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A kongresszusi felkksziilks jegykben m e g v a l a s z t o ~a MOSZ teriileti iigyvivoit; zajlik a vita a
MOSZ Alapszabalyanak modositisarbl. A beszhmol6 elkkszitkskhez jb alapot nyhjt a teriileti munkarol kkszitett krtkkelksek sora, az elozo kongresszus programjhak teljesitkse, valarnint a nkgy CV
testiileti munkaja.
Mind az Alapszabaly m6dosi&ha1, mind a jovobeni feladataink meghatirozhhnal nklkiilozhetetlen a pontos mkrleg, mert err01 az alaprbl tudunk tovabblbni.
Talan a vkletlenek osszejats~sa,hogy kongresszusi elokksziileteink idejtn varhato a tulajdonosi
jogokat gyakorlo gazdasagi 6s kozlekedksi rniniszter (dr. Csillag Istvhn) donthe a MAV Rt. vezetovhlthshnak iigykben.
Sok taltilgatfis 6s pletyka keletkezett, 6s jelenik meg naponta, bizonytalansbgot is keltve a MAV Rt.
teriiletkn, de egy biztosnak latszik: a valtozas elkeriilhetetlen.
Lehet, hogy m k az uj gazdasagi vezetks koszonti majd a vasutasnap alkalmib61, a tobb mint
ijtvenezer vasutast, kozottiik a mozdonyvezeto kollkghkat. Ha igy lesz, akkor m h tudjuk, kikkel
targyalunk a tovabbiakban, kikkel lehet - szinte a nullhrbl indulva - az krdekegyeztetkst ujra felepiteni,
munkhjat eredmknyessk tenni.
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(A debreceni, a szegedi Cs a szombathelyi teriileteken 1Zj teriileti iigyviv6 keriilt megvAlasztAsra.)

Tizennegy tagorszagb61 tobb, mint szAzezer mozdonyvezet6 kkpviseleteben gydltek ossze a
Mozdonyvezetok Eur6pai Szakszervezetei Auton6m Szovetsegknek (ALE) kiildottei Berlinben
2002. Aprilis 26-an. Kiss L&szlot,a Mozdonyvezet6k Szakszervezetenek (MOSZ) elnoket - akit kkt
eve valasztottak eloszor az ALE alelnok6vk - a kongresszus u t h tobbek kozt arrol kerdeztem,
hogy miert tartjhk fontosnak az on~11osAgukat.
Mikor, & &yen
jott l&e
- Nagyon sok erdekes 6s
A helyzet&&eJ&sen RSI mi
az ALE?
fontos informaci6hoz jutottunk
szerepelt m&ga kongreszus
- A nemet, a holland, az kuidijtt t ~ r ~ a i m megyutt.
d
A
napirenc#&?
rendezvknmnket
megtisztelte
olasz 6s a sv&jcikollkg* 1988- A testiilet tobb hatArozatot
ban hoztak letre az ALE-^ jelenletevel az Europai Unio is hozott. Egyrkszt a kiildottek
R6mhban. AZ uj s~ervez6desa Kozlekedksi Biztosa, aki a kifejeztkk igenyiiket a jelzesi es
mozdonyvezetgk munkakorijl- vasuti s W ~helyzeterol,
~S
aZ biztosit~berendez~si
eszkozok
menyeinek es bCrezes6nek egyseges vasuti h&Iozatroltar- egys&gesit6s6re, masreszt a
europai s z i n ~egysegesiteset tott eldadast. Segits6g6vel nem mozdonyvezet6i berek eur6pai
tl"lzte ki celkent maga e1e. A csak arr61 t&jt5kozodhattunk, szintre va16 felz&rk6ztatasara.
szovetsegbe csak o n a 6 moz- hogy milyen sok torvknyt ken Hitet tettiink a vasutak fejleszdonyvezeto
szakszervezet modosftani az egyseges vasut- tese mellett is, mert f616, hogy
lkphet be, ezert mi a MOSZ haozat letrejottkig, hanem arr61 a kelet-europai vasutak kellii
1990. augusztus 23-i megala- is, hogy milyen megdobben- forr6.s hidnyaban kiszorulnak
kulasa utan k6rmk felvktelun- t6en alacsony a kornyezet- saj6t hiiI6zatukb61. A hatArozaket, arnit 1991 t a v a s m , a kimel6, az eur6pai kozuthAl6- tokat, mint minden tagszerPr&aban tartott elnoks6gi iilks zat elkepesztb zsufolts~g&t vezet, mi is kezhez kaptuk,
fogadott el.
csokkentd vasuti szAlliths amit termkszetesen a nemzeti
6s szemely- kozleked6si kormhnyzathoz is
A kongm e ~ ~ ~l&t i l t reszaraya az
szalitasban.
tovAbbitani fogunk.
...
szak &&-is
efLJ&zk
Ugy ~ondolom, hogy a
- MegAlIapitottuk, hogy a ' 7'1~cfnQ
n&&y adatot manMunka-lap oluas6it a szakszovetskghez tartozo szakszer~~?
vezetek letszama folyamato- AZ ijsszes &s&llit&bo1
mai k&d& keu&bd drdekSan n6, ma m6r tizennegy mindossze nyolc s&aleknyi,
lu<, de a bQek f-bztatdsa
eur6pai
orsz&3 rmz- a szem~lysz~it6sbo1
pedig alig
minden dgazatban fontos
k&d&.
donyvezet6i csatlakoztak az hat szAzal&nyi a vasut reszesALE- OZ. Orvendetes SZ&- edkse. Ezzel szemben ma az
- Val6ban ez foglalkoztat
munkra, bogy horv6t kol- aruszAllitas tobb, mint negy- leginkbb bennunket is. Az
Ikgaink megfigyelokent vettek vennkgy sz&zdkka kozuton, osszehasonlito adatok szerint,
reszt a berlini kongresszuson, n e w e n e g y s&zal&a p e w amig Magyarorszagon egy
6s a finn, valamint a belga vizi fiton zajlik. EZ a reszarhy huszeves gyakorlattal rendelmozdonYVezetdkis komol~an tobb, mint elkeserit6. Emellett kezo mozdonyvezetd nett6
erdeklodnek aZ ALE-r61. A megdobbentb volt az az adat hAromsAz eur6t keres, addig
tovAbbi munka szempontjAb61 is, miszerint eur6pai szinten a az olaszok ezerotszAz, a
kiemelt jelent6segd aZ E S B ~ - szem,Alysz&llit6 vonatoknak nemet kollegak pedig ezeramerikai
MozdonyvezetQk csak huszonhat s&zd&a koz- nyolcszAz eurot visznek ham.
SZaksZer~eZetekepvisel6inek leke&& rnenetrendszefien.
-A lemaradas, mint 1Bthat6,
rkszvktele a kongresszuson,
Talan ezeknek a feh6r&ek-' drasztikus. Ezzel phrhuzarnoakik nem csak ismerkedtek az nek az er-6nyek&nt
is watsan meg keU Mzdenunk azzal
eurbpai szovets&gel, hanem Ewbp&~anhataimas er& moza beffoldi tkvhittel is, hogy a
dkSmer6en n~ilatkozf* arm* dultak meg a vasut fejlesztese- magyar
mozdonyvezet6k
tev6kenysegkr61.
re. P6ldaul megtekinthettuk szAzotven-ketsdzezer forintot
mden bizonnyal egy eu6- Berlinben azt a payaudvar- keresnek. A val6sdg enn6l
pai szduets&mek uan rdcft6- komplexurnot, amely 2006461 sokkal rosszabb. Egy kezd6
sa a kontinens vusutasdnuk hat szinten foeadia maid a mozdonyvezet6, h6rombves
jzet&e Is.
vonatokat.
gyakm1a;tfal 6s e g ~ s z s ~ m -

Mozdonyvezetok Lapia
2002. jrinius
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bolo,
rendszertelen
munkaid6-beoszt6s mellett,
alig kap k6zhez otvenezer
forintot, mfg a payajuk csuc s h l6vdk %em keresnek tobbet S&-szhztizezer forintn61.

M az els(5 I&p&
~kiz&k6ztaf&sban?

lehet Europhba vonulni, mert
ez mindarndett, hogy nekunk
sem j6, felelmet kelt a koron
be113 16v6kben is.
Az Omel k&zB leg~&5bbi
intetjii utcfn is szdmos &eu&elQkezetta s z e & e s z t ~ be, hogy rnik6zlxn mlnd

a

tdbbsz&es,ikaszakszenteze-

- Elsdkknt mind a

tizennkgy
tagorsz6gbol osszehasonlito
adatokat gyCijtunk be. Ezekben
arr61 tAj6koz6dunk, hogy 16tezik-e a vasutakn61 6rv6nyes
Mrtarifa, 6s abban hol helyezkednek el a mozdonyvezetdk,
illetve melyek az osszehasonlito munkakiirok. Nagy vhakod s s a l tekintunk az adatok
bdrkezese 6s feldolgo&a
elk. Ezen adatok birtokhban
fogjuk kidolgozni a berfelzhkdztatiisra vonatkozd elk6pzeleseinket. Ift szerem6m megiegyezni, hogy az uni6s csatlakozas elk mi magunk is
bizakodAssal tekinank, de
arr61 &g sehol sem halloltmk
krdemben, hogy mikor es
mikknt fognak kijzeliteni a
hazai Mrek az eur6pai atlaghoz. Balk6ni b6rekkel nem

L

tek & s z @ m k a mozd o n y ~ b kt 0 ~ 6 b bis~aZ
ijnbU6sbgukat hangsrilyozziik 6n szerint meg khetfelelnl e g y s x m a k & e l m
- Mi mozdonyvezetbk, amikor megalakitottuk 6n6li6 szakszervezetunket,
alulertekelt
szakm6nk felemelks6re, 6s
egys6gess6 tktelere torekedtunk. Az; eddigi mirkijdesiink
azt bizonyitja, hogy jol dontottunk, 6s tudunk szolidArisak
lenni mds munkav6llalokkal,
illetve munkav6Ual6i 6rdekkepviseletekkel, valamint soha
nem z&uk 6s most sem a j u k
ki az azonos 6rdekek ment6n
tort6nd egyUttrnirkijd6st sem.
Meggy6zQd6sern. 6s ezt t a l b
a tArsszakszervezetek is belatj&k, hogy a Mozdonyvezetdk

Szakszervezet6ne tev6kenys6ge pozitfvan harott a tobbi
vasutas munkaviUal6 helyzetkre, m& ha esetenkknt ezt 6k
el is felejtik. A velemknykulonb&gek nagy resze pedig abb6l
ad6dott, hogy arnikor szeretak
volna a Mrekben elismertemi a
munkakorulm&nyeink nehezsegeit, 6s azok emberi szervezetre gyakorolt negativ elettani
hatbait, mAsshgait, a tArsszakszervezetek gyakran eUenunk
fordultak. Smlidarit6st nem csak
az eiesettebbek, nehezebb
helyzeaek fel6 lehet gyakorolni, hanem Ietezik annak egy
olyan form6ja is, amikor azokkal tudunk egyiittm~kiidni,akik
erejuk, szakertelmuk, hatekonysAguk okan eredm6nyeket .kepesek elkrni, m6g
akkor is, ha a t6bbi munkavalal6ra vonatkoz6an ezek az
eredmknyek csak k6sdbb 6rv6nyesillhetnek. Az eurbpai gondolksdshaz ez Is hoz&tar,;&%'n
*
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. - - :Rendhagy6 taldkoz6ra keriilt sor ma d6lutih ~ u n c z eGdbor, Szabad ~ e & o k r a t ~SrJvets6ge
k
eln6ke 6s
Borsik Jhos, az Auton6m Szakszervezetek SziSvets6ge eln6ke kiizbtt.
Meg6Uapodta.k abban, hogy rendszeress6 teszik a maihoz hason16 eln6ki taI$llcoz6kat, valamint ki6pftik a
kormhyzati 6s szakszervezeti kapcsolatokat az SZDSZ irhyitotta miniszt6riumok 6s a sz6vets6g k6zott. Jelent5s t h y , hogy a Gazdasdgi 6s K6zleked6si Miniszt6rium, valamint a KiSrnyezetvMelmi 6s Vfziigyi Minisztkrium megalakulkdval a szijvets6ghez tartoz6 tagszervezetek drintett6 vatak a t6rcaszintO Crdekegyeztetesben, igy
sajdtos munkakapcsolat alakul ki az SZDSZ 6s az Auton6mok k6ziSa
ElBzetesen sz6t viiltottak a kozszolgiilat helyzet6rd 6s az 6szi ~rthgy&isok vikhat6 neh~zd~eu61,
kiilonos
tekintettel az Allam tulajdonosi felel6ss6g6re.
Egyeertettek abban, hogy a tArsadalmi szerepviillalds hat6rait tiszteletben kell tartani, a kormhyzati, a valallcoz6i 6s a szakszervez2 szinten egyarht, & a kiszMthat6 partnessdg megteremtheti az eredrnbnyes
egyiittmQkM6sfeleteleit.
Az SZDSZ 6s az ASZSZ elnoke azorros nbzetk6nt hangsblyozta, hogy a mai magyar t6rsadalornban
-'
.'L:''' ''
nBlkiiliSzhetetlen az 6rdekegyeztetCsa ttksadalmi Mke megBrz6sthek Mektben.
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Tisztelt Vezdrigazgatb or!
A Magyar Allamvasutak Rt. 6s a reprezentativ szakszervezetek kaz8tt 2000. februar 22-6n letrejiitt
HBromeves megallapodas egyik kiemelt celja, a vasutas munkavallal6k re&ljovedelmi helyzetenek
javitfrsa volt. Ezt a &It a megallapodds egyreszt a 2. sz. mellekletben kiejtett mMon vdgrehajtott
eves beremelesekkel, illetve berkorrekci6kka1, mAsr6szt a II. Fejezet 3. pontjaban leirt, a tervek
szerint 2001. januBr l-tdl hattilyos besoroldsi 6s bertarifa-rendszer bevezetesevel kivanta elerni.

A Mozdonyvezetdk Szakszervezete - fiiggetleniil a HAromeves megallapodhs hatidyossaghnak jogi
vitAjAt61 - mar 2001 v6gi 4rtekeleseben kifejtette, hogy a berek, 6s ezaltal a vasutas munkav8llalbk
jUvedelmi helyzete tekinteteben, a szerz6dPssel kapcsolatban 6rdekmlilds Bllt be. A nemzetgazdashgi folyamatok kulonos figyelemmel az alkalmaziisban allok atlagkereseteinek n(iveked6s6re - ugy
alakultak, hogy a mozdonyvezet6k, vasutasok relatlv j6vedelempozicidi nem javultak, hanem
egy6rtelmGen romlottak. Ez a tendencia folytat6dott 2002. januhr-mhrcius kazatt is. Mig a nemzetgazdasegban a bruttb Btlagkeresetek 19,4 %-OSniiveked6ssel elertek a 111.739 Ft-ot, addig a vasutas
munkavAllal6k Atlagkereseiei mindQIssze13, 98 %-kal, 101.773 Ft-ra n6ttek. Az elmaradhs jelentds.
A mozdonyvezetdk munkakiirulm&nyeit, munkaid&beosztAsAt, psziches terhelMt, a foglalkoztatAs
egyedi jellege mlatti negatfv Blettani hatasokat, a kimutathat6 eg6szs6gromlast is ilgyelembe veve, az
ezen munkakarben foglalkoztatott munkavallalbk fenti iddszakra vonatkoz6 16,3 96-0s atlagkeresetnovekmenye, amely 147.582 Ftlho brutt6 keresetet jelent, fokozottan nincs arhnyban az elvegzett
munkaval.
. .- .

-

Az elsd bekezdesben hivatkozott besorol4si- 6s bertarifa-rendszerriil k(ltend6 meg&llapodhsnem a
MOSZ-nak felr6hat6 okb61- a mai napig nem jatt letre. A munkdltatb olyan, a munkavallal6k alapvetd
6rdekeit sertd elveket kivan a berrendszerben brvenyesiteni, amelyek ellentetesek a modositott
Munka Tarvenykonyv 142tA S-val is. A Mozdonyvezetdk Szakszervezetdnekjavaslatait a munkAltat6
szakertdi nem, vagy csak elenyeszd mert6kben veszik figyelembe, es egy4rtelmG szandekot tapasztalunk a mozdonyvezetdi munkakdr le6rtekel6s6re. A munkeltatt, Altal elkeszitett besorolasi- 6s bertarifa-rendszer a mai napig nincs olyan Bllapotban, hogy annak belathat6 iddn beliili elfogadhsat
valbsziniisithetn6nk.

A fentiek miatt - ismerve az Oj kormAny jdvedelempolitikai intezkedeseit is - a Mozdonyvezetdk Szakszervezete elkeszitette On8116 besorolasi- 6s alapberrendszeret, melyet csatoltan megkijldiink Onnek.
Az alapberrendszer a hatalyos minimhlbert figyelembe veve, a mozdonyvezetdi munkakarben
foglalkoztatott munkavAllalbkra Brvenyes alapberek, 2002. Bvben kivbnatos asszegeit is tartalmazza.
Kbrjiik Vezerigazgatd Urat, hogy a Mozdonyvezetdk Szakszervezete altal atadott besorolhsi es alapberrendszert, szakvonali munkathrsaival egyiitt tanulmanyoua At, 6s az arra vonatkozb targyalhsok
megkezd6s6nek idbpontjarol a Mozdonyvezet6k Szakszervezet6t Ujekoztatni szlveskedjen.
Dr. BorsikJanos
CigyvezetB aleln8k

Kiss LBszld
elnok

Apavdri Jdzsef
iigyvezetd alelnak

1. A rendszer hathlya
2.4. A f~etCsioszthlyon belul az egyes bkrtktelek1.1. A besorolhsi rendszer hathlya kiterjed a
hez tartoz6 forintrnertkkek a teljes munkaidoMVRt, valamint a d V Rt. szervezeti itben foglalkoztatottak reszere megallapithat6
alakulasa soran 1Ctrejovo jogutod thrsashlegalacsonyabb brutti, szemklyi alapbkrek.
goknal foglalkoztatott mozdonyvezeto munEzek az alapberek a mindenkori aktualis
kakorCi munkavallalbra.
minimalbkr, vagy az Cves bCrt8rgyalasokon
1.2. A besorolasi rendszer hathlya ala tartozo
kialakitott ennCl magasabb CrtCk, CS az 1. sz.
munkavallalbk fizetksi oszthlyba, azon belul
mellkklet szerinti bertarifa aranyszamok
bCrtCtelbe sorolasat, ennek alapjan az alapszorzatakknt kkpzodnek ( a szhmitas soran a
bkrrendszer hathlya alh tartoz6 munkavalszorzat Crtekeit a kereskedelmi kerekitCs
la16k brutt6 . szemelyi alapbkrknek megalszabalyai szerint 50 Ft-ra kell kerekiteni).
lapitasat a jelen utasitasban rkszletezett 2.5. A 2.4. pont szerint sziunitott alapbCrek a Mt.
szerinti altalanos, valamint a MAV ~ t .
szabalyok szerint kell elvkgezni.
Kollektiv SzerzodCsCben az adott munkaA besorolhsi rendszer alapelve, felCpitCse
korre meghathrozott teljes napi munkaidore
vonatkoznak.
A besorolasi rendszer alapjat a mmunkakorertekelks kepezi.
2.6. A munkakor fizetksi oszthlyhak meghathroA munkakor-CrtCkelCs, igy a munkakor
zashal figyelembe vett tenyezoket a MV
fizetCsi oszkilyba sorolbhak alapjat - a
Rt. KSZ-ben szabalyozott potlCkok megalkiilonbiizo munkakorok 6rtCkarhyainak modlapithsanil nem lehet figyelembe venni.
szeres, CS objektiv meghatiirozha Crdekkben az alabbi szempontok egyskge alkotja:
3. A rendszer hathlya alh tartoz6 munkaa munkakor ellatasahoz sziiksCges iskolai
koriik CS betoltbsiik feltktelei
vkgzettskg,
3.1. A besorolasi rendszer hathlya ala tartoz6
a munkakor ellathstihoz sziiksCges allami
mozdonyvezetoi munkakort, vagy ilyen
szakkCpesitb, 6s d~
szakvizsga, szaktartalmu munkakort betolto munkavallal6k
kepesitks,
munkaugyi okrnanyaiban CS munkaszera munkakor onallo ellathsahoz minimalisan
zodCseiben a fenti munkakori megnevezeseloirt gyakorlati ido,
to1 eltero ehevezdseket nem lehet hasznalni.
a munkakor onallosaga,
3.2. A mozdonyvezetoi munkakorbe tartozo
a munkakorrel jhro felelossCg,
feladatok ellat.hshhoz sziikseges allami iskolai
a munka~oriilmCnyek(belektve a rnunkavegzettskget, Bllarni 6s vasuti szakmai k6pesivCgzCs veszClyesstg6t),
test, CS a munkakijr onall6 ellBtk&oz minia munkaido-beosztasb61, a munkarendbol
mhlisan eloirt gyakorlati idot - azaz a munkaad6do kedvezotlen Clettani hatiisok,
kor betoltesenek feltkteleit - a 2. sz. mell6klet
a munkakornek a vallalati hierarchiaban elszerinti munkakori tiikor hatiirozza meg.
foglalt helye,
3.3. A munkakori
a MAV ~ t CS. a MOSZ
a munkav6gzCs pszichikai nehCzsCge,
csak - szakmai alapokon tortkno vizsgalat
a munkavegzCs fizikai nehCzsCge.
alapjhn - kozosen valtoztathatja meg.
A besoroliisi rendszer a szakmai fejlodkst,
elorejuthst, a vhllalathoz kotiidCst, 6s a szakmai 4. A besorolhs szabhlyai
tapasztalat gyarapodkht a ~ aismeri
l
el, hogy - 4.1. A fizetCsi oszthly megallapithsa
a besorolhi utasiths szerint elismert szolgdati 4.1.1. A munkavallalo munkakorkt, az altala
ido novekedhe fiiggvknyCben - a fizetbsi osztiivCgzett tevekenystg alapjh, a munkakori
lyon beliil Edteleket Bllapit meg.
tiikor felhaszn816shval kell meghllapitani.

4.1.2. A rnozdonyvezeto munkakijrii munkaviilhltal alapitott tarsasagi munkaviszony
azonos tekintet ala esik a mas bel- 6s kiilfolla16t az utasith 1. sz. mellkkletkben meghatzirozott fizetksi osdlyba kell besorolni.
di munkiiltatbnal eltoltott munkaviszonnyal,
- a rokkantsagi nyugdij idejkt, ha a munkav814.1.3. Az ujfelvkteles munkavallal6kat, az onall6
munkavkgzks megkezdkskig, a mozdonyla16 M.&v Rt. munkaviszonnyal rendelkezett
vezeto munkakornek megfelelo fizetksi
az ideiglenes rokkantsagi nyugdijazht kozoszthly gyakornoki bkrtktelkbe kell sorolni.
vetleniil megelozoen, CS azt kovetoen,
- a munkavillal6 altal hitelt erdemloen igaMunkakori megnevezksiiket a ,,gyakornok"
szoval ki kell egesziteni. A gyakornoki idozolt, megszakith nklkiil munkanklkiili statuszban taltott idot, amennyiben a munkavel, CS a megszerzendo vizsgaval kapcsolatos kovetelmknyeket a munkaszerzodksvallal6 d V Rt. munkaviszonnyal rendelben kell rogziteni.
kezett a munkanklkiili stzituszt kozvetleniil
4.1.4. Az tij munkakorre iranyul6 vhllalati
megelozoen, 6s azt kovetoen,
iitkkpzksben rksztvevii munkavallal6k fize- mas bel- illetve kiilf6ldi munkaltatotal
munkaviszonyban, szovetkezeti tagsagi vitksi oszthlyat ks bkrtktelkt az tij munkakor
alapjhn kell megallapitani, rksziikre azonban
szonyban, thrsasagi viszonyban, valamint
az Btkkpzks idejkre htlagkeresetet kell elszaegykni viillalkozbkknt azonos munkakorben,
molni. Munkakori megnevezksiik az atkkpvagy azonos tevkkenyskg ellathaban tknyz6s idejkre a leendo munkakor gyakornokirra
legesen eltolton idot,
vhltozik.
- mhs bel- illetve kiilsldi munkaltat6nal
Az AtkkpzQ cklja jelen pont esetkben az,
munkaviszonyban, szovetkezeti tagsagi
viszonyban, thrsasagi viszonyban, valamint
hogy a munkavtillalo a sziikskges vizsgirk
megszerzkskt kovetoen egy mas munkakor
egykni vhllalkoz6kknt nern azonos munkabetoltkskre legyen alkalmas @l. fenntartasi
korben, nern azonos tevkkenyskg ellhtzisilban
eltdtott idat, csak 6 kv MAV Rt. szolgalati
szakmunk8sb61, mozdonyvezeto).
ido megszerzksktol.
4. 2. A bkrtktelbe tortkna besorolas szabalyai.
4. 2.1. A bkrtktelbe tortkno besorolast a szolgalati 4.2.3. Szolgiilati id6kknt fele mkrtkkben kell
figyelembe venni a 6 kv M.&v Rt. szolgalati
id6 alapjh kell elvkgezni.
ido megszeneskig:
4.2.2. Szolgalati idokknt teljes egkszeben
figyelembe kell venni:
- a mas bel- illetve kiilfuldi munkaltat6nal
- valamennyi vasuti Mv, GYSEV, AEGV,
munkaviszonyban, szovetkezeti tagsagi
viszonyban, valamint egykni vhllalkoz6kknt
kiilf6ldi vasutak) munkaviszony idejkt,
belekrtve a tBbb d V munkaviszony esetkn
nern azonos munkakorben, nern azonos
tevkkenyskg ellhthiban eltoltott idbt, akkor
szerzett MVRt. szolgalati idot is,
- a vasut teriiletkn miikodo szakszervezetekis, ha esetleg egy koriibbi rvZ$V Rt. munkanC1 eltoltott idot,
viszony esetkn mar ezek az idok teljes
- a sor- CS tartalkkos katonai, valamint polghri
mkrtkkben beszhitzisra keriiltek.
szolghlat, a GYED 6s a GYES idejkt,
- a nern mkrlegelksi jogkorben biztositott, 5. A szolgiilati id8 sziimithsa
A szolghlati idot ligy kell meghathromi, hogy
MAV munkavis~on~kkntelismert illetmknynklkiili szabadshg idejkt, belekrtve az
a szolgiilati idobe tartozb idoket a szolgalati
onkorm&nyzatokba,a MAV Rt. hllomanyiiido szAmitAshnak idopontjhban ossze kell
b61 onkormhnyzati tisztskgviselonek
szamitani. A szolghlati ido szamithihoz ...
megvhlasztott munkavallalb illetmknynklsz. iratmintht kell h a s m b i , melyet a szolgtilati tziblhtban kell megorizni. A s w t h s kiili szabadsaghnak idejkt is,
- a MVRt. Bltal alapitott thrsasiignhl eltoltott
nhl, amennyiben torettkk idokkel kell s z h o l munkaviszony idejkt, ha a munkavAllal6
ni, 365 nap = 1 kv. A 6 kv M.&v Rt. szolgitlati
Mi\V Rt. rnunkaviszonnyal rendelkezett a
ido megszerzks~tol beszamithatb idok
tarsashgnhl lktrejott munkaviszonyat kozvetszimitasanal az elozoleg megallapitott
leniil megelozoen, 6s kovetoen. Az ezen
szolg&latiido kezdo napjab61 kiindulva kell
kritkriumoknak nern megfelelo MAV Rt.
visszaszholni az addig ,,felezett6'idot.
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A szolghlati ido meghatirozasiinak alapja a
munkavallalb altal hozott igazolas, illetve a
MVRt. idon61 a szolgalati thblhzat.
Amennyiben a szolghlati ido a munkaltatb
hibajhbbl lett helytelenul meghllapitva, a
munkavillalb ennek mbdositzlshval osszefiiggo bCrigknye azzal a nappal nyilik meg,
amely naptbl arra jogosult lett volna, legfeljebb azonban az elCviilCsi ido hatariiig
visszamenoleg.
A munkaviillalbt a beszamitott szolg6lati
idorol CS annak kezdetkrol ... sz. iratrnintan
tiijkkoztatni kell.
A szolgalati id6 tartamiinak megallapit8shna1 a szolgalati ido kezd6 Cve teljes kvnek
szamit.
A mar elismert szolgalati idot a d v - o n
beluli munkakor-valtozas miatt csokkenteni
nem lehet.
6. A besorolhs mbdosithsa
6.1. A munkaviillalbk fizetksi osztiilyba sorolhsat a
besorolk alapjat kCpezo feltktelek megvhltozhsaval egyidejiileg modositani kell. Azaz, ha:
- a munkaszerziidks mbdositasa miatt a
munkakor valtozik,
- az iskolai vCgzettsCgt61 vagy szakkkpesitCsto1 fiigg a besorolas, 6s ezekben tortknik valtozas.
6.2. A munkavAllal6k bCrtCtelbe sorolasat
mbdositani kell:
- a bbrtktelhez sziikskges szolgalati id6
elCrCsCt jelento 6v januar l-tol,
- a 6 CV MVRt. gyakorlat megszerzkskt
jelento CV januiu: l-tol, ha a munkavhllal6
rendelkezik olyan szolgalati idovel, amely
addig fele rCszben szimitott.
6.3. A fenti kCt pontban meghatzlrozott esetekto~
fiiggetlenul a besorolasokat minden CV utolsb negyedkvkben felul kell vizsgilni, 6s
indokolt esetben a sziikskges mbdosithsokat
el kell vkgezni.

7. A szemklyi alapbkr meghllapfthsa
7.1. A munkavhllalb fizetksi oszthlyba CS bkrtktelbe sorolasat az ezen utasithsban foglaltak alapjh kell elvkgemi.
7.2. A munkavallal6 szemklyi alapbke a 8.1.
pont szerinti besorolh alapjh, a bkrhifathbla szerint szamitott Bsszeg.

RCszmunkaidos foglalkoztaths esetkn melyre csak egyCni munkaszerzodks alapjiin
keriilhet sor - az utasithsban foglaltak szerint
megallapitott alapbkrt, a munkakorre Crvb
nyes teljes munkaido, 6s a munkaszerzodksben meghatarozott munkaido aranyhban
csokkenteni kell.

~tmenetirendelkezksek
A besorolhsi- 6s alapbkrrendszer hathlyba
1epCsekor - fiiggetlenul attbl, hogy a munkavhllalb rendelkezik-e a munkakorre eloirt
feltktelekkel - valarnennyi, a bkrrendszer
hathlya alh tartozb munkavallalbt az ezen
utasiths alapjiin megallapitott munkakorknek
megfelelo fizetksi osztalyba kell besorolni.
Az utasiths hathlyba lkpesekor valamennyi
krintett munkavallalb elismert szolgalati idejet meg kell hllapitani.
Az elismert szolgalati ido alapjh meg kell
hatirozni a munkav8llalb 6 bkrtkteli
besorolasht.
Az utasith hathlyba 1kpQCt khetoen valamennyi b t e t t munkaviillalbt krtesiteni kell a
megallapitott fuetksi o s ~ l y ~ bbkrtCtelkro1,
l,
szemklyi alapbkrkrol, szolgalati idejkrol.
A berrendszer hathlyba lkpksekor a betiiltott
munkakorre eloirt iskolai vkgzettskggel, szakkCpesitksse1, illetve a v Rt. szakkCpesitkssel, szakvizsgaval nem rendelkezo munkavallalbkra eltkrkseket nem kell a l k a W .
Az utasiths hathlyba lkpbtt kovetoen, 6j
felvkteles, vagy atkkpzett munkav8llal6,
ezen munkakorokben csak akkor foglalkoztathato, illetve az erre tortCno kkpzCse csak
akkor kezdheto meg, ha a munkakorre eloirt
feltktelekkel maradkktalanul rendelkezik.
Zhr6 rendelkezksek
Az utasiths hathlyos ..............................-tbl.
Az utasithsal6 vkgrehajthdval kapcsolatban
&telmez6s, dlhfoglal4s csak a Mozdonyvezet6k Szakszervezete egyetkrt6sevel adhat6 ki.
Barmilyen besorolhsi vita esetkn a Gkpbzeti
Szakigazgatbsag CS a Mozdonyvezetok
Szakszervezete kepviseloibol a110 bizottsag
dont, az krintett munkaviillalb vagy a
munkiltatbi jagkorgyakorlo ez iranyli megkeresksktol szamitott nkgy hCten belul.

A 4.1.3. pont szerinti mozdonyvezet6-gyakornok gyakornoki alapbCre, a mindenkori 2,OO-6s
szorzdhoz tartozQalapMrbsszeg 80 %-a.
-

l

Gratula'lunk Takacs Idrsefnek 80. sziiletdsnapjdn (itinius 1 2 4
~akrmintahhoz, hogy 52 dVe sikeres gtGzmozdany~ezetGVizsgkt tett.
To~ubbiboldoq nyuqdqas d ~ e k e t

2002. majus 9-6n a Mozdonyvezet6k Szakszervezetenek szekhazhban keriiIt sor a G6p6
szeti ~rdekegyeztet6T a n k s rendes dkskre. A
szakagi erdekegyeztetb ket napirendi pontot
t6rgyalt:
A meleg idbben vegzend6 munka szabdlyo&s&a tett intezked6sek.,
A 2002. evi IktszArnkeret meghat6rozasa
nak ismertetese.
Az els6 napirend t&gyalAsat a MOSZ kezdemenyezte, ugyanis a tkmakijrrel kapcsolatban
Brdemi elbrelepes nern tortknt a keret megallapod% megkotkse ota. Mint ahogy m& m61 az
olvasot tAjekoztattuk, tbbb javaslatot fogalmazott
meg a Mozdonyvezet6k Szakszervezete, melyben leirtuk, hogy milyen berendezksek felszereIese szukseges ahhoz, hogy a vontatki utaz6kat
6ro meleg kornyezeti hatAsok csokkenjenek. Egy
rkgebbi cikkben azt irtam - kiss6 trefasan -, hogy
a ny6ri meleg hat%ait a tkli id6j&&s,a tkli gondokat pedig a nyari f o r r o e fogja megoldani.
Sajnos a trefa kezd val6s6ggA valni. A GSZI
mindossze annyit ki\dn tenni a meleg kornyezeti
hatikok csokkentkse 6rdekeben, hogy a mozdonyvezetdknek j6ro iv6viz mennyiseget duplaj&a emelne, 6s kb. 130- 180 mozdonyra ventill&tort szerel fel a jdrmiijavit6i javitasok soran.
A szakag vezetese
enyhe fe1hAboroda.ssal fogadta azon v61emenyiinket, hogy az
ivoviz mennyiskgenek
emel6skvel a probIkmAt nem lehet
megoldottnak tekinteni, ugyanis a viz
hdtkse nem biztositott. A meleg ivovizet
csak tiszt=llkodAsra
lehet felhasznaini. A
j6mnujavitoi koltsegek
ismeretkben azt javasoltuk, hogy a ventillatorok felszerel6set bizz&k a gkp6szeti f6noksegekre, mert igy tobb gepet 6s hamarabb
lehetne eUatni e filleres berendezessel. A szakAg
vezetoi ugy nyilatkoztak, hogy e feladat
elvkgzeskre a gepeszeti fdnoksegek nern alkalmasak!(???)Tehat a tervezett darabszdm marad
az eredeti javaslat szerint. A vha-v& erezhet6
javulkt az idkn sem fog& eszrevenni a mozdonyvezetbk, annak ellenere, hogy mas
tenleteken ma m& termbzetesnek tekintik, hogy a
forr6sAg hatkait Amy6kol&ssal, hQ6ssel 6s
leveg6keringetessel lehet csijkkenteni. Ezek u t h

m6r csak az erthetetlen, hogy e minimhhs eIIAtotts5got csak azok nern elvezhezik, akik munk6jukat 4050"C fokos h6mer&kletben vkgzik!
A masodik napirendhez sajnos az ules
kezdeteig nem kesziilt el az irasos anyag, igy
azt csak sz6ban ismertette a GSZI munkatdrsa.
A Iktszi3mkeret meghat&roz8sakor egyik szamunkra legfontosabb kerdesre, mely arra
ir6nyult, hogy van e IetszimhiAny a mozdonyvezetbi munkakorben, a szakAg vezetbje igennel v~laszolt.
Az egyebek napirendi pont targyalasakor
javaslatot tettijlnk a szakag fele, hogy mlkeppen
lehetne a munkakozi sziinet kiad6s6nak rendjet
szabayozni. A mozdonyszemelyzet tovabbra
is hatr6nyos helyzetben van a tobbi vasutas
munkavAllal6val szemben, mivel a szemelyvonati fordul6k kivetelkvel meg mindig nincsenek kijelolve a h k z perces munkakozi szunetek, melynek szabalyait az MT tavaly bta egykrtelmfien rogzit. Javaslatunk szerint a munkakozi
szunet regisztralAsa a menetigazolvanyban
tortenne k6ds&m bejegyzessel. igy nern fordulhatna elb, hogy annak elmaradika miatt esemenykonyvi jelentkst kelljen imi. A szabadteher
fordulok esetkben javasoltuk, hogy a gepek
radi6s (mobiltelefonos) ellatottsaga eseten a
szemelyzetiranyit6val
va16
egyeztetes utdn
keriiljon kiadasra a munkakozi
sziinet. Javaslatainkat a szakag
vezetese atgondolja, de varhatoan az irhnyitdk
szakhghoz va16
kewlese, javit e
gond megoldasAban.
A szakag vezeteset tajijekoztattuk, hogy felhAborit6nak tartjuk, hogy egyes g6pCszeti
f6nokskgeken reszortosok ldmak el mozdonyvezetdi feladatokat, mikozben kolleg6k munkdra
vamak a felvigyaz6 helysegben. TovAbbi k6rdkskent mertil fel, hogy a reszortosok megfelelnek-e a mozdonyvezeteshez szukseges elv6rhsoknak, mert hanem akkor a vasuti kozlekedes
veszelyezteteset vaaljak magukra. Konkret felveteseinkre elkgg6 nagyvonal6 v6laszt kaptunk
a szakigazgatos6g vezetbj6tbl. Remklhet6leg e
nagyvonalus& akkor is tetten erhet6 lesz, ha

majd esetleg mozdonyvezetdk kovetnek el kisebb
szabAlytalansAgokat.
Annak ellenere, hogy a mikciusi GET iilesen kertiik a
mozdonyvezet6 kCpz6s tematikdjhak felulvizsgdlatdt melyre akkor igeretet is kaptunk -, most arr61 kaptunk
tdjekoztatast, hogy ezt a kkrdest mdr a janudri f6noki
Crtekezleten lerendeztek. 0romteli volt szxk-nunkra, hogy
mdrciusi felvetkseinket mar januArban orvosoltak, csak
akkor ezt m6g nem tudtdk a dlaszad6k. Mit lehet erre
mondani? TovAbbra i s az az Allaspontunk, hogy a
kepzksen belul tijbb iddt ketl biztositani a gyakorlat
megszerzksere.
A g6p6szeti fbniikskgek osszevonasaval kapcsolatos
k6rd6sunkre adott vdlaszb61 kideriillt, hogy m6g mindig
nincs vkgleges dontes a tervezett osszevondsokkal
kapcsolatban.
A felek megallapodtak abban, hogy a iegkozelebbi
GET ul& idejet telefonon egyeztetik, ahol a napirendi
pontok kozott szerepel majd a mozdonyszem~lyzet
szolgiilati kommunikaci6s eszkozeinek javitdsa.
K. L.
T ~ K O Z T AaT ~
moMItelsfos s
A Mozdonyvezetdk Szakszervezete tavaly mhjudban kijtott
szerzddist a Westel Mobil Rwel, kedvezmknyes mobiltelefonok
vAsArlAdr616 iizmeltet6s5dl. SzoIgdta&unk egyre n6pszerbbb
kollkgdink k o r h , de newyan it&&, hogy adjunk djBkozmast az eldFizet& csomg tartalmk61.
A MOSZ Atal bjztasitott csomag el6fizekke bruttd 3.000 Ft.
Az eld&et& mgdban foglal, brutt6 750 F t lebeszilhetg id&, 6s
120 db SMS-t.
Dfjcsomagok
Havi elCiEizet6ses dijak
IihrWjak Ubzaton beliil
Csctcsidgben
Csdcsid6n kIviiI

Egy& ido5en
fijszaka
HIvkifjak m& mobi.b&zatra
Csctcsid6ben
Csdcsid6n kiviil
H€tvc?ge
Egy& id6ben
fijszaka
HfV&dijak;vo&

~

~

~

A percdijak a mindenkori WesteI 300 eldfizedsi dljaknak
felehek meg. Az el6Eizet6si konstrukci6 a beszilget6sek fiig@n+n
mv8bbi j6v~Asokatis tartdmaz. O s s z e h a ~ o d d s k 6 ~
pen n&&y mobilszo~dtatbelbF~&i csomagjdt szeretnim az
olaas6 figyehLe aj&hd. Az adatokat a Telecom magazin d j u s i
sdimSb61 vettiik A t

Vodafone
"Rumba"
5.000.-

Westel

Westel300"
6.500.-

Wael
"MOSZ"
3.000.-

55.-

38.19 .19.-

42,50.-

42.50.-

25.12,50

25.12,50

75.-

75.-

50.-

50.-

42,50

42,50

37,50.-

37,50

37,50.-

37,50

19.6.-

19.6.-

37,50

37,50

30.-

75.45.45.-

l

56.38.38.-

hsl6rarra

CsdcsidEiben
CsGcsidCin k i d
H6tdge
E&
id&en
WM hiifa'sdrpik
Csticsidaen
Csdcsidan Eviil
He'tvCge

Em&

o

Pannon GSM
"Optimum"
4.625.-

20.-

I-Et~fige

z

id6ben
gjszaka
SMS dljak
HA6zaton belul
M& mobil hbl6satban
Minden id6ben

65.35.35.37,50,20.12,50.-

56,38 .38.36.24.-

a

31,25.37,50.-

A fenti szo1gAtata:st csak a Mozdonyvezet6k Szakszervezetdnek
tagjai, 6 azok csalidtagjai vehetik igknybe.
BdrmiIyen, a telefonnal kapcsolatos ktrdtsben kbzsiggel

31.-

Allunk a mozdonyvezet6 koUtgAk rendelkezisire a
MOSZ kozpontban.
Kiss LAdd

17. Sztr6jk a l d iinkiikdgi elsubmoltjsa
A celldomolki mozdonyvezetok azert inditottak pert a ~k
Rt. ellen, mert a reprezentativ
szakszervezetek altal 2000. februar 01-en
0.00 oratol februar 144n 14.00 oraig terjedo
sztrajk idoszakban, a sztrajk alatt kozlekedtetett vonatok tovabbitasa kapcsan, nern szamolta el a ~hRt. az ,onkoltsegi utazasll idejet, amiert is a dolgozok muszakpotlek-, es
tliloradijazasra tartottak igenyt.
ldezet a munkaugyi birosag iteletenek
indokolasabol:
.A felperesek tehat a perbeni esetben nern
tettek mast, mint a vez6nyl6suknek megfelel6en az Mt. 103. 5 /l/
bekezd6sdnek a.) pontja
alapjan az eleit-t helyen 6s idoben, munkakepes allapotban megjelentek. Ez a megjelen6s a celldomolki mozdonyfelvigyazonCII valo
feljelentkezesiikkel tortent, 6s a munkaido
befejezesevel az ottani lejelentkez6ssel.
Ebb01 kovetkezoen munkaidejiiket innentol
kell szamitani, 6s azt penzugyileg elszamolni.
Hogyha az alperes etto1 el kivant volna terni,
bgy azt a vez6nyl9sben es a mozdonyfelvigyazonal, a munkaltatoi helyi megbizottnal megfeleloen le kellett volna szabdlyozni, 6s meg
kellett volna kovetelni az lij munkavegzesi rendet, amely a munkaidore ekkent kihat. Az
alperes, mint veszelyes uzem, ahogyan erre a
biros6g mar reszben utalt, egy szigorli belso
szabalyozasi rend alapjan mukodik, igy
onkenyesen a rnunkavallalok nern terhetnek el
a vezenylesben irtaktol. Ez pedig a celldomolki mozdonyfelvigyazon6I valo feljelentkezest
irta szamukra kotelezoen elo, ahol azt egyben
el is fogadta a mozdonyfelvigyazo. Ezek azok a
szempontok 6s osszefuggesek, amelyek alapjan tehat a felperesek keresete rnegalapozott".
A birbsag a kereseti kerelemnek helyt adott,
es kamatostol megitelte a mozdonyvezetok
elmaradt munkaberet.

A birosag vizsgalta - KSZ hianyaban - a
gepeszeti szakigazgat6sdg Gy. 518-013/2000.
GSZI. UGD. sz. intezkedese 6s az E.1. sz.
Utasitas viszonyat, az E.1. sz. Utasitas javara.
(E.1. sz. Utasitas 5.3, 6.1, 6.8, 6.11. pontjai)
Szombathelyi Munkaiigyi Birosag M 171/2001.
18. Sztrhjk Jogszeriis6g6nekmegallapitasa
A Legfelsobb Birosag kimondta - a M& Rt.
kerelmet elutasitva -,hogy a 2000. februar 13an 18.00 brat01 2000. februar 14-Bn 17.15
oraig tartott sztrajk jogszeru volt.
ldezet a Legfelsobb Birosag v6gzesebBI:
.A nern peres eljarasban arrol kellett donteni, hogy a kerelmezettek tagdijlevonassal
kapcsolatos kovetelese miatt a sztrajk jogellenesse valt-e annak kovetkezteben, hogy a
tobbi kerdesben a felek koziitt egyet6rtes
alakult ki. Euel kapcsolatban nern lehet figyelmen kiviil hagyni, hogy a sztrajk ideje alatti
egyeztetes soran a felek a megegyezes erdekeben az allaspontjukat valtoztathatjak, valamilyen korabbi kovetelesiikrdl (ajanlatukrol)
lemondhatnak vagy mkrs6kelhetik, 6s euel
egyidejuleg mas igenyt is megfogalmazhatnak, mert ez szamukra megfelelo ellentetelezest jelenthet. Az ilyen koveteles folytan
nern lehet a sztrajk jogszerutlens6g6t megallapitani csak azirt, mert az adott kerdesben a
sztrajkot megelozoen egyeztetes nern volt.
A kerelmezetteknek az a kovetel6se, hogy a
k6relmezo tovabbm is vallalja a tagdijak levonasat, nern volt jogellenes. Eltir6en a birosag
a116spontjatol ez a koveteles olyan 6rdeket Brintett, amely miatt a munkavallal6kat megillette a
sztrajk joga. (Szt. 1.5 (1) bek.)
Magyar Koztarsasag Legfelsobb BirBsaga
Mfv. 11. 110.734/2000.
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.
0regskgi teljes nyugdijra fdszab6Iykent jelenleg az jogosult, aki a 62. eletevkt betoltotte 6s
legalabb 20 ev szolgaati id6t szerzett. ( 1997. evi
L W torvkny 7.5 tovabiakban T.)
Az 1947. januAr l -je eldtt szuletett ndk, 6s az
1 939. januAr l -je elQtt szuletett ferfiak oregsegi
nyugdij korhatAra ennel alacsonyabb.
A f6szabAlyhoz kepest kulonboz6 kedvezmenyes nyugdijak megalapitasara is lehetose. .+C?
get adnak a hatalyos jogszabalyok.
:
.
igy nevezetesen:
- korkedvezm6nyes,
korengedmenyes,
elorehozott oregsegi
.
nyugdij Allapithato meg az oregsegi teljes
nyugdijial azonos mertekben a kedvezmenyre
jogosultak reszkre.
Aki 2003. januAr I-je elott a szervezet fokozott igenybevetelevel j&6, tovabba egeszskgre
kulonosen Artalrnas munkat vkgzett, korkedvezmenyre jogosult.
A korkedvezmenyre jogosito munkakorok
jegyzeket a 1 6 8 / 1997/X.06/ Kor m. szAmu ren'. .
i
delet tartalmazza.
A korkedvezmeny azt jelenfi, hogy az igenyld
mar az Altal6nos szabaly szerinti oregsegi
nyugdijkorhathrihak elkrese elbtt ignybe veheti
az oregsegi nyugdijat anelkiil, hogy annak
osszege az Altalanos szab&lyokhoz kepest
csokkenne.
Ket ev korkedvezmenyre jogosult az a ferfi,
aki legalab 10 &et, illetve az a no, aki legalab
8 &et dolgozott korkedvezmknyre jogosit6
munkakorben, tovAbb6, aki 6 even At egy
atmoszferAn81 nagyobb nyomasu Iegterben dolgozott.
Tovabi egy-egy ev korkedvezmeny szerezhet6 az erre jogosit6 munkakorben ferfiaknal
minden tovabi 5, nbknkl 4, az egy atmoszferAnAl nagyobb nyomasu lkgterben dolgozok
eseteben eltoltott 3 6v eseten.
PI, aki 25 evet dolgozott mozdonyvezetbkent, a rea iranyado 62 6v oregsegi nyugdijkorhatarnal 5 ewe1 korabban, az 57. &eteve betoltksekor veheti igenybe az oregskgi nyugdijat.
A vasutnal jellemz6 korkedvezmenyes
munkakorok: mozdonykiserb, mozdonyvezetd,
mozdonyfW, utazogc5pkezel6, mozdonyfrgye16, dizelgepkezelo, dizelgkpklserb, dizelmotor'-
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.

kenb, g6zhajtAsudar-u-vezet6, (kotott paydn) utazo, oktat6mozdony-felvigyazo, vonatkisero
jegyvizsgAl6, fekez6 kocsiredezd, sarus tolatasvezet6, etszolgaati dolgozok, ha6kocsi-kalauz,
stb.
A korkedvezmenyes munkakorok jegyzkkkben felsorolt munkakori meghat6rozAsokat kiterjeszt6en krtelmezni nem lehet. Egyes esetekben, ha a dolgozdt a korkedvezrnenyre jogosit6
munkakijri jegyzekben szerepl6 munkakorben
foglalkoztatjak, de korkedvezmeny hatdlya az
adott gazdalkodo szervezetre nem terjed ki,
vagy a munkakor azonositasa vitatott az
illetekes szakrnai erdekkepviseletek, szakszervezetek v6lem6ny6nek meghallgatasaval az
Orszhgos Nyugdijbiztositasi Fbigazgatosag
engedelyezheti a korkedvezmQnyrejogosultsAg
tigyelembevetelet.
A munkakor ell6tAsa sordn jelentkezd &almak, illetve a szervezet fokozott igknybevetele
alapozza meg a korkedvezmenyre jogosult&got,
ez6t a tenylegesen vkgzett munkakomek van
jelentMge, fiiggetlenul attol, hogy a munkavegzesre milyen jogwszonyban k e d sor.
igy peldaul nem tekintheto korkedvezmenyre
jogosito id6nek a mozdonyvezetdk elmeleti (tanfolyami) kepzesknek ideje akkor sem, ha a dolgozo munkaszerzbdese szerint ez id6ben mozdonyvezetilkent Allf alkalmazAsban.
A korkedvezmenyes jegyzekben szerepld
munkakor ellatasa csak abban az esetben
jogosit korkedvezmenyre, ha a dolgozo a teljes
torvknyes munkaidejeben a megnevezett
munkakorben dolgozik. Egyes esetekben ennel
rovidebb munkaidoben vegzett munka is jogoslt
korkedvezmenyre, de ezt a jogszabay kulon
megjeloli, pl. jogosult a rontgen gepkezel6, alu
ioniz6ci6.s sugZirz6s hatdsa alatt legalabb napi 3
- L
6ran At vegzett munkat.
A tApp6nzes 6IlomAnyban eltoitdtt id6t abban
az esetben lehet korkedvezmenyre jogosft6
iddkent figyelembe venni, ha az igenylb keresdkeptelensegenek bekovetkezksekor korkedvezmknyre jogosit6 munkakorben dolgozott.
A korkedvezmenyre jogosito jogosultsAgot
szerzett mas nyugdij megallapitasi kedvezmenyre is jogosult lehet, ha ennek jogszabalyi
feltktelei fennAllnak az igenyl6 korengedm6nyes
illetdleg el6rehozott oregsegi nyugdijat is
L .

+.
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Ez nem jelent skrelmet az igenylbre nezve,
igenyelhet. Ez esetben a korkedvezm6nnyel
csokkentett korhatarhoz kCpest kell a tovabi hiszen miuth az hltalhos oregsegi nyugdij
kedvezmenyeket figyelembe venni. (1gy peld6uJ korhat&t megelCiz6en veheti igenybe az oregskaz a mozdonyvezetd, aki 25 6v korked- gi nyugdijat, 6s igy a jogszabalyon alapulo
vezmknyre jogosito szolgalati idejere tekintettel evenkknti nyugdijemelksek megiUetik mdr az
5 6v korkedvezmenyre jogosult, eldre hozott 6ltalibos korhatart megelozoen is.
oregskgi nyugdij megaapitasat is kerheti, ha 38
A munkdltatoval tortent megallapod~salapev szolgalati id6vel rendelkezik, 6s 1938. jan korengedmenyes nyugdijazasra i s van
december 31. uthn szuletett.) Az eliirehozott lehet6seg a jogszabdly alapjan az igenylore
oregsegi nyugdijra egyebkent - fdszabhlykknt - a iranyad6 oregsegi nyugdijkorhatar betolteskt
60. eletevenek betoltes6tol lenne jogosult, de megel6z6en legfeljebb 5 ewe1 - a jogszabidy
ebb01 levonva az 5 6s korkedvezmknyt, m & 55
altal meghatarozott egyes esetekben ennel
eves koratol korkedvezmenyes eldrehozott kordbban - ha a munkavhllal6 rendelkezik a
nyugdijbiztositasi igazgatibi szerv dltal elozeteoregsegi nyugdijat vehet igenybe.
A n6k IegkorAbban az 55.,a fenfiak IegkorAb- sen igazolt szukskges mkrtkkfi szolgAlati idovel.
A korengedmknyes nyugdijazas alkalrnazAsa
ban a 60. eletev betoltesekor jogosultak
nyugdijcsokkentes n6lkul elorehozott oregsegi sorib az oregsegi nyugdij korhatdron a korkednyugdijra ha a jogszabdlyban meghatiuozott vezmkny figyelembev6televel meghatarozott
mertkkc szolgdlati id& megszereztek.(T.g.§)
eletkort kell erteni.
Nyugdij csokkentes nelkul eldrehozott
Aki bizonytalan abban, hogy egyes id6tartaoregsegi nyugdij jar annak a ndnek, aki
mokat a nyugdij megdllapitashn& szolg6lati
-1945. dec. 3 1. u t h szuletett 6s IegalAbb 38 ev iddkknt, vagy korkedvezmenyes szolg6lati
- 1945-ben szuletett es IegalAbb 37 6v ;-.
idbkknt figyelembe lehet-e venni, az oregskgi
- 1944-ben szuletett 6s IegaIAbb 36 kvgL;,'
nyugdijra jogosito 6letkort megeldzii l0 even
- 1943-ban szuletett 6s IegalAbb 3s 6@-*'
belul - korkedvezmkny tekinteteben barmikor - 1943. jan. I -je eldtt szdetett 6s IegalAbb 34 ev kerheti az igenyelbirdl6 szervt61 figyelembe
szolgalati id6t szerzett, vala@mt annak a @rfi- vehetd szolgAlati idejknek megallapitas8t. E
>&y@!:
nak, aki
.=L -c
kkrelemhez csatolni kell a szolgalati idore
- 1939 januar I -je el6tt szuletett 6s IegalAbb l f ev vonatkozo 6s rendekezksre 8116 igazol6sokat.
- 1938. dec. 3 1 . utan szuletett 6s IegalAbb 38 kv
A szolgdlati idbnek a nyugdijbiztositasi igazszolgAlati id6t szerzett.,
---:
.
r j7.1.
c- !l.* gatfisi szervek rkszerdl hatArozatta1 tortent elis.-.:Smerese a nyugdij meg8llapitasakor az eljarast
Az eldrehozott oregsegi nyugdijhoz szuk- meggyorsitja 6s az igenyld rkszere is megkonseges szolgalati iddt ugy kell megallapftani, nyiti a szBm6ra legkedvezdbb nyugdijazasi
hogy a tenylegesen szerezett szolghlati iddhoz foma v6lasztcisat.
$cm..<.y<*-..?+L F+@& hozza kell adni a megszerzett korkedvezmeny L%kxp5.+.G.-:;-. .;. .- *;
idotartamat.
,,
.3.prd. kp,rC.~
- -3+,=+
; - *?L..
.
;<S:?>*
1
iv
3.
- ,g+..:2:+A korkedvez-meny idofar
a azon an -,
- -. C
kizrir6lag az elorehozott oregsegi nyugdijhoz
.
,
Dr. D
o
a
h
&!&CV
szukseges szolgalati id6 rneghatArozAsdnA1
MAV Rt. Nyugdij Igazgatbs6g
osztdlyvezetb
vehet6 figyelembe, a nyugdij osszeget azonban
a tenylegesen megszerzett szolg6lati id6 alapjan
kell kiszAmitani.
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Dr. Domjan Valenaf, a
Rt. Nyugdij IgazgatMg oszidyuezetc5jkf a Mozdonyuezetdk Szakszervezete kkrte fel a tdj&ozfattr &4szlt&&e.
Amennyiben a nyugdijuz6ssd kapcsolatban kdrdkiik, &zreveteluk uan, bgy keressdk meg a
Mozdonyvezetdk Szakszervezere Jogszolgdlatcit, ahol a uonufIcoz6 M V ks9 utasitdsok & a
uonafkozd jogszabdlyok rendelkezhre dhak.
- ..
la

Dr.Vagaday IIdik6
jogtan6csos
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Szakszervezetunk szhmhra mozgalmas volt a
punkosd eldtti hCtvCge. Mhjus 1 6 - h zajlott a MOSZKupa kisphlyhs labdarhghs tavaszi fordul6jhnak
teriileti dont8je.
Celldom6lk, Phpa, Szombathely, Tapolca 6s Zalaegerszeg csapatai mCrtCk ossze /a nagy hbskgbenl erejuket, tudisukat.:
Az irnmk hagyomhyosnak tekinthet8 Mozdonyvezet8k Szakszervezete Orszhgos HorghzversenyCre
16 csapat Crkezett lcsapatonk6nt 3-3 f8veV: Balassagyarmat, Celldomolk I-IL, Domb6vk, Dunabjvkos,
GyBr I-II-III., Hegyeshalom, Kaposviir, KecskemCt,
Sopron, Tapolca, V eszprCm 1-11.
A verseny a TCglagy6ri-tavon keriilt lebonyolit&sra,
amelybe nemr6gen telepitettek 10 mhzsa halat. A helyszint a Celldomolki Horghszegyesiilte szorgalrnas tagjai tett6k versenyzksre alkalmassh. Az id8jkhs mindk6t napon kegyeibe fogadta a rCsztvevGket, a szikrhz6
napsutks mk-mk nyarat id6zett.
A verseny igy zajlott:
A kisorsolt horgiiszhelyek elfoglalhsa utdn a versenyz8k
behllitotthk
,,szerszhmaikat" az
adott feladathoz. 0 t
perccel a verseny
kezdete el8tt dudasz6val kaptak engedClyt az ,,etetCsre4',
rnajd ezen id8 letelte
ut6n a ,,16gathsU
megkezdCs6re. 6 s
kovetkezett
a
,,hosszh, m61a lesben
hl16..."
A verseny 3 6 r h k zajlott, amelynek v6gCt szintCn
dudasz6 tudatta. Ezek u t h a versenybizottshg lemCrte
a csapatonkCnt fogott halak sblyht, amelyek kksbbb
amnesztiht kaptak, kivkve a torpeharcsiikat, ugyanis e
k&Ckony halak nem keriilhettek vissza a t6ba.
Az els8 napi versengCsben DomMvk csapata
v6gzett az Clen 6150 grarnm osszteljesitmCnnyel.
Eml6kezetes momentum marad az, ahogy Berghoffer
Shndor /CelldomMk 1.1 onfelhldoz6 bevet8dCssel
akadhlyozta meg a horogr61 idejekorh leakadt 1850
grammos dCv6rkeszeg menekiilCsCt. Ezzel az els8 nap
d fogta a legnagyobb halat. Az izgalmakat a Shghegyi pinceklubban sikeriilt oldani, ahol mindenkire
inycsiklandoz6 halhszl6, a hegy finom bora CS zeneszd

melletti felhctlen sz6rakozhs v&. ,,A tobbi n6ma
csend ..."
Szombaton a reggeli elfogyasztasa utAn a mfisodik
forduldval folytat6dott a verseny. Kozben a celldomolki fdv6sok stflszeriien a Nagy ho-ho horghsz CS a
Megy g8z8s... dallamaival buzdftota a rCsztvev8ket
CS a halakat.
V6geredmCny: 1. Dunadjvkos, 11800 grarnm; 2.
Domb6vAr, 8500 gramrn; 3. Celldomolk I. 7750
grDunahjvhros megerdemelten szerezte meg a
gy8zelmet, hiszen mindkCt napon kiegyensdlyozott
teljesftrnknyt nyijtott Sz6kely Istvh vezetCs6vel (akit
a bizottsig a legsportszerilbb horghsznak is
megvdasztott).
A legnagyobb halat Szhsz Ghbor lCelldomolk 1.1,
foldink fogta, arnely 2150 grammos ponty volt. A
legtobb torpeharcsk 11700 gramm/ Sopron csapata
gyGjtotte a sz&ba.
A legkevesebb halat V eszprCm I. csapata ,,akasztottau Vida Tamhs
vezCrlet6vel 1500
gramm/.
Egyediil
Bognk Tamhsnak
IGy8r 1.1 sikeriilt
azt a ,,bravdrt6'
vCgrehaj t a n i a ,
hogy a k6t nap
folyamhn
nem
akadt a horgka
semmi. Hit nem
sernmi!
~ r e s kCzzel
azonban
senki
sem
tdvozott,
hiszen az eredmCnyhirdet6s folyamh tobb Cdkes
horghszfelszerelCs talhlt g a z d h .
A programot a shgi iskola udvarh elfogyasztott
ebCddel zhrtuk, a menu finom babgulyhs volt.
V endkgeink egybehangz6 vClem6nye szerint csuph a
halak hozzhhllAshval nem voltak megelbgedve.
Koszonetunket fejezzuk ki mindenkinek a rendezvCnyek lebonyolithsh nfijtott segitsCgCCrt CS a
rCszvCtel&rt!

Czir6k Tibor
MOSZ Celldiimtilk
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MOSZ Kupa I. Kiiz6pdont6 Sz6kesfeh6dr2002.jiulius 7-Sb

I. forduld
Szombathely - Komhom' ," ' 4 : 2
Szolnok - Hatvan
l
Mezohegyes - Debrecen
3:O
II. forduld
Szombathely - Szolnok
4:4
Komhom - Mezohegyes
0:4
Hatvan - Debrecen
3 : .4. ,
ZIl forduM
Szombathely - Hatvan
2:O
Komhom - Debrecen
l :3 .
Szolnok - Mezahegyes
1 :2
IK forduld
Szombathely - Mezahegyes
0: 0
Komhom - Hatvan
4:2
Szolnok - Debrecen
4:5
K forduM
Szombathely - Debrecen ' ' 0 : 3 '
Komhom -Szolnok
3:8
Hatvan - Mezohegyes ' 4
- :3

Vdgeredminy:
I
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I. Debrecen.
,
11. Mezahegyd - - '
111. Szombathely '
Szolnok
V, Hawan ."' ' !
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VI. Komhrom
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A MOSZ Kupa I. Kozkpd6ntiiit SzkkesfehCrvhron, az h p & dSzakiskolhbanjhszottlik. A j6
'
hangulatix, szfnvonalas CS rendtciviil sportszerii
rnhkbz6seken a jSt& mellett iij imerets6gek 6s
barhtshgok alakultak ki, ezzel ism& beigazol6dott, hogy a MOSZ sporttev6kenysCge segiti a
- szalana 6sszekovhcsolhs&t.
A dontobe jutott k6t csapat: Debrecen 6s
Medhegyes. Gratulhlunk a jht6kosoknak, tovhbbi
sikeres szereplkst kiviinunk a MOSZ Kupa donGj6ben.
.
- '.i.i
.{fll
Horvath Imre
:
teriileti iigyvivo
(A MOSZ kupa 11. koz6pdontije Miskolcon 06. 17-h 6s 1 8 4 n a lapzirh idejkn zajlik. A szerk. megjegyzbe)
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A pCcsi tedet kisphlyh foci csapatait a bAtasz6ki tagcsoport a DVWE sporttelep gyepkre hivta
egy barAts6gos torn&a. Termkszetesen sok s6r 6s egy kiad6s babgulyAs is a teritkkre keriilt. A
meghivasnak csak a kaposv6ri kolleg&k atak ellen (kes6 banal

Eredmbyek:
Dornbov&r Nagykanizsa 3-2
Bataszek - P6cs
1 -1
P& - Dornb6vk
5-1
G6Wdy: Bojas Csaba BAtaszek

7
Bhtaszek - Nagykanizsa
Domb6v6r - Bhtaszkk
Nagykanizsa - P&s
1

.

A

, .

, ,

2-0
0-6
5-6
>:,.La2

Mint az eredmkny is mutatja a kihiv6 felkCszult a kuzdebme!

hak:

'

-

1. Bhtaszkk
- ---Q. P&s
- 3.DomMv&

tqr.77

' -

b i -

a. Nagykanizsa

(

.-D. Sz.

. r.

feln6tt dszBnte 1.120 Ft/f6/nap (aid,
g y m & 6u$re 800 Ft/f6/nap (3 Bvs kor aldtt ingyenas)

s6tor-lohkocri 670 Ft/ld/nap gyermek @re 300 Ft/fil/nap
ftkezk reggeli 170 Ft ebd 380 Ft vamra iginy &I
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A MAV ~ ta .napokban adta ki - konyv alakban - a mbdositott vastiti menetrendet, amelyjtinius 2td1 decernber 14-ig kwknyes. A MA'V mbdositott menetrendjknek ilyen formaban tortkno"kiadasat szamos valtozbs tette sziikskgessk, tobbek kozott az eddigi mddositasok osszefoglalasa,
attekinthet5skgknek megkonnyitkse, egyskges kozlekedksi jelzksek bevezetkse, valamint
a balatoni
- "-7r:
nyari szemklyfoqalom aktualizalasa.
L *- ,- .Ennyi a hir, melyet olvashattunk a MAV Rt. mkdiatermkkeiben. Idoszerii volt a sok-sok javitast
egyskges szerkezetbe foglalni, mert mar kezelhetetlen volt a menetrend, mely vasutunk gorbe tiikre. A
tettek - a beharangozott szolg~ltatisbovitbsellenkre - egyre jobban nincsenek szinkronban az
igkretekkel. Ismeroseim orvendezve fogadtik az uj kiadviinyt, S mivel lelkes utaz6k igy most mar elodjkvel egyiitt osszefogva jh-jkk haz& kijait. Rovid ido elteltbvel azonban kkrdkseket tettek fel. Hova
tiint ez a vonat, h01 van az a vonat. Hiit igen az egyskges szerkezet, vonatgyomlaliist is takar.
Nemzetkozi vonatok kozlekednek szkgyenletes atlagsebesskggel, mert a kiirtott vonatok hihnya miatt
minden bokornhl meg kell allniuk, m&-csak azbrt is, mert egy nemzetkozi fovonalon azkrt nem art ha
negy 6rankknt elkosz81 egy vonat. Err61 azonban nem olvashattunk az elejbn emlitett mkdi6kban.
Mibrt? Olvashatunk viszont a jovo menetrend tervezetkrol. Jo gondolatok, jo otletek, iitemes
kozlekedks, fogalmak, mint pl. szalados vonatok biztositjiik majd a szolgaltat& boviilo szintjk. fgy
volt ez tavaly is. Most sziik egy Cwel a menetrend kiadhgat kkiietaen itt az lij. ~sszefoglalt,
httekintheto, egyskges jelzksekkel ellatott stb.
Mennyibe keriilt ez nekiink? Mikor jonnek h o d a tovdbbi mcidosiiasok?
Mibrt kellett misfkl Cvre tervemi a menetrendi ciklust, ha tudjuk, - mert hat a tapasztalatokbbl
kideriil - hogy egy Cvre sem tudunk maradandot alkotni? RemClem ezt nem a szakszervezetek rontott& el! Mert mas orszhgban is lCteznek szakszervezetek, S a menetrend mCgis idotall6. Hat igen, ez egy
valsaghelyzet a MAV-niil, amelyet nem biztos, hogy el lehet palistolni kommunikiici6s elernzbekkel.
Foleg akkor, hogyha azok rsiadasul folyamatos cs~sztatisoktcilhernzsegnek. De ezt most mhr hagyjuk.
A menetrend most mdr taldn adott, S reme7heto"legnem csak a vonatok esetiben.
V
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A kovetkezd sz6m osszevonva (jblius, augusztus) jelenik meg, jblius 20-6n.

Szerkeszti a Szerkeszt6bizottshg:
Dr. Borsik JPnos ugyvezeta alelnok,
Diirnyei Szilhrd ter. ugyv., Velkei BCla ter. iigyv.
A szerkesztos6g cime: 1145 Bp. Bhskai utca l I.
Telefon.fax: 220-3822,220-4561,221-2230,221-4026
~ z e mtelefon:
i
01- 16-62,Ol-18-40,Ol-19-90,O1-21-87
Internet: http://www.extra.hu/mosz

