz. lkL&~
Rt:
KELETI G~PBSZETIFC)NOKSGG

12.1 SZ~KESFEHGRVAR
13.1 SZOLNOK
, Budapest, 2002.01.08.
i Tisztelettel:

A Vasutas Onk6ntes- 6s Maghyugdijp6nztiir (1062. Bp. Andhsy lit 66.) az aliibbi helyszineken 6s idhpontokban
taq'a az Onkhtes P6mthi Agazat teriileti kiild6ttv6lasztb gyiil6seit:
-.
Igazgatbshg:

MAV Rt. Teriileti Igazgat6shg
BUDAPEST VIII.
Kerepesi lit 3.
MAv Rt. Teriileti Igazgatbshg
DEBRECEN (Zghony-Port)
Debrecen, Piac U. 18.

MAV Rt. Teriileti Igazgatbshg
MISKOLC, Szemere U. 26.

MAV Rt. Teriileti Igazgatbshg
P@CS,Szabadsiig U. 39.

I

Gytilbs idgpontja:
2002. februiv 13. 10.00 bra

2002. feb-

2 1. 10.00 bra

2002. februiv 7. 9.00 bra
2002. februiv 14. 10.30 61x3

MAv Rt. Teriileti Igazgatbshg
SZEGED, Tisza L. Krt. 28-30.

2002. februiv 22. 10.00 bra

MAV Rt. Teriileti Igazgat6sBg
SZOMBATHELY
Szbll I U b U. 2.

2002. februiv 15. 10.30 bra

GYSEV Rt. IgazgatbsAg
SOPRON, MBtyhs M l y U. 19.

2002. februiir 15. 10.00 6ra

I

Gyiilbs helye:

I MAV Rt. Teriileti Igaqpt6shga
BUDAPEST VIfI. Kerepesi tit 3.
I. Em. Tanhsterem
MAV Rt. Csombponti FBnoksbg
nagy o
~
~
Debrecen, FetBfi t& 12.
Vasutas V 6 r G s w Mtivel6dbsi
HBz
Miskolc, Lenke at 14/a.
V Rt. OktatBsi FbSks4g
g s , Ind6hB. f6r 2.
MAv Rt Terfileti Igazgatbshga
Szeged, ~ i & a
L. Krt. 28-30.
11. emeleti tanacsa:rm
MAv Rt. T e d e t i IgazgatbsBg
Tamicsterme
Szombathely, Szbll Kgl& U. 2.
GYSEV Rt. Igaz$at6s&g
TanBc;stmme
Sopron, Mhtyb W y U 19.

1.
2.

TBjCkoztat6 a Viirsub NyugdIjphzbir munkijkbl.
A vasutas Nyugdijpenztsu: &lkbtes Phztiui Agazat kiild2iminek rnegvslla9zt8sa.
3. Egyebek.
A napirenddel osszefiiggb ellltejesztbs a MAV Rt. Teriileti IgazgatbsBgok Humhpolitikai Osdyain, valarnint a
GYSEV Rt. Igazgat6sBg (Sopron) Munkaiigyi 6s BhpzdhlkodBsi O s d y h tekinthetd meg.
Hatiirozatkeptelens~geseten az cjabb teriileti kiild6ttvhlaszt6 gyiilesek a fenti helysheken Cs az alhbbi
id6pontokban keriilnek megtadsra, amelynek az eredeti napirenden szereplll iigyekUen a megjelentek szgmBtb1
fiiggetleniil hatiirozatk6pesek:
bWat6*:
MAV Rt. Teriileti InazgatbShg BUDAPEST
I MAVRt. Teriileti Ipaznat6sBe" DEBRECEN (ZBhonv-Port)
MAV Rt. Teriileti Igazgat6shg MISKOLC
I MAV ~ tTeriileti
.
1aazgat6& P ~ C S
MAV Rt. T d e t i Igmgatbs6g SZEGED
MAVRt. Teriileti Igagat6shg SBZOMBATHELY
GYSEV Rt. Iaaz~zath~ha
SOPRON
W

W

GyillCs idbpontja:
2002. f e b d 28, 10.00 bra

1 2002. mikcius 11.10.00 bra

I

1 2002. f e b d 22.9.00 bra

1 2002. maScius 4. 10.30 bra

2002. XY&&US, 21. 1040 &m
2002. mslrcius 4. 10.30 bra
2002. mhim 5. 10.00 bra

May fajdalommal tudiit.uk a mozdonyvezd6 k o l l k g w , hogy

GOTHAR GYUL
Cletknek 54. bvkben elhunyt.
A Mozdonyvezetiik Szakszervezete Dombovhri Tagcsopor

I

1I

e

Az Autonorn Szakszervezetek Szovetsege elnoksege 6s a Magyar Szocialista Part
rniniszterelnok-jeloltje a rnai napon konzultaciot folytatott az altaluk kiilcsonosen fontosnak
tartott kerdesekben, folytatasakent a decernberi 6s januari talalkozoknak. Targyalasukrol
kozosen az alabbi kozlernenyt adjak ki:

A felek velernenyt csereltek a rnagyarorszagi dernokracia, a jogallamisag helyzeterol, a
szakszervezetek tarsadalrni szereperol, az erdekegyeztetesrol, a hazai rnunkajovedelrnek
felzarkoztatasanak lehetos6gerol az unios berekhez, valarnint az Europai Unioval folytatott
integracios targyalasok a11asaroI OS probl6rnairol.
Egyetertettek abban, hogy a rendszervaltas utani ket korrnanyzati ciklusban ugyan valtozo
rnertekben, de elisrnerte a hatalorn a szakszervezetek tarsadalrni rendelteteset es szerepet,
ugyanez azonban nern rnondhat6 el az elmlilt negy 6vr6l. Marpedig a hazai dernokracia
fejlodese, kiszelesitese elkepzelhetetlen az erdekvedelrni szervezetek aktiv, tarsadalrni
szerepuknek rnegfelelo reszvetele nelkul. A szakszervezeteket szarnos hatas Brte 6s Bri, Bppen
ezert rnegkerulhetetlen, hogy jol korulhatarolhato erdekek menten csoportosuljanak az
orszagos szakszervezeti sziivetsegek, rigy mint a kozalkalrnazotti es koztisztviseloi-, a koziizemi
6s kozszolgaltat6i-, valarnint a profit &era teruletein.

A ket szervezet kozott foly6 parbeszed, a tarsadalrni partners& 6s az onallosag elisrneresen
alapul. A Magyar Szocialista Part jovobeni, dontoen a rnunka vilaght 6rintB celjainak tobbsege,
egybeesik az Autonorn Szakszervezetek Szovetsege altal kepviseltekkel, ezkrt rnindket szervezet
Brdekelt azok rnegvaldsulas6ban. Csak ez az lit vezethet az Eur6pai Unio elvarasanak
teljesitesehez, hiszen az europai norrnak eloirjak a szocialista parbeszed intezrnenyeinek letet
6s azok erderni rnukodeset.
Az MSZP rniniszterelnok-jeloltje 6s a konfoderacio elnoksege rigy ertekeli, hogy a ket szervezet
kozotti auton6rn parbeszed kereteben tartott rnai talalkoz6. iol szolgalta a jovo
Magyarorszagaert tett 6s teendo" Iep6seket.

Budapest, 2002. februar. 6.

Mely fajdalornrnal tudatjuk a mozdonyvezetd koll&gWl,hogy

kletenek 49. hkben, 2002. jmdr 09-411ebunyt.
Temetese 2002. jmuk 1 5 - h volt a mezdkovesdi brnet8ben.

A Mozdonyvezet6k Shzervemte
Miskolci Tagcsopart

A Mozdonyvezetak Szakszervezete iddn 6sszel tartja
IV. Kongressdt. Az AlapszaMy 6rtelm6ben a Kongresszust tagcsoporti 6s teriileti vhlaszthsok elk& meg.
A MozdonyvezetBk Szakszervezetknek ffgyviv6
Bizottshga a vhlaszthsok idBpontjak6nt a kiivetkezd
javaslattal 61 a Kiildiittkiizgyiil6s felk.
A tagcsoporti tisztskgviseldk megvhlasztkhak
hatfirideje: 2002. hprilis 30. A . teriileti iigyvivhk
megvhlaszthCinak hathrideje: 2002. d j u s 31.
A tagcsoportok, milkiid6si teriiletiikiin (vontatbi- 6s
gbptszeti finiikskgek, valamint a hozzhjuk tartozb
szolgiilati helyek) - a kiildiittkozgytil6s dtal meghatkozott idatartamon beliil - o d 6 a n dontenek a vhlaszhk
id6pontjhro1, id6tartamhr61 b helys~krisl.
A tagcsoport sajht diintese alapjh vhlasztja helyi
iigyviv6it ugy, hogy
100 tagig legfeljebb hhrom,
200 tagig legfeljebb iit,
300 tagig legfeljebb het,
300 tag fdliitt legfeljebb kilenc iigyviv6 v4laszthat6.
A helyi iigyvivak - a v4lasxtssi eredm6ny
kihirdet6s6tal szhitott 8 napm beliil - titkosan vezeta
iigyviv6t vhlasztanak.
Az els6 vhlaszthsi napot 30 nappal megeldzaen
vhlasztiisi bizottdgot kell alakitani, legaltibb &m fa
1+szv6telkvel. A Vhlasztasi Bizottshg - amely egyben
ellhtja a jeliiltibizottshgi 6s s z a v m t s W b i feladatokat
is - a vhlaszths megkezdkse el6tt legaUibb 15 nappal
koteles kozdtenni a jeliiltek n6vsorht a helyben s z o b s
m6don.

- jegVzakiinyvet k6szit a testiilet iilkseit616s kiilbniisen
diintesek31, amelyet a bizottshg elniike kbjegy6vel lit
el,
- tartja a kapcsolatot a m d t a t b helyi k6pvisel6jkvel a
v h z t b k zav-W
biztositba Mekkben,
- elk6sziti a szavdlapot,
- biaositja a vslaszths foly-=gS,t,
megszaLLth
esetkn az urna (urn&) &rzh&,
- megkiildi - a vhlaszthsi emdmhy meghllapitasat61
szhmitott 15 napon belt3 - az ogyviv6 Bizotts&g
szbhra a vhlasdsi jegpiikiinyvet, felsorolva a
kongresszusi kiildiitteket, a helyi iigyvivhket 6s a
megvitlaszbtt vezet6 ugyviv6t.
krvtnyesnek az a vhlaszth tekinthet6, amely a
Kiildiittkiizgyfilbs hltal meghatgrozott idan beliil, az
Alapszabhlynak 6s a Vhlasztasi Szabayzatnak megfelel6
mMon zajlott le 6s azon az atra jogosdtak tiibb mint
50%-a (50% + 1 fa) teszt vett.
Megvaasztott iigyvivdnek az kkintheta, aki a legtiibb
szavazatot, de legahbb az h h y e s szavazatok 113-at
megszerezte.
h 6 n y t e 1 d g , esetbn a vhlasztast 30 napon beliil kell
megism6telni.
A tagcsoporti v 4 l M o k s o r h esetleg felmeriilb
vhlaszthsi jogvita eset6n diint6s6rt az ogyviv6
Bizottshghoz kell fordulni, amely a bebrkez6st61szamitott
15 napon be151 meghozza hatkoatht. E hathozat ellen a
Kiildottkiizgyiil6shez lehet fordulni, amely a soron
kiivetked els6 iil&&n koteles wghozni azt a diintedt,
amely ellen - a szervezeten beliil - tovhbbi fellebbedsnek
nincs helye.

A Vhlaszthi Bizottshg tovabbi feladatai:
- biztositja a vhlaszbisok Alapszabhlynak ks a V h l d i
Szabhlyzatnak megfelell jogs& lebonyoliCasat,
- iritsban nyilatkoztatja az elfogadott jelolteket arr61,
hogy villlaljsk-e a tisdget,

MCly fhjdalomrnal tudatjuk a mozdonyvezeta kollCghkka1, hogy

ADOVICS

J6ZSEF

a piispokladhyi kirendeltskg mozdonyvezetiije,
kiviilb kolltghk 2001. december 9-h,
tletknek 48. tvtben tragikus hirtelenstggel elhunyt.
Gybzoljrik csalhdja b kolldghi.

ALE

ELNOKSE-GI
--ULES
--

--

9 6ra. Egy evben

11 6ra hosszkig, de
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esetleges ketteviilaszttls ne okozzon a szakman belul fesziiltsegeket. Kollektiv Szerzddesiiket,
bermegallapodlsukat ket eves
id6tartamra kotottek meg.
Svajcban a mozdonyvezetb
hidny a legfbbb problema, melyen
csak a felgyorsitott kepzes
segithet. Addig kulfoldi munkavdlalok foglakoztatbaval kivinjik
a feladatokat megoldani. A kiilfoldi
mozdonyvezet6k foglalkoztatasb

val szemben viszont komoly
felteteleket thasztanak.
Az elnoksegi iiles a kesd esti
&&an
zbult, de a kozos
vacsordn is tartalrnas beszelgetk
seket folytattak a szakszervezetek
kepviselbi. A velemenycser6k
kozeppontjiban, termeszetesen a
mozdonyvezetd hivatas, a mozdonyvezetdi foglalkoztatas volt.
Kiss Laszlo

HUMANPOLITIKA
A MAV R T.
2002. januir 2 M n a Magyar Orsziiggyiil6s
Foglalkoztattisi- 6s Munkau i Bizottsiga
besz6mol6t hallgatott meg a
V Rt. hurniinpolitikai tev6kenys6g6rbl. A koribban megkiildott irisos eldte rjeszteshez szdbeli kieg6szitBt
ffizott dr. P6ter Mihily vez6rigazgat6helyettes.
A bizotts6gi vitiban m6dunk volt dlispontunk
rovid kifejtdsere, melyben kit6rtunk egy szovegszerii ismertetesre is: "a munkaugyi kapcsolatok
fogalma alatt a munka viliginak szerepl6it
itfog6, int6zm6nyes kapcsolatrendszert Brtjiik,
melynek c6lja a felek kozotti egyiittmiikodes
femtartisa, valamint a kozottiik kialakul6
konfliktusok megelbzhse, kezelhse."
A k6pviseldk el6tt megerdsftettiik, hogy a
szakszervezetek is hasonldan gondoljdk, de az
orsztig legnagyobb kozleked6si vhllalathd az
elmlilt k6t Bvben rendkiviili m6don fesziilt volt
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(2002, januar elsejet61 a
nemzetkozi referensi rnegbizatast
Roka
Gyorgy
nagykanizsai
mozdonyvezet6 lafja el, mert
Huszar Ldszlo err61 a tisztseger61
lemondott.)

SZEMSZOGEBOL

a munkaugyi kapcsolati rendszer. Mirpedig egy
szdlit6ssa.l foglalkoz6 ~6gn6lpiaci, 6s gazdasigi
eldnyt jelentene a munkaugyi kapcsolatok
rendezettskge. A munkdtat6 6s a munkav6llalbk
kozotti objektiv 6rdekellent6t feloldisa igy is
neh6z tiirgyalisokat jelent, de ha oktalanul
megterhelddnek ezek az egyeztetbsek, akkor
m6g az eredm6ny is vesz6lybe keriilhet. A
felsz6lalisban hiinyoltuk a munkav8llal6k
6letvitel6nek tervezhetBshg6t, mely visszavezethet6 a kozleked6spolitikai koncepci6 hihyira,
az Eurdpai Uni6 elv6risainak lass6 teljesithskre,
6s egy megbizhat6 jovdk6p kialakitisanak
hibybra.
A parlamenti bizottdg nem nagy 6rdekldd6st
tan6sitott ennek az igen fontos k6rd6snek.

Az elmat 6vben is volt m& arra pdlda, hogy hajmeresztd rendelkezkseket kiiziilnek a mozdonyvezeta
kollCghkka1. Amikor egy ilyen gyiingyszemet eljuttattunk az illet&keseknekCrdekes reakci6kat v8ltottmk ki.
Nem a rendelkeds tartalmht, hanem annak hop;&& vd6 eljuttatbsbt kifogtbolta a munkMtat6. Riividen:
irhsbeli rendelkezben koziiltkk a kollkgbval azt, hogy a vezkrigazgath elrendeli a vonalismeret n6lkiili
vonattovbbbithst.
Okulva az elBz6 ,,gyiingyszem" kezelCdb61, igy most nem juttatom el az illet6ke~eknekaz hjabb kkszert,
mindasszesen csak az olvasbval szeretnh megosztani.
"X. SZ. WBELI
RENDELKEZ~S
Szurdokpiispiiki CS Ape-ZagyvaszBnt6 a i l . kiiziitt, sintiirb miatt 2 kmlh sebesseel kiizlekedjen.
JelzSeszkaebk k i h e nincsenek. Fokozott figyelemmel k2izlekedjen!"

sokat nem kivhok hozz8fiini, t
h csak myit, hogy a k8t hllomhs kiizti thvolshg - a menetrend szerint - 7 km.
atematikailag hgy n6z ki, hogy a s i n W t igy 3 b f6l bra alatt lekiizdhetjiik. Ha megtalbljuk.
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Ijl6st tartott a M A V - ~ tRuhizati
.
Bizottshga 2002.
janudr 30-An. A szervezeti htalaklthsbbl ad6d6an
ugyanis rnegjelentek olyan rnunkakortjk, arnelyek
eddig nem szerepeltek a Kollektlv Szerzdd6sben, a
ruhhzati ellhthsban r6szeslllbk rnunkakori jegyllkdben.
Munkhltatbi javaslatok 6s 6rdekv6delrni javaslatok
egyarant szerepeltek az hrtekezleten. Vithk,
egyeztetbsek uthn a javaslatok elfogadhsra kerUltek 6s
thrgyalhsaira alkalrnas anyagot
a bizottsag a
hllltott 6ssze. A mozdonyvezetdket Brintd vhltozhs,
hogy az 6venk6nt jhr6 munkhsruha ezentul htkerUI az
.ig6nyelhetbU ruhaellhths kategbrihjhba. Lbnyege az,
hogy a rnunkhsruha pont6rt6k6t - a rnozdonyvezet6k
ruhaelldthshra felhasznhlhatb 276 pontot, 14 ponttal erneli 6s ezt az tjsszes pont 6rt6ket bdrmilyen (az
ellhtrndny ktjr6be tartozb) ruhadarabhoz fel lehet, rnajd
haszndlni ig6ny szerint. V6lernBnyllnk szerint vdltoz-

~m,

A tavalyi CV vkgen az F.2.s~. utasitls
mbdosithslval kapcsolatban tiibb egyeztetks zajlott le
a Forgalmi Szakigazgathiig 6s a Mozdonyvezetok
Szakszervezete kiiziitt.
Mivel koztudott, hogy az utasiths 2.~2.modosfthsa
lprilis elsejkn l@ hathlyba, igy javasoltuk az erre az
idoszakra eso vizsgtik ltcsoportosittistit az CV
mhsodik fel6re. Javaslatunk elfogadhsaval jelentos
munkaido alapot sikeriilt megtakaritanunk, s a amj
mCg etto1i s fontosabb, hogy a vizsgik okozta stresszl
nem kell rovid id6n beliil k6tszer tit6lni.

Kolldgriinknak!
Forgalmi Szakigazgatdsag elfogadva
javaslatunkat, az elso" negyeddves vizsgdkat
&tcsoportosirotta az dv hdtralh6 id6sszakra.
A

tatdst ig6nyel a rnozdonyvezeteji sapka alakja, erre
javaslatot tettUnk 6s rnintht (egy Ndrnet rnozdonyvezetbi sapkht) is htadtunk. K6rtllk a t6li sapka,
valarnilyen szbrrn6s kivitel6t. KdrtUk tovhbbh,
vizsgdljhk meg 6s tdrgyaljanak a kivitelezbkkel, hogy
egy jobb hbszigetel6st biztosltb anyagot haszndljanak
a forrnaruha ellhths k6r6be tartozb t6likabht .tsteppeltU
b6l6s6hez, ami valbban rneleg 6s korszeru. Tovhbbra
sern rnondtunk le a rljvidnadrhgrbl, mint - kiegbszltd 6s
igenyelhetb - ruhadarabrbl. A MAV Rt. munkhltatb
k6pviselbjek6nt jelenl6vb Hurnhnpolitikai oszthly
vezetbje k6r6seinket nern utasltotta el, de javaslataink
tovdbbi egyezteteseket igbnyeinek, arnire pozitiv
reagdlhst vhrunk.

ZUs Janos
teriileti iigyviv6

2001. Bvben a befizetett
ad6 egy sz6zalBkib61
jelentBs felajanlils Brkezett a
Mozdonyvezetijk EgymdsBrt Alapitviiny
sziiml6jcira,
melyBrt koszonetiinket fejeztiik ki,
egyik elBz6 szamunkban.

Az idei e'vre vonatkozd
rendelkez6 nyilatkozatok
megtaldlhatoak a
tagcsoportok iigyviv6jne'l.
K6jiik Koll6gainkat, hogy az
Alapitvanyt, S ez i l t a l onmagukat is
t&nogass&
ad6juk egg s z B z a l d W
felaj4nl8s6val.
Koszonjiik.

AB ewdpai M t i s~ekfor
IiberalizdI&dr61 n@jt me be
jadatot az Eun5ptuptu
Bhttsdg. Az
indftvany cdlj8: a Brilss~eltdl
hpott nagy &sir@ tihogafktk
ellen&e kevBss4 hat6konyen
rnfiddd vasltti teher- &S
k z e z n & ~ t a s ft e l U M s e . A
nemzeti p i a d f-ak
fEmeerdrseUenMdhtId
egpes-ma

Gyukeri Merckdesz

Az elmut harminc evben az
unioban 21 szazalekrol nyolc
sz&al(rlna esett vissza a vamiti
teherszdlitas ariinya az osszes
s z U t h n beliil, mig a szemdlyszdlitas reszesedese tizrbl hat
sziizalekra. A bizottsag ma elbterjesztendb javaslata ezert egy olyan
versenykepes vasuti szektor megteremtesdt tiizi ki celul, amellyel
megakadayozhato a toviibbi csokkenes a teherszdlitas teriileten.
Briisszel a jelenleg koniton
kozlekeddk es szhllittatok vonatra
csibitasa erdekeben elengedhe
tetlemek tartja a vaslitvonalak
fejlesztedt olyan kiemelt utvonalakon, mint peldad a Lyont 6s Te
rinot osszekoto ut, amelynek legfontosabb resze a vasuti ala@t az
Alpok hegyei alatt. ElsBsorban
pedig az agazat liberaliztilaska
torekszenek, ami a szabadpiac
szabdyai szerint dinamikusan
miikijdb europai vasuti ipar
megteremtesenek alapfeltetele.
A nemzeti piac m b unios tagorszdgok befektetbi s z h d r a tortenb megnyitba mellett szo van
egyseges technikai 6s biztonsagi
alapkovetelmenyek meghatbozasArb1 is, illetve egy eurdpai szintii szervezet letrehoziisk61, melynek feladta az u n i b vasutak

m&odesbnek 6s fejlesztesenek
az osszehangol~salenne.
Az europai vasutak evi 30 millikd eurds idami tdmogatasban
reszesiilnek, igy a mezbgazdadgon Mviil ez a legmagasabb
osszeggel tamogatott agazat, a bizottsag kepviselbi szerint egyene
sen "@amaz tillamban".
A hatekonysag noveledt nemcsak a liberalizAci6t61 remeli
BrIisszel, hanem az infra&nMira
fejlesztesevel elerendb sebessdgnovekedestbl. A cel a jelenlegi 18
km/bra dtlagsebess6g helyett
201@ig elerni a 80 km/brat. Ez
persze csak a kesesek, a h o s d
felredlitbok, veszteglesek viszaszaszoritas6val lehetseges, aminek j&ul6kos haszna lenne a vasut
megbizhatosag~
novekedese.
Az EU Bizottsag javaslathak
elfogadtatasa azonban nem lesz
egyszed. Mikijzben ugyanis peldaul Nagy-Britannia es Svedorszag mar megnyitotta vasuti
piacat a kiilfoldi befektetbk elbtt,
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tobb tagorszag vibhatoan tiltakozni fog. A legnagyobb ellenidasra
az energiaszektorinak liberaliziilasat is elutasito Franciaorszagtol kell szhitani. P k h s
bBszen vedi tobb piacat is a
nyugati versenytksaktcjl, mig a
francia - reszben alami tulajdonu
cegek - megjelennek mBs tagorszagok energiapiacain, 6s
beruhbasokra kesziilnek a brit
vamiti piacon is.
A szemelyszdlitas liberalidldsa szinten szerepel a bizottsiig
hossni tdvti celjai koziitt, h ez
ma nem keriil napirendre. A terv
ugyanis val6szindleg meg nagyobb ellenkezest vtiltana ki. J61
jelzi ezt a gall kozlekedesi rniniszter elbre bejelentett tiltakozasa.
A bizottsag azonban remeli,
hogy a sztUlit8sra vonatkozo
javaslatiirol mix a spanyol
elnokseg alatt dbntes sziiletik.
(Fords: Magyar Hfrlap)

Mozdonyvezetok Lapja
2002. janu8r - febru8r

MUNKAUGYI KAPCSOLATOK
A hazai kozeletben 616nk
6rdekl6d6s mutatkozik
a
kedvezm6ny torv6ny elfogadrisa nyomBn megkotott magyarrom8n korminyfbi megrillape
dBs utBn. A hatarainkon tlil
616 magyarok segitkse c6ljrib61
a parlament 92Ohos tobbs6ggel
fogadott el egy torv6nyjavaslatot. Ebben a k6rd6sben
nemzeti konszenzus alakult ki.
A Rominiriban 616 magyarok
magyarorszrigi munkavcUlalBsdnak megkonnyit6skt c6lz6
tBrgyalrisok zajlottak, de azok
eredmbnyekbnt megkiilonboztet6s n6lkiili kitejeszt6s fogalmaz6dott meg, mely szerint
itthon nern szabad kiilonbs6get tenni a romriniai magyar
ajk6, 6s a romdn nemzetiskgii
munkavrillal6k kozott, ha
munkira jelentkezik.
Az Orszrigos Munkaiigyi
Tanics k6t fordul6ban tBrgyalt

err61, de nern sikeriilt megBllapodni a feleknek. Ezt kovet6en janurir 24-611 a GazdasBgi
Tanrics iilks6n Orbrin Viktor
miniszterelnok v6delm6be vette
az .Egyet6rtBsi Nyilatkozatot"
6s megrdtta azokat, akik
aggdyaikat hangoztatt6k. Az
Auton6m
Szakszervezetek
Szovets6ge az al6bb kozolt
dokurnentumokban fejtette ki
BllBspontjrit, 6s azt kovetelte a
tBrgyalBsokon, hogy a nern
magyar 6llampolgBrsrig~imunkav6llal6k foglalkoztatisa iigy4
ben, a korminy, a munkdtat6k,
6s a szakszervezetek egyiitt
dontsenek az 6ves kv6tiir61,
ezzel egyid6ben novelni kell a
munkaiigyi ellenbrok l6tszhdt
6s javadalmazBsukat, hogy
mind hatekonyabban tudjanak
fell6pni a fekete munkav6gz6s
ellen. Javasoltuk tovibbri, hogy
a munkahelyi meg8llapodBsok

egesziiljenek ki a magyar
munkav8llal6k
krdekeit,
foglalkoztatitsi
biztonsdgrit
vkd6 egyezs6gge1, mert a
jovbben, Ausztririt kivbve, a
tobbi kornyez6 orszrigb61 is
6rdekl8dBs vBrhat6 a magyarorszrigi munkavrillalris irBnt.
Javaslatainkat a kormBny nern
fogadta el.
A GazdasBgi TanBcs iilks6n
OrbBn Viktor miniszterelnok
kijelentette, hogy azok a
szervezetek, amelyek nern
thogatjBk a korminy strategiai cbljait, nern vehetnek r6szt
a Nemzeti Fejlesztesi Terv
kidolgozasriban. A fenyeget6.s
betetbzkse volt a n6gy Bv alatt
egyre .m6lyulBU munkaugyi
kapcsolatoknak.

Dr. Borsik Jinos

N Y I L A TK O Z A T
Az Autonom Szakszervezetek Szovetsege
fontosnak tartja a Tagszervezeti Tanacs
velemenyenek kozleset a magyar-roman
miniszterelnoki .Egyethrthsi Nyilatkozatu
kapcsan kirobbant vitaban, a munkavallal6i
erdekek kepviselete alapjan.
Allaspontunk szerint az Europai Unioval
folytatott targyalasok soran Martonyi Janos
kulugyminiszter elonytelen megallapodast
kotott a kozoss6ggel, tobb dvre korlatozva a
magyar munkaero munkavallalasi jogat.
Orban Viktor miniszterelnok - feladva a
korabbi magyar a116spontot - engedett a
roman kovetel6snek 6s nern csak az erdhlyi
magyarok, hanem a romaniai munkavallalok
szamara is lehetovh tette a magyarorszagi
munkavallalast. Az Orszagos Munkaugyi
Tanacs (OMT) ules6n a kulugyminiszter
onmaga kerdesere valaszolva azt mondta,

hogy ez a megallapodas csak a Romaniaban
610 magyaroknak hatranyos.
Az Autonom Szakszervezetek Szovetsege
hrtekeli 6s nern tamadja a 92%-OStobbsegi
tamogatast bird kedvezmeny-torvenyt. Azt
azonban Iatni kell, hogy a tarsadalom tobb
s6ge nern tamogatja a magyar 6s a roman
kormanyfo altal al6irt megallapodast, a
munkavallalok joggal aggodnak munkajuk
esetleges elveszt6se, a berekre nehezedd
nyomas 6s a feketemunka terjedese miatt. Ez
nern megalapozatlan, meg akkor sem, ha a
kormany sajat bizonytalansagat 6s a tarsadalmi ellen611ast Iatva masokat v6dol riogatassal, mikozben benne alakult ki riadalorn.
Januar 24-en a Gazdasagi Tanacs ules6n
nern kozeledtek az allaspontok a hazai
munkaeropiac v6delme targyaban, sot a
miniszterelnok Bles tamadast intezett azok
ellen, akik bejelentetthk, hogy reszt kivannak
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Az Autonom Szakszervezetek elerte amit akart: szabadon johet
Szovetsege a magyar munka- at minden roman dlampolgdr
vallalok erdekeivel szembeni munkat vAUalni 6s a kormdnyf6
kormanyzati dontesnek tartja a kotelezettsbget vi4llalt a nernzetMagyarorszhg 4s R o m h a kozott kozileg is ewesiilt ,,kedvezmenykormanyfoi szinten megsziiletett tijrveny" feliilvizsgiilattka.Magyar,,EgyetertBsi Meg611apodas1'-t. orszagon, a kornyezd orszagokhoz
Azzal, hogy minden roman kepest is alacsonyak a berek 6s a
allarnpolg& szabadon v6llalhat nyugdijak, A gazdasagi n~vekemunkat Magyarorszagon, mind a des dacdra esak igeri a kormhy
Romaniiban 616 magyar ajkhakat, a munkajijvedelmek felzarkozmind a hazai munkavdllalokat tatbsdt, de a gyakorlatban
megsertette a kormhy es e egyetlen lepest sem tett ennek
tekintetben mdr nern Brtelmez- drdekbben.
het6 a ,,kedvezmeny".
Az .Egyetertesi Megdllapodas"
A szabad munkavdllaldst a
nagy mertekben rontja az EU
hatalom sajatosan ertelmezi, ;taghllamaihoz valo felzArk6ztatiis
hiszen nyugatra zdr, keletre nyit. eselyet, sulyos nyomhs ala
Magyarorszag es az Europai Uni6 helyezve a magyar bereket.
kozotti integrdci6s tdrgyalasokon Torvenyszeriiennovekszik majd a
a kiiliigyminiszter - elismerten - fekete munka reszarhya es a
politikai kenyszerbdl mondott fekete inghzas Magyarorszig
igent az egylk tagaam heteves keleti hatdrh.
Az mdr nern is meglepetbs,
idbtartamu korl6tozbsi diktatumtira. A r o m h minisztereln6k is hogy sem a kormdnyfb, sem a

venni a Nemzeti Fejlesztesi Terv kidolgozasaban. A miniszterelnok azt mondta, hogy akik
nern ertenek egyet a kormany nemzeti
strategiai celjaival, azok nem vehetnek reszt a
Nemzeti Fejlesztesi Terv kidolgozasaban.
Az Autonom Szakszervezetek Szovetsege
szerint a Nemzeti Fejlesztesi Terv kidolgozasa
nern a kormany- vagy kormanyfoi kompetencia, hanem tarsadalmi iigy, kozossegi
munka. A munkavallalok es erdekkepviseleteik
ugyanugy reszei a nemzetnek, mint rnindenki
mas. Ez tenykerdes, rneg akkor is ha a minisz-

magyar tkgyal6k nern konzultiiltak a hazai Brdekkbpviseletekkel, a munkavdlalok Betet ilyen
m6rt6kben befolyCisol6 1epBsrdl.
FelelBtlen dontest hozott a
kormhy!
Az Auton6m Szakszervezetek
Szovetdge nern &t egyet azzal,
hogy Magyarorszdg megkiilonboztetBs nelkul minden roman
ZillampolgAr szaxnika munkavidlali4si celzahi befogad6st tett
lehetdvk, egyoldalfi, politikailag
oncelu dontessel.
A szijvetseg tiltakozik a magyar
munkavdlalok terhere hozott
minden olyan kormhyzati Iepes
ellen, arnely lerontja a kiilfoldi 6s
hazai munkavAUalAs eselyeit es
kijzvetlen, vagy kozvetett modon
gatolja a keresetek noveked6set.
Budapest, 2001. december 23.
Autondm Szdcszervezetek
Szovetsege

terelnok ennek ellentmond. A Gazdasagi
Tanacs iilesen tortentek sajnalatosak, tobbek
kozott
azert,
mert
Orban
Viktor
miniszterelnok a vitaban tlil messzire ment es
megfenyegette a vele egyet nern Brtoket. Ez
veszelyezteti a demokratikus tarsadalom
osszefogason alapulo tovabbi fejlodeset.
Budapest, 2002. januar 28.
Autonorn Sza kszervezetek Szovetsege

A MOSZ

JOGTANACSOSA VALASZOL

2001. evben is eredmenyes volt a jogszok
A mlilt 6vben negyhavonta reszletesen
galat munkaja.
irasban thjekoztattam az ugyviv6 Bizottsagot
A meginditott perek tobb mint 90%4t a a jogszolgalat munkajarol, a peres es egyeb
mozdonyvezeto kollegak megnyertkk a ~h ugyek aIlasar6l.
Rt-vel szemben.
Elkeszitettem
.A
Mozdonyvezetok
Szakszervezete
jogszolgalata
altal kepviselt
Sok esetben sikerult megegyezni a per
meginditasa utan az illetekes gep6szeti fonok munkaugyi perek birosagi hatarozatainak
urakkal, amivel penzt 6s id6t takaritottunk gyiijtem6ny6tn. Ebben az osszeallitasban
meg egymasnak.
1997-to1 jogerosen befejezett munkaugyi
Kedvezo tendencia alakult ki a munkaugyi perek itdleteit ismertettem, megjelolve a
birosagok gyakorlataban, mivel belattak, birosag ultal alkalmazott jogszabalyokat es a
utasitaspontokat. Ezt az osszeallitast
hogy az esetek tobbstigeben specialis ~ / b / ~h
muszaki, vagy forgalmi szakkerdesek termeszetesen folyamatosan tovabb bovitem
eldontese szukseges ahhoz, hogy mindenre az idokozben jogerdsse valt iteletek
ismertetedvel.
kiterjedo"en, p6rtatlanul tudjanak itelkezni,
ezert a szakertoi kirendelesi kerelmiinknek
A Mozdonyvezetok Lapja a jogesetgyujtemenyt havonta, folyamatosan megjelenteti.
minden esetben helyt adtak.
A peres kepviseleten kivul sok koll6ga
A szakertiik tobbnyire a helyszinen
kulonfele jogi ugyeivel
rekonstrualjak a balesetet, megvizsg6ljak a keresett fel
helyszint, 6s meghallgatjak az ugyben kapcsolatban, ilyenkor az iigyre vonatkozd
erintetteket, akik k s z t is vesznek a helyszini jogszabalyokat ismertettem, tanacsot adtam,
6s ha szukseges volt, a vonatkoz6 levelet,
szemlen.
llyenkor van mod arra, hogy a tavolsagokat beadvanyt is elkeszitettem.
lemerjek, a resztvevok tartozkodhsi hely6t
Dr. Vagaday Ildiko
megjelolj6k, a sebesseget ellenoriuek, stb.
jogtanacsos
A szakertii elkesziti velemenykt, amelyet a
birosag megkuld a peres feleknek, akik a
szakhrtoi vtilemenyre 6szreveteleket tehetnek.
Ezutan kerul sor a birosag kovetkezo
thrgyalasara, ahol altalaban a szakdrt6 is
re& vesz, 6s ott is lehet h o u a kerdeseket
feltenni. A birosag - ha nincs mas bizonyitasi
inditvdny meghoua itelet6t.
A tavalyi evben lezarult ugyek kozul bizony
jonehany 2-3 ewe1 korabban indult, es mivel
tobbet megfellebbezett a MMRt, vagy a
mozdonyvezetb, ezert a m6sodfokli birbsdg,
vagy a Legfelsobb Birosag dontese utan zarult
le a per veglegesen.
Az egyik nyert peres uggyel kapcsolatban
Blt
szakszervezetunk
szignalizacioval
Benczedi Mihalyne vezerigazgat6-helyettes
fel6, amelynek eredmenyekent a b6rszamfejtesi program atdolgozasra keriilt, 6s igy a
tenylegesen kotelezo orakkal tortenik a
berszamfejtes.
,
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M & & t d i i I l ~ s s m ~ m &
Akkor jut az e l j i r b lefolytatas6ra jogosult
munkdtatoi jogkorgyakorl6 tudom&&a a dolgoz6
vetkes k6telezetts6gszeg~selha az illetekes M h l
szervtdl mgkapta az e l j k b lefolytaki&a sz616
kijeldhst.
(2001. 08. QrvknyesKSZ III. sz. melleklet 11. 6s IV.
r6sz.)
Kecskem6ti
Munkaiigyi
BirBsdg
3.M.168/ 1911.

2.

rtlrihh
2.1. ~tkozesnelnern dlapitotta meg a birosag
v6tkes kotelezetts6gszeg6st annAl a mozdonyvezetdnel, aki tolatas kozben raiitkozott egy
k&a,
a kocsi megfutamodott 6s a vaginy
vegen l4vd vaghyztird szerkezetre iitkozott 6s
megrongd6dott.
A
nern tudta bizonyitani, hogy a
mozdonyvezetd tudott arr61, hogy foglalt
vaghyra kell a vonatszerelvenyt kitolni.
A szakertd meglllapitotta, hogy a kapott
jelzdsekre megfelelbn reagdt, a megadott
sebesseghatiron beliil vezette a vonatszerelvenyt, a .kimdletlen rBiitkozdsu nern a
mozdonyvezetd magatartbaval hozhat6
osszefliggdsbe, hanem a tolathban rbsztvevd
m&s munkavdlal6k k6telezetts6gszegd
magatartadval.
(Mt. 109. 9, 2001. 08. hrvbnyes KSZ 19. 9, regi
F.3. sz. UtasitL 134, 333/a,c 6s uj F.3. sz.
Utasitds 4.22. pontjai, Gy. 22-413/86.6.0.
sebess6gm6r6 draszalag kezeldse Ut.)
Kecskembti Munkaiigyi Birbag 3.M.168/1911.
A Legfelsdbb Bir6sdg is helybenhagyta a

megyei bir6sbg munkhltatoi intezkedest
m6rs6kl6 it6let6ts amelyet abban a perben
hozott, amit az6rt inditott a mozdonyvezet6,
mert hhom havi iddtartamra motorszereld
munkakorbe helyeztdk at 20%os szemelyi
alapbercs6kkentesse1, mivel k6t MD
szerelvbny atkozott. A biintetes enyhftkse irint
inditottunk pert, ugyanis a kolldga a tolatb
soriin nern az elsd, hanem a hats6
vezetdillAsro1 vezette a szerelvdnyt, 6s azt az
elj&& m r h el is ismerte, hogy utasithellenes
volt a munkavegzese, csak a biintetest tartotta

nagyos slilyosnak. I. fokon a pert elveszitettiik,
azonban a megyei, illetve a LB egyetertett
tULpantunkka1.
Idezet a megyei bir6siig itelekWi1. .A megyei
birdsdg amikor az alperes gltal alkalmazott
joghktrinyt a szemdlyi alapbernek hdrom havi
iddtartarnra tiirthd havi 10.000 Ft-tal valo
csilkkentesre vdtoztatta, nyomatekkal vette
figyelembe azt, hogy a felperes munkavegzMvel az 1998. szeptember 1-t61 fennab
munkaviszonya alatt mindeddig semmilyen
problema nern meriilt fell s hogy nern celszen'i
olyan helyzetet 16trehozni,amelyben a felperes
egy uj kollektiva rdsz6r61 esetleges megaliktatbnak lenne kiteve. Ennek a lehetdsege
is kerQlend6, a joghdtrhy alkalm&anak
ugyanis n y i l v h v a l b nern ez a cblja."
A LegfelscW Birosag a fentieken kiviil
leszdgezte, hogy .a Pp. 210. 3. (1) bekezdese
alapjb a jogerds itdlet feliilvizsgAlattit
jogszabdys6rt6sre hivatkozbsal lehet kbrni.
Az alperes a feliilvizsg&lati kerelmeben
jogszabAly&rtbt nern jelolt meg, de abbol
arra lehet kovetkeztetni, hogy a bir6dg a
biintetes m6rtekdt nern vizsghlhatja, kizAr6lag
a hktrinyos jogkiivetkmhy kiszabbhak
jogszeriis6grit. Ez az %r118spont tbves, a
kialakult gyakorlat szerint a keseseti kkrelem
brlatait figyelembe v6ve a btintetbs
uAnyossiig6t is vimg&ni Ishet, A II. f. bkbiig
okszerden megindokolta, midrt tartotta az
alperes hltal alkalmazott joghatrbyt
elwottan milyomak, 6s d&tenyhitette a
felperessel szemben alhlmaott joghktrbyt.
Ez az ftkleti rendeIkez4s m &U ellent6tben a
kolleMiv szeaddbs r 8 n ~ r t 1 s h d mkt
I
a
jogeras itdet nern tekfntlhetd jogszWysert6nek."
(2001. decamberben M n y e s KSZ 19. 8, Mt.
103. 5 lib. pont, Pp. 270. 3, Magyar
K8zthrsasiig Legfeisdbb Bfroskga MfT.
11.093/2000..)
3. SikMS
3.1. A rn&odfoM b W d g a hdromhavi 100/bos alap
Mrsirkkent~st szolgdlati
megrovbra
vtdtoztatta, es a 10.000 Ft k&drit&sre k6telezbs
biintetbst pedig hatayon kiviil helyezte abban

-
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az iigyben, amikor a postavonat erkezii
kocsijainak tolatasa sorin az M47... psz-u
mozdony a .posta csonka vaghyrol" az I. sz.
vaghyra va1o kijiirisa kozben a vaghytitban
levii, a sinszara felhelyezett KS. 10. sz.
siklasztd sarun athaladva, hiirom tengellyel
kisiklott".
A mozdonyvezetii a regi F.2. sz. Utasitds 370.
pontjaban foglalt vaganytit megfigyelesi
kotelezettstSg6nek rbszben nem tett eleget, d e
nem ez a mulasztis okozta a balesetet, illetve a
k&.
(Mt. 109. 5,Mt. 166. 9, KSZ 79. 9, r6gi F.2. sz.
Utasitas 370. pont.) Hajdu-Bihar Megyei
Birosdg 2.Mf.22.400/1997.
3.2. A munkaiigyi birosag a megismetelt
eljtbasban hozott iteleteben is hatayon kiviil
helyezte a mozdonyvezetdvel szemben
kiszabott szolgilati megrovis, 6s kkrterftesre
kotelezes hatiirozatot, melyet a kijelolt

jogkorgyakorlo h l l o m ~ b n o kazert szabott ki kocsisiklis eliiidezese rniatt - a vonatfekezii
mellett a mozdonyvezetb terhere, mert b i r a
vonatfekezd elismerte, hogy kes6n adta a
.Lassanu 6s .MegilljMjelzest, a mozdonyvezetii
a .Lassanu jelzesre ,csak a ZBR fekszelepet
hasznAltaU, .nem cserelt vezetiiallast",
sebesdge a megengedett sebess6ghatir alatt
volt, d e a jogkorgyakorlo szerint "relativ
s e b e s s e ~ ~tortent.
~ s "
A megismetelt eljiuasban szakertb kirendelese es helyszini szemle a l a p j h a birosag
elfogadta azt a tenyt, hogy a mozdonyvezetii
mindvegig a jelenlevd vonatf6lcezii jelzeske
volt utalva, sebesseget nem lepett tul,
homokol6 berendezest nem kellett hasznilnia.
(Fl. sz. Utasitas 15. pont, regi F2. sz. utasit6s
375. pont.) Miskolci Munkaiigyi Bir6sag 4.M.
86911997.

Major Account Akci6s ~ r l i s t a
Kkszlil6k megv8skl8sa hj elbfizet6sse1,
24 h b p o s Hiiskgnyilatkozattal
@rvhyes 2002. febru8t. 01-t6l a kbszlet erejbig)
Kbsziilek tipus

Akcibs k &A-val

ALCATEL 3 11/SL+ elblap
ALCATEL 501lSL
ALCATEL 51 1/SL + ovcsipesz

6.90019.90024.900-

NOKIA 8310/SL* + headset + FM r u b 109.900NOKIA 8310 + headset +FM ddi6
129900NOKIA 9210 + W + P MM csinag
249.900-

SIEMENS C35YSL*
SIEMENS M35i/SL*
SIEMENS C45/SL
SIEMENS MEASISL* + adatkbbel+ CD
SIEMENS S45/SL*
SIEMENS SL42/SL*
SIEMENS SL45/SL*

6.9006.90017.00059.90059.90079.90099.900-

ERICSSON T65/SL*
44.900ERICSSON T39M/SL*
74.900ERICSSON T68M/SL* szfnes kijelzb, rMi6
119.900MOTOROLA T260/SL* GPRS +tarto&kok
39.900MOTOROLA VSO/SL
59.900-

12.90019.90039.90049.900104.900-

SAMSUNG SGH-R210/SL*
24.900SAMSUNG SGH-A300/SL* + 2 db akku
+ headset
74.900SAMSUNG SGH-A400/SL* + headset
79.900-

NOKIA 33 10/SL*
NOKIA 3330/SL*
NOKIA 55 10/SL*+ tartozkkok
NOKIA 621O/SL*
NOKIA 6310

SL (SIM LOCK) = Csak Westel Mobil Rt. elbfizet6i kitrtyhjhval iizemeltethea kksziilek.
MOSZ

MOZDONYVEZET~KSZARSZERVEZETE
VeszprCmi Tagozat
VeszprCm Megyei Csolnoky Ferenc K6rhBz
~jsziilott(PIC) CS Gyermek Intenziv EgysCg
E.vez.f6orvos: Dr.Szab6 kva
8200 Veszpr6m K6rhh U. 1.

Tisztelt Mozdonyvezet&k!Kedves Uraim!
Orommel fogadtuk v h k l b i utalvhy formBjBban Btadott adomhyukat a kezelksiink alatt a16 beteg
gyermekek j a v h , ellhtasuk k o m f o r t j javitash
~
A vkklisi utalvhyok6rt moshati, phdcat, pizsamht, gyiholcsmixert, osszecsukhat6 vendbgwakat
(gyermekiik mellett marad6 sziil6k s z h h ) , kazettas ~ 6 m a g n ovkkoltunk.
t
A mkg megl6v6 utalvhyok6rt wallunaneket terveziink vbkolni a kicsik sz5un8t-d, hogy az inkubitorokban
keletkezo kellemetlen stresszel6 zajokat nyugtat6 zen6vel iktassuk ki.
(A karksonyi felvBsklhok miatt megfelelo min6s6gf.i 6s elfogadhat6 M k6sziilkkeket nem talsrltunk, ezbrt
megveteliiket a jov6 6v elejbre halasztottuk.)
HBlisan koszonjiik krt6kes ajh&kukat, melyet olyan dolgokra k6ltheniinb, melyekre sem az OEP
finanszirozsSb61, sem alapitvhyi phzekb6l eddig nem jutott.
Veszprkm, 2001. 12. 27.

A miskolci Autista Alapitv6nynak adott fit
138 ezer forintot a MozdonyvezetBk Szakszervezetbnek miskolci 8s szerencsi tagcsoportja tegnap. A
Rt. mozdonyvezetBinek tobbsege a tBrsasBgt61 kapott 1500
forintos hozzfijiirul6st ajhlotta fel - szerkesztBs8gfin.k tanicsBra - az alapitvhynak.
Az osszeget Elek J h o s kuratdriumi elnok
(balra) vette tit Talpas J6zseft61 (jobbra), a
Mozdonyvezetak Szakszervezet8nek miskolci 6s szerencsi tagcsoportjiinak vezetBjbt61
6s BBcshBsi J6zsef rnazdonyvezet6t61.
Fot6: Vajda JQnos
Fords: $ s z a k - ~ a ~ ~ a r o m i i ~

MAv Rt VezCigazgat6shg
Kozponti Munkav6delmi Bizottshg
Budapest

a M h Rt. SzavazatcisszesltS Bizottshga rCszCre
a 2001. november 27-28-29-611lefolytatott munkavtidelmi k6pviselo
vhlaszthsok osszesitB adatair61
Hivatkoz6ssal a Gy. 118-182/2001. sz. felhivhsban foglaltakra a Kozponti Munkav6delrni Bizottsig
cim6re 2002. janu6r 4ig 216 db munkav6delmi k6pvisel6 vdaszthsi jegyzakonyv 6rkezett. Ennek
feldolgoz6sit els6dlegesen manu6lisan a MvB jelenlegi elnok6vel elv6geztiik, dtalunk hib6snak
min6sitett iratanyagokat az Qrintetteknek kieg6szites v6gett visszakiildtiik.
A k6zi feldolgoz6sn61 k6t iratminttit keszitettiink l-es 6s 2 e s sz&nmal, arnit mellhkletkent
csatolunk.
Kiilon egyeztetks alapj6n szMtbg6pes feldolgoz6sra keriiltek a nyilvtintartdsba vett jegyzdkonyvi
adatok, amit ezliton mellekelek.
Dr. Nemesk6ri-Kutl6n Endre a Munkajogi Osztdy munkat6rs6val egyiitt szhbavettiik azokat a
statisztikai lehetBs6geket, amelyekkel a vdaszt6si eredm6nyek kimunkiilhatdva vdtak. Fejrovatos
fejezetreszeket hat6roztunk meg. Ez szolgdt irAnymutat6sk6nt a szhit6g6pes feldolgoz6shoz.
Dr. Hadhazy k o s oszt6lyvezet6 6r a feldolgozdshoz Btengedte a szhit6g6pet, valamint hozz6jArult, hogy Dr. Nemesk6ri-Kutl6n Endre lir ezt a munk6t elvegezhesse, melyet szakszeriien vegre
is hajtott.
Az adatbizis teljes felsorol6s6ban mellkkelem mindazon statisztikai adatokat, amelyek a
viilaszt6sok megbizhat6 ereclmenyeit mutatjiik.
A
Rt. szervezeti szakdgi fel6pit6s6nek megfelel6en keriiltek feldolgozdsra a v6laszt6si
adatok. Ezeket a csatolt mell6kletek mutatj6k.

Minded figgelambevBtelgvel a d

d adatok statiszttlcai ~ ~ B saz ealdbbiak
l

V6laszt6sra keriilt sor 216 szolgrilati f6noks6gen 6s egy6b szervezeti egysegekn61.
A szavaz6sra jogosultak korrigdt s z h a 32.459 f6 volt, ebb61 25.379 f6 szavazott (78,18%).
MegvBlasztdsra keriilt 523 f6, ebb61 431 f6rfi (82,4%) 92 n6i munkav6llal6 (17,6%).
JelijM szervezetek szerint:
l.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

Nem szakszervezeti (fiiggetlen)
Vasutasok Szakszervezete
Vasiti Dolgozbk Szabad Szakszervezete
Mozdonyvezetak Szakszervezete
Pilyavashti Dolgozbk Szakszervezete
Egykb szervezetek

A VDSzSz a Pest megyei Munkaugyi Birbshgon feljelentette, a V6ci P6lyagazddkod6si FBnoks6g
vdlasztdsi bizotts&g6t, mert a bizotts6g a jelCltt61 nem k6rt nyilatkozatot arr61, hogy elfogadja a
jelolest, S egy6b alaki okokat is kifogisoltak. A bizotts6g jelezte, hogy megfellebbezi a beadvAnyt.
Toviibbi eljlrbr61 nem tudok t6j6koztatbt adni. A jegyzhkonyveket iratanyagkent szhozottan
kezeltiik. Mellekelem a szhit6g6pes feldolgozb osszesitett adatait.

Mozdonyvezet6k Lapja
2002. januhr - februhr

1

m"

A szakszervezetek keresere n6v szerint megadjuk a szakszervezetek jeloltjeinek nevsordt,
szolgdlati fdnoksegek szerint. Az Brintett szakszervezetek munkavedelmi kepviseliii nev6t kiilonkiilon feltiintetve.
Szdmozds nelkiil csatolom a szWt6g6pen kesziilt statisztikai feldolgozdst.

J e l l d hidnyossdgok voltak
A vaasztdsi bizottsdg fiileg a kisebb szolgdati helyeken k6zir6ssa1, gyakran olvashatatlanul, vagy
nehezen olvashatdan toltottek ki a vilasztdsi iratanyagokat, ezert feldolgozdsuk nehezkesse vat.
Sok vdaszt6si dokumentum cimzese sem volt az eltiir6soknak megfelelii. Vdltakozva kapott a
Kozponti ~ z e m i Tandcs Iroddja 6s Kozponti Munkav6delmi Bizottsdg ~ z e r n i Tandcsa
jegyzakonyvet, illetve munkav6delmi vdlasztdsi jegyztikonyveket, ezert tobb volt egy vdasztdsr61
kesziilt jegyzakonyv, arni szinten nehezitette a feldolgozdst.
Indokoltnak tartom kozolni, hogy a vilasztiisok osszesitett adatait m6g nem zartuk le.
Amennyiben az ~ z e m Tandcs
i
vilasztdsok sordn m6g lehetnek .bolyongdn jegyztikonyvek, amit
nyilvdntartdsba vesziink. Megit616sem szerint ezek a s z h a d a t o k jelentiisen nem befolydsoljak a
vdlasztdsok vegsi? ereclmenyet.
~rtekelesem szerint a vdlasztdsi bizottsdgok vdlasztiissal jdr6 feladatai hidnyosak voltak,
elsBsorban vdasztds-technikailag. Informaci6im szerint a munkdltatok eleget tettek a vdlasztdsok
v6grehajtasdval kapcsolatos kotelezettsegeknek. Elsiisorban adminisztrativ feladataiknak (vilasztiisi
jegyzekek 6s egyeb iratanyagok idtibeni Btad6sdva1, vdlaszt6 helyisegek 6s a sziikseges eszkozok
biztositdsdval). Urndk lezarhat6saga, nem utols6sorban a vtilaszt6sok folyamatossdgiit biztosit6
munkaszervez6ssel. Hidnyossdgkent kell megdllapitani, hogy kevks irdsos propaganda anyagot
haszndtak (v4lasztdsi felhivisok, plakdtok, stb.), annak ellenbre, hogy plaktit m i n t a a t jelentettiink
meg a Munkavedelmi K6pvisel6 lijsdgban, csatolva a sziikskges megrendeliilapokat.

A munkavedelmi vdasztdsok hidnyos propaganddjdt a Munkavedelmi Kepviseld fijsagban,
Mozdonyvezetak Lapjdban, a Magyar Vasutasban kozolt cikkeinkben igyekeztiik p6tolni.

Budapest, 2002. januh 11.
Pasku Jend
KMvB irodavezetti
Vdlasztiisi ~sszesitdBizottsiig tagja

Mozdonyvezetak Lapja
2002.janu8r - februgr
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Mozdonyvezetok 16tszama 6s szolgfilati 6ra 2 0 0 1. 6v 10- 11. h6 43 m u n k a n a p
SzolgAlati hely

Atlagos IbtszArn

Bp FerencvAros

362

Bp Cszalo

237

Szolnok

291

Szbkesfehbrvar

377

Gy6r

229

Hatvan

111

M~skolc

472

Debrecen

358

Nyiregyhka

224

Szeged

211

BBkescsaba

158

Szentes

206

PBcs

169

Domb6vAr

294

Nagykan~zsa

177

Szornbathely

182

Celldom6lk

180

Zalaegerszeg

92

ZAhony

137

Balassagyarmat

58

Veszt6

52

GSZl

4330

RV-k

247

Hhl6zat

4577

dsszes szolghlati bra

Tu16ra

"Minusz" 6ra

103334
344
67055
335
78582
336
101720
329
65449
345
32950
345
130334
325
100197
327
61082
323
61349
356
44403
334
63291
349
46204
332
80467
331
46660
323
50748
349
48808
338
24320
319
37420
337
15710
337
13695
336
1207165
335
66825
337
1273989
335

6554
22
2706
14
3424
15
2047
7
4198
22
2150
23
2323
6
2093
7
1355
7
5727
33
1496
ll
4949
27
1306
9
2291
9
493
3
3888
27
2248
16
178
2
1631
15
1130
24
477
12
49427
14
3238
16
63526
14

110
0
184
1
227
1
174
1
4
0
3
0
1485
4
892
3
1193
6
16
0
19
0
37
0
42
0
197
1
482
3
4
0
48
0
471
6
2
0
0
0
0
0
5587
2
2
0
5589
1
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Kbtelezd 6ra

323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
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Kiadja: Mozdonyvezetiik Szakszervezete.
Szerkeszti a SzerkesztBbizottsAg:
Dr. Borsik Jainos iigyvezetd alelnok,
Diirnyei Szilaird ter. iigyv., Velkei B6Ia ter. iigyv.
A szerkesztBsdg cime: 1145 Bp. BAcskai utca 11.
Telefodfax:220-3822,220-4561,221-2230,221426
~ z e mtelefon:
i
01-16-62,Ol-184,Ol-19-90,Ol-21-87
Internet: http://www.extra.hy/mosz
E-mail: moszmv@matavnet.hu

