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Az uj szoval lehetne tovabb is folytatni. igy peldhul
uj tervek, fij koncepciok, uj szervezeti forma, s mindez egy uj MAV erdekeben.
Ezek a gondolatok a minap fogalmazodtak meg
bennem, miutan elolvastam a Vasutas Hirlap legutolso s z h a t . Az osszeallitasban az ujonnan kinevezett
uzletag vezetok nyilatkoztak terveikrol. Talin egy
kivetelCve1 szerepelt a tervek kozott a racionalas 6s
koltsCgtakarekossag. Igen fontos lenne ezeket a
szavakat valodi, a mindennapi elet teriiletkn kdzzel
foghato eredmenyeket hozo tartalommal megtolteni.
MozdonyvezetokCnt s gCpeszkCnt a gCpCszeti teriileten van egy kevCs tapasztalatom. igy a leendo gCpCszeti uzletagvezeto altal leirtakhoz csatolva vetnem
papirra gondolataimat. Megfogalmazodik a mozdonyvezetok uzemanyag-takarekos vezetdsre torteno
felkkszitese. ugy gondolom erre a teriiletre forditott
koltseg onmagaban nem fog eredmknyt hozni. A
mozdonyvezetok kepzese soran megtanitjak az energiatakarekos mozdonyvezetes technikajat. Ha nem az
iskolapadban, akkor az oktato mozdonyvezetotol kint
a vonalon. Mindaddig energia-megtakaritas nem
jelentkezik, mig a kkdsek, gepmenetek hideg miatti
gepjaratasok a huzatos szigeteletlen kocsik fitese
miatti vesztesegek a legfiteses rossz kocsik miatti
vesztesegek elviszik az energiat. Ezen a teriileten a
vesztesigekhez merten keves raforditassal eredmenyeket lehetne elerni.
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Masik a koltseg 6s bermegtakaritas. Meddig
erdemes ezen a teriileten elmenni az eddig alkalmazott modszerekkel. A kocsitakariths kiilso ceggel va16
vegzkse hhromszor annyiba keriil, mint azelott s a
kocsik ugyanolyan koszosak. A miihelyekben imittamott lezengenek mozdonykarbantarto dolgozok:
arni a mozdonyok allapothra nyomja ra belyeget.
Masik tema a javito bazisok CpitCse. ~ g emleky
szem, hogy a cikk elso feleben am01 volt szo, hogy
6000 vagon helyett 3000, 2000 mozdony helyetl
1000,5000 szemClykocsi helyett 3000 van forgalomban. A cikk azt sugallja, ah01 ezen jhrmiivek javit6bkisait be kell zkni, illetve kihasnhlatlansag miatl
mhr tobbiiket bezartik. A cikk mkodik feleben idegen toh6vel uj javito bizisok CpitCse fogalmazodik
meg. ~rthetlens h o r n r a a dolog. Ha idegen toke
iizemelteti az altala felepitett javitobizisokat, a toke
vhrhato hozaman felul meg plusz profitot is igknyel.
(Jogosan!) Akkor hol a takarekossag? Nem cdlszeriibb a meglevo kapacititsok szinvonal es struktura
fejlesztese? PClda erre a gepeszeti Gnoksegek IS0
9000 rendszerdnek kiepitkse, ah01 a technol6giai
szinvonalat es a tiirgyi felteteleket sajat erobol epitettek ki (pl.: Hatvan). ~ g erzem,
y
hogy a mai vasutassag nagy rCszCben rengeteg fel nem hasnalt energia, ero es lehetoseg rejlik, melynek hasznosithsi
teriileteit az uj vezetesnek kellene meghathrozni.
Nagyon sok esetben nem penz kerdese ezeknek a tar-
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talCkoknak az aktivalba. Sok vasutas rendelkezik
kivalo kkpessegekkel, melyeket a szabitlyozbok cC1szeriitlensCge nern mindig hagy ervenyesulni. Ezdrt
igen fontos a vezetkssel szemben thasztott magas
kbvetelmenyszint. Elvkhat6, hogy a fejlodest, az
eredmknyeket produka16 hasznht eIvezzCk de az
elhibhzott lCp6sekek okozta &ok kovetkezmenyeit is
viseljek. (NCmetorszhgban allit6lag a nalunk folyo
htszervezes uthni visszaszervez6s folyik.) PCldakCnt
emlitem: ha a mozdonyvezeto sajat rossz dontbse miatt
felvag egy vhltot, viseli annak kbvetkezmCny6t. igy el
tudom kkpzelni azt az elvet, mely szerint a vezetoket
ugy meg kell fizetni, hogy dontdseik a a v elorejuthat eredmCnyezz6k. Mindaddig, amfg egy dbntks
j6 az egyCn s z b k a , illetve szerint, de a c6g sziunha
kkos, lehet hogy reform lesz, de elare haladbra aligha
szhithatunk. (pl.: Valtokenoanyag lehet hogy valahol
kiv616an alkalmazhat6, de a valt6k kenCsdre alkalmatlan. Ebb01 kovetkeztek a - 15-20 fokos hidegben a tbbb
6rA.s kCsdsek, ennek o k h &lbsleges fitdsi idok, plusz
vontatasi energia a kCsCsek behozatalha, utasok
eldgedetlensege, presztizs veszteseg.)
Annak ellenere, hogy az iment emlitettem nern
p6nzen m6lnak a dolgok a leirt elkkpzelesek

egyikkben sem esett emlitCs a munkavSlllal6k majdani
helyzeterol. A lap tobbi cikkCt is htolvasva megfogalmaz6dik tobb helyen: ,,ha az atalakiW, ,,a reform
altal kitermelt nyereseg", ,,a titrsasag egyre eredmenyesebb lesz, igy megteremtodik a forrhs". hs ha
nern lesz eredrnknyesebb a tihasag? (Mert az atalakitb mindig viszi a penzt.) Ha a felso vezetCs tiksat
keres a reformok megval6sitbiihoz az ilyen felteteles
dolgok nern adnak e16g nyomatdkot s ~ d e k ~ a k .
RCgebben m k emlitettem ,,Egyediil nern megy". Egy
hajoban eveziink, s ha az evezijk fkadtak, fbultak,
,,mindennapi6'gondokkal kiiszkodnek hiaba vannak jo1
fizetett kapithnyok, az armada nern tudja produkhlni az
elvart gyazelmeket. Mindezek ellenere bizom a
jbvoben, hogy az Ij;i esztendo uj eredm6nyeket 6s
valarnifele fCnyt hoz az a l a d t vCgCre mindannyiunk
s h b .
Ezekhez kivdnok mindannyiunknak boldogabb,
sikeresebb, megdrtksben, valos eredmenyekben
gazdagabb hj esztendot.
S d c s Ferenc
Mozdonyvezeto
Hatvan

A 2003. Cvi keresetek fejlesztksdre - a reprezentativ vasutas szakszervezetekkel kotbtt megallapodzis alapjh

- az alibbiak szerint rendelkezem.

1. Szeme'lyi alapbirfejleszte's
1. l . Az alapbe'rfejlesztisre jogosultscig szeme'lyi
felte'telei
SzemClyi alapbCrfejlesztdsben reszesul a
munkavallal6 a kGvetkez6 felthtelek egyiittes teljesiilese esetdn:
* Fo811asu alkalmazott a MAV Rt-n61 (teljes
munkaidoben, vagy nern teljes munkaidoben
foglalkoztatott),
* munkaviszonya 2002. Cvben m k fennallt es
nern pr6baidos alkalmazott, valamint 2002. Cvi
brutt6 keresete 890 - 1.260 ezer Ft-os kereseti
savokba tartozik, vagy meghaladja az 1.610
ezer Ft-ot. A savonkdnti brutto b6rfejlesztCsi
medkeket 2.000 ezer Ft-ig 10 ezer Ft-ra, az
felett 50 ezer Ft-ra kerekitve - csatolt 1. sz.
t h b l h t tartalmazza.
E feltdtel a161 mentesiilnek az 1.2.2. 6s 1.2.3.
pontba tartoz6k, akikre vonatkozoan egyedi
szabilyok keriiltek meghatirozrisra.

A I ~ Rt-nC1
v rendszeresitett uj tipus6 menedzserszerzBddsse1 rendelkezo vezetak bdrfejlesztese
titrgyaban kul6n tbrtenik inttzkedCs.
1.2. A szemilyi alapbirfejlesztis vigrehajtcisa
1.2.1. Sziunitogepes program szitmitja valamennyi
vasutas munkavallal6 2002. evi bruttd keresetdt,
majd e brutto kereset alapjkn siivosan megallapitja, hogy milyen bruttl, MrfejlesztCsi % sziiksCges
az adott shvban. E bruttd bdrfejleszbisi m6rtCkkel
megemelt 2002. december 3 1-611 6rvCnyes alapbCr
a munkavhllal6 uj szemklyi alapbere.
1.2.2. Vontatcisi utabk alapbt!rfkjlesztise
A vontatasi utaz6k (mozdonyvezetiik, mozdonyvezeto gyakornokok, mozdonyseg6dkezeliik
6s vontathsi vonatkisCrok) alapbCr6nek megallapitisa az 1. sz. mellCkletben rogzitett szabhlyok
szerint tbrt6nik.
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1.2.3. Diplombs munkavdllaldk
A 2002. december 20-hn letrejott bdrmegallapodh
tartalmazza a diplomh munkavallal6k keresetenek
rendezesere elkiilonitett bkrkeretet. Az Brintett
munkavAllal6k szemClyi alapbkrenek megallapitasat a 2. sz. melleklet tartalmazza. Ettal
eltCr6en a 2002. december 31-kt kkaetoen felvett
egyetemi diplomhval rendelkezo munkavallal6k
minimalis szemelyi alapbkre havi 140.000 Ft, a
fiiskolai vdgzettseguek6 135.000 Ft.
2003. janucir l-je't61 a munkavallal6 zij szemklyi
alapbkre az 1. pontban megcillapitott alapbkr 100
Ft-ra kerekitett krtkke (a kereskedelmi kerekitks
szabcilyaiszerint 50 Ft-ig O-ra, 51 Ft-tdl100 Ft-ra
kerekitve) .
2. A vasutasnapi jutalom intkmknyknek megszuntetkse, szemklyi alapbkr-kiegkszitks bevezetkse
A vasutasnapi jutalom intdzmknye 2003. januk 1jCvel megsziint (KSz 50. 9.). Egyidejuleg bevezetksre keriil a munkav~llalok szemelyi alapberkiegeszitese.
Az alapber-kiegeszitds mCrt6ke a tArgyhavi alapkereset (alapbCr + htlagkereset alap Cs thvoll6ti dij
alap) 4%-a, amelyet havonta, a bkrfuetesi napon
kell folyositani.
Nem jogosult alapbCr-kiegkszitesre az a munkavBlla16, aki (akinek) 2003-ban az ado# hdnapban:
* nincs munkaberrel fizetett munkanapja,
* probaidos munkaszerzodessel foglalkoztatott
(ezt havonta valtozilsjelentdsben kOz8lni kell a
berszihfejtes felC.).

3. Reformprkmium
Az elozoekben szabhlyozott Mrint6zkedCseken tit1 a
vasutas munkavillal6kat 2003. januk l-jet01 havonta, a Wrfizetesi napon 5 %-os mkrtc5ki.i reformpremium is megilleti. A reformpremium s
~alapja a~
munkavhllal6 2002. Cvi brutt6 keresete.
Nem jogosult reformprdmiumra az a munkavilla16, aki (akinek) 2003-ban az, ado# hdnapban:
* nincs munkaberrel fizetett munkanapja,
* probaidos munkaszerzodessel foglalkoztatott
(ezt havonta v~ltozAsjelent6sbenk6z61ni kell a
b6rsAmfejtds fele).
A reformprkmium sdrnithsi modja:
a./A havi adatokb61 bsszesiteni kell a munkavalla1ok 2002-ben munkaMrre1 fizetett munkanapjainak szihiit.
b./A 2002. Cvi brutto keresetet el kell osztani az aJ
pont szerinti muddban toltiStt napokkal(=l munkanapra jut6 munkab6r).

i

Amennyiben a szemelyi alapbdrek sajat hataskorben a bersziimfejtesi adatbhzisbol szimithstechnikai uton keriilnek atvetelre a munkaiigyi adatbhzisba, kerem figyelembe venni a 2002. januiri
berfejlesztes technikai vCgrehajtashr61 sz616
Gy.63-412002. sz. utasitb 2. pontjiban leirtakat.
4.6.A havi reformpremiurnot es alapbdr-kiegeszitest
tovabbi intCzkedCs nClkul kell fizetni - elso izben a
februari berfizetesi napo(ko)n - Cs a berfelhasznilasi kimutatason elkiilonitetten megjeleniteni (,,Reformprr5miumU: 084 bCrk6d, ,,Alapbe-kiegbzitks": 048 bCrk6d).
Gondoskodjon az utasitiisban foglaltak koriiltekinto,
pontos vdgrehajtitsiu-61.
Budapest, 2003. j a n k
(Kugler F16rih)

A vontatasi utaz6k 2003. 6vi
keresetfejlesztb6nek vkgrehajtasa

1. A szemClyi alapbbrek fejlesztese
A vontatirsi utazok szemelyi alapber-fejlesztkse
2003. januhr I-jei hatitllyal egysdgesen 6,37%. A
vegrehajth sziunitirstechnikai eszkiizokkel tortenik.
KivCtelt kdpenek azok a mozdonyvezetok, mozdonysegedkezelok 6s a vontatitsi vonatkiserok, akiknek a
6,37%-os alapber emelCs utih a szemklyi alapbere
nem Bri el a havi 75 ezer forintot. Ezeknel a munkathrsaknal a szemelyi alapbert 75 ezer forintra kell
kiegksziteni.
Hason16 modon, azokn511 a mozdonyvezeto gyakornokoknhl, akik eseteben a 6,37%-os alapber-fejlesztks
u t h a szemelyi alapber nem kri el a 65 ezer forintot,
azt erre a m6rtCk.t-e kell kiegeszlteni. A kerekites a
VCgrehajt h i Utasithsban meghatarozott modon
tortenik.
2. A szemblyi alapber kiegbzites 6s reform premium
bevezetese
A vontathsi utazoszemelyzet reszere a szemelyi
alapber kiegeszitks (VBgrehajtisi Utasiths 2. pont) Bs a
reform prkmium (VBgrehajtbi Utasitas 3. pont)
megallapithsa Cs foly6sitilsa a VBgrehajthsi Utasitisban szabalyozottak szerint tortenik.
Budapest, 2003. januir h6 9.
Apaviri J6zsef
MOSZ alelnok

Neuschl Gyula Hurnhpolitikai
Foosztily f"6osdlyvezeto

2. sz. melleklet

Diplomas munkavallal6k
2003. 6vi bCrfejlesztCsCnek vkgrehajtasa
A diplomas munkavallalok iij szemelyi alapberknek megallapitiisa a munkaltatoi jogk(irt gyakorlo
vezeto feladata.
Az Utasitiis 1.2.1. pontja szerinti alapb6r kiegkzitesre keriil a MAV Rt-nel 2003. j a n k I-jet01 hatirlyos,
savosan megallapitott diplomas minimalbdrre az alabbiak szerint:

Folyamatos munkaviszony idoszaka (Cv)

Minimalis szemelyi
alapbCr (Ft)

2000-2002

125.000

1990-1999

128.000

1980-1989

131.OOO

- 1979

135 .OOO

Fentiektol elteroen az Utasitis 1.2.3. pontja szerint
kell megallapitani a 2002. december 31-Ct kovetoen
munkaviszonyt letesito diplomas munkavallal6k
szemelyi alapbQCt.
Ezzel egyidejuleg hatitlyat veszti a K-4 16712001.
szhnfi utasithsban szabalyozott, a felsofoku vegzettsegu palyakezdok bCrkiegesziti5sere vonatkozo palyhzati
rendszer.

Egy sziizal&
A Mozdonyvezetok Szakszervezete al tal

lktrehozott alapitviny az elmult evben is tobb
milli6 forinttal tirnogatta a rendkiviili ilet-

a MAV Rt. 2003. december 31. napj6ig hatiilyos
Kollektiv SzerzBd6s6nek
1. sz. m6dositiisiir61,
amelyet megkotottek egyrkszrol a a v Rt. munkatat6, (tovabbiakban: munkhltat6) milsr6sz1-61a Mozdonyvezetok Szakszervezete, a Palyavasuti Dolgoz6k Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete valarnint a
Vasliti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete d~
Rt., mint reprezentativ szakszervezetek (tovhbbiakban: szakszervezetek) alulirott helyen Q idiipontban az alhbbiak szerint:
Jelen megallapad& aliiirhsitnak napjaval, de 2003. januiir 1. napjiira visszarnen6leges hatiillyal a 2003. december 31. napjaig hatsilyos Kollektfv Szen8d& 50.g-a hatidytit veszti, s helybbr: m alhbbi rendelkez&seklepnek:
,,SzemClyi alapb6r kiegeszitks rendszeresitdse
(Vasutasnapi jutalom megsziinteese)
50.5
1. A munkaltat6 a vasutasnapi jutalom helyett - annak kivhlthakdnt - 2003. januhr 1. napjat6l szemdlyi alapbdr
kiegkszitest biztosit, melynek mCrt4ke az ervdnyes havi szemelyi alapMr 4 %-a
2. A szemelyi alapber kiegdszites kifizetksere havonta, a munkabbr-kifizetessel egyfitt kerul sor, s az nem
kdpezi az alapMrt6l fiiggo p6tlekok s&it&hak alapjat.
3. A szemelyi alapber kiegbzites rendszeresitdsenek 6s folyositkhak rhzletes szabalyait a 2003. Cvi b 6 ~ e j lesztks v6grehajttM1-akiadott K-45212003 .sz. utasith tartalrnazza."

Budapest, 2003. januiir 15.
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amelyet megkbtbttek az alulirott'helyen 4s idbben, egyfelol a Magyar ~ i l m v a s u t a kR6szvBnytsirsasBg - mint
mwkhltat6 - a tovhbbiakban: MunkBltat6, mbfel61 a jelen megtillapodbs dGr6ikdnt jegyzett szakszervezetek,
a tovhbbiakban: Szakszervezetek, az alhbbiak szerint:
1. A felek k6ziisen megvizsgiilt&k a Bz motorok tameges meghibasod&a hltal keletkezett munkhltatbi
helyzetet. A murkiItat6 altal, a thgyban kkitett intdzkeddsi kiadmhytewezetet htt.ekint&kSk,6s az Mt. 21.§

(3) bekezddsben rbgzitett hathrid6tol eltekintve, annak kiaditsiihoz hozzAjhlnak.
2. A felek megtillapodnak abban, hogy az 1. sz. pontban vkolt rendkiviili helyzet kezelQe krdek6ben ideiglenes
intdzkedest tesznek. Ennek keretdben a Bz motorok szolgtilatkdpessegdnek helyre6lliWig, egyenlare azonban 2003. f e b d 28. napjkig, azokon a gdpeszeti fin6ksegeken (ide 6rtve az e szerint esetlegesen Brintett,
csom6ponti fin6ksegek gepdszeti rdszlegeit is), ah01 a szem6lys~llitbiteljesitmdnyek (frakci6k) legalhbb
70 %-fit Bz motorokkal v6&
valaminh sz%dt&wkia& 32wJ28w (8f.23;)sc.
thviratban megjelbk vonalak szemdlyforgalmhak ellhthst vdgzii allombfinbksdgeken, kiv4ve a forgalmi
utz6szemdlyzetet
a.) A KSZ 26. § 4. pontjhban kt ,pegyUs h j e g y e t ,,hatu snhjegyre m6dositj&,
b.) Az ideiglenes intdzkedds idotartarna alatt a KSZ 26. 9 1. pontjaban foglaltakt61 eltdr6en a munkaidobeoszths ndgy, a kdthavi munkaidakeretben foglalkoztatottak eset6ben hat nappal korhbban mbdosithat6.
-------

3. E meghllapodbt a felek 2003. mkcius 1-jMl hatilyon kiviil helyezik azzal, hogy a rendkiviili helyzet tovabbi fennrnaradh esetkn ujabb egyeztetdseket folytatnak.
4. A Mmkhltat6 k6telezetts6get valal arra, hogy a megiillapodl al&&a el& ttirtdnt minden, a rendkivlili
helyzetben drintett szolghlati helyen ellenarzi, hogy a hattilyos Mt. 6s MAW Rt. Kollekfv SzerzbdQ szerint
j h k - e el, 6s amennyiben att61 va16 elt6rdst tapasztal, mind a rnunktilbh, mind a btSrels&olb tekintetdben azonnal int6zkedik.
5. A rendkiviili helyzet megsziinbBt kiSvet6en a felek k(izi3sen megvizsghlj&, hogy az drintett szolgtilati
helyeken a munkavallal6k szenvedtek-e indokolatlan keresetvesztedget, 6s amennyiben sziikdges, a
veszteskg p 6 t l M a Mlon meghllapodbst k6tnek.

Budapest, 2003. januair 24.

a GYSEV Rt. 6s a herom reprezentativ szakszervezet kozott a
2063.sztd6%6reKToYe~a
-#SZ modosit6Wol
--

Az 8tfordul6s tiu-gyalb eredmbnyekdppen 2003. jan& 8-6.n alhirbra keriilt a meghllapodb a b6remeldsrol
6s a KSZ m6dositAsArol.
- Az alapur n(iveked6s 7,7 %-os mertCkii.
- A 13. havi f m e s 50 %-a alapberesitdsre keriilt, a fennmarad6 50 %-ot kt%rdszletben, a vasutasnapon,
illetve december h6napban fizeti ki a m W l t a t 6 az eredrndnyessdgt61mgg6 mddkben.
- 7,7 %-kal navekedett a nyugdij- ds balesetbiztosftb eteke, mely szerintj a n b 1461 8.560 FtIG osszegben fizet biztosithi dkjat a munktiltat6.
Vhltozatlan maradt:
3.000 Ft dtkessi hozzhjhlhs, 7.000 Ft kaltsB&ritdsi atalhny, 700 Ft atvesnyldsi p6tldk.

A munkaido csUkkentesdben nem tudtunk meghllapodni. Jelenleg egy phzthi tagshgi dij 50 %-at (2-2 %)
vhllalja at a GYSEV, keressiik a lehetbsdget, hogy 2004-t61 egy miisodik @nzt&i tagshgot is thmogassanak.

TAJBKO~AT~
a vontatisi utaz6k 2003. Cvi keresetnovekedCs6nek hatisair61

2002. hi adatok.
Addthbla
0 - 600.000 Ft-ig
600.00 1 - 1.200.000 Ft-ig
1.200.00 1 4 1

20%
120.000 Ft, 6s a 600.000 Ft-on feluli rBsz 30 %-a
300.000 Ft, 6 az 1.200.000 Ft-on feluli rdsz 40 %-a

Addjdvhirhs
2002.01.01-08.31-ig az elszAmolt b6r 10 %-a, de legfeljebb h6naponk8nt 3.000 Ft.
2002.09.01-12.31-ig az elszhnolt b6r 18 %-a, de legfeljebb h6naponkBnt 9.000 Ft.
1.200.000 Ft osszj6vedelemig a teljes 6sszegre jogosult a magiinszemBly, 1.533.333 Ft osszj6vedelemig, az ad6j6viirh.s
csokken, 6s 0-ra &6dik.
Jhrulhkok
Nyugdijbiztositki j h l k k
EgBszs6gbiztositki j h l 6 k
Munkav~llal6mn. jhlCk
Nyugdijjhlek adokedvezm6nye a

8 %,
3%
1,5%
8 % 25 %-a.

2003. h
i adatok.
Adothbla

0 - 650.000 Ft-ig
650.001 - 1.350.000 Ft-ig
1.350.001-t61

20 %
130.000 Ft, 6s a 650.000 Ft-on feliili d s z 30 %-a
340.000 Ft, Bs az 1.350.000 Ft-on feluli d s z 40 %-a

Addjdvhirhs
Az elszitmolt ber 18 %-a, de legfeljebb h6naponk6nt 9.000 Ft.
1.650.000 Ft osszj6vedelemig a teljes lisszegre jogosult a mag~zemBly,1.950.000 Ft 6sszj6vedelemig, az ad6jovairhs
csdkken, Bs 0-ra &6dik.
JhrulCkok
Nyugdijbiztositki jhlBk
8,5 %,
Egdszs6gbiztosi~ij h l k k
3%
Munkavallalo mn.jhrul15k
1%
Nyugdijjhlek ad6kedvezmBnye a 8,5 % 25 %-a.
SzBmithsok:
2002. alapMr:
2002. kereset (x 1,3):
2002. eves brutt6 kereset (x 12):
2002. Bvi netto kereset
2002. Bvi szhitott havi nett6 kereset
Alapbhremelhs
2003.6vi alapbdr
2003. kereset (x 1,3):
2003. eves brutti, kereset (XI 2):
2003. Bvi nett6 kereset
2003. 6vi szhnitott havi nett6 kereset

70.000 Ft/M
91.000 Ftfh6
1.092.000 Ft
769.740 Ft
64.145 Ft

627 %
75.000 Ft
97.500 Ft.
1.170.000 Ft
870.612 Ft
72.551 Ft

nett6 keresetnovekedh 13,lK
8.406 Ft/h6

Mozdonyvezetok Lapja
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ReformprCmium, 2002. Cvi htlagkereset 5 %-a
~eform~remiurn
4.550 Fthb
2003. eves brut6 kereset (x12):
1.224.600 Ft
2003. Cvi nett6 kereset
903.168 Ft
75.264 Ft
2003. evi sziunitott havi nett6 kereset
2002. alapbk:
2002. kereset (x 1,3):
2002. eves brutto kereset (x 12):
2002. Cvi nett6 kereset
2002. Cvi szhmitott havi nett6 kereset

AlapbCremelCs 6,37 %
2003. Cvi alapber
2003. kereset (x 1,3): 131.430 Ft/h6
2003. Cves brutt6 kereset (x12):
2003. Cvi nett6 kereset
2003. Bvi szhmitott havi nett6 kereset

95.000 F a 6
123.500 F a 6
1.482.000 Ft
922.836 Ft
76.903 Ft
101.100 Ft

nett6 keresetn6vekedb 13,75
10.578 Ft/ho

1.577.160 Ft
1.049.772 Ft
87.481 Ft

ReformprCmium, 2002. Cvi atlagkereset 5 %-a
ReformprBmium
6.175 Ft/hd
2003. eves brutt6 kereset (x12):
1.651.260 Ft
2003. Cvi nett6 kereset
1.073.220 Ft
89.435 Ft
2003. Cvi szhitott havi nett6 kereset
2002. alapbtr:
2002. kereset (x 1,3):
2002. eves brutto kereset (x 12):
2002. evi nett6 kereset
2002. evi szhitott havi nett6 kereset

nett6 keresetnovekedb 1733
11.119 Fth6

nett6 keresetnovekedks 1640
12.532 Ft/h6

115.000 FtIh6
149.500 F a 6
1.794.000 Ft
1.068.036 Ft
89.003 Ft

Alapb6remelCs 6,37 % nett6 keresetn5vekedCs 8,08
2003. Cvi alapbCr 122.300 Ft
7.193 Ft/h6
2003. kereset (x 1,3):
158.990 F a 6
2003. eves brutt6 kereset (x 12):
1.907.880 Ft
1.154.352 Ft
2003. evi nett6 kereset
96.196 Ft
2003. Cvi s h i t o t t havi nett6 kereset
ReformprCmium, 2002. h i atlagkereset 5 %-a
Reformpremium
7.475 FtIh6
2003. Cves brutto kereset (x12):
1.997.580 Ft
2003. Cvi nett6 kereset
1.191.288 Ft
2003. Bvi sdmitott havi netto kereset
99.274 Ft

Budapest, 2003. januk

nett6 keresetnovekedCs 11,54
10.271 Ft/h6

Apaviri J6zsef
ugyvezeto aleln6k

Az Autondm Szakszervezetpk SziivetsSge 2003. mrirn'us 26-rin tartja
5, km.esszusat Budapesten, a K m . s s z u s i Kiizpmtban,
A Mozdonyvezetiik Szakszervezete mdrciusban, a Kuldottkozgyiilben dont
a kongresszusi kuldottek szem~lykrol.

Mozdonyvezetiik Lapja
2003. janu6r-febru6r

1. 4 A KSZ hatalya 2003. december 3 1-ig terjed ki.
4.

4

20.

A KSZ felmondashra vonatkoz6 szabalyok
kikeriiltek. A meghosszabbitott hat6ly alatt nern
lehetseges a felmondas.

5. 5 Kikeriilt az a lehetosbg, hogy az UT szakszervezet hianyiban KSZ-t p6t16 iizemi megallapodist kBss6n (Mt. valtozas miatt). Meghathrozza az iizletAgi figgelkkek megkot6s8re 22.
va16 jogosultdgot.
6.

4

A munkhltato biztositani 6s nern elosegiteni
koteles a KSZ megismereset.

7. 8 Az alapelvek kozi bekeriilt a jbhiszemiidg,
tisztesseg 6s a kolcsonos egyiittmiikodes Mt.
szerinti fogalma.

8 A munkaeropiaci szolgalat miikiidtetese az Gj
humitnszolg6ltato szervezet feladata. Mieliitt a
munkaltat6 Clne a rendes felmondk jogaval,
olyan okb61, melyrol a munkavallal6 nern tehet
(egdszs6gromlb, iitszerveds, leepites stb.), a
kozlCs el& 30 nappal bizonyithat6an lehetbve
kell tenni a szolghlat igCnybevetelCt. A rendes
felmondh csak a 30 nap letelte uthn k6zolhetii.

4 A teljes napi munkaido 7,6 (forgalmi utaz6nal:
7,5, vontafhsi utaz6knd 7,3 ) orftra csokkent.
EgBszsegre b l m a s munka esetdn az ilyen
tevkkenys6gre fordithat6 ido legfeljebb 6 6ra
lehet, ha az adott tevekenyskgre jogszabaly nern
hatkoz meg szigonibb rendelkezest.

24. 3 Indokolf esetben a munkarendet az azt meghathroz6 felek jogosultak modositani. A m6dosith terveztkt a munkizltat6 i h b a n atadja. Ezuthn a
9. 6 A korhbbi szabalyt61 elteroen konkretan tartalfelek 15 napon belul kiserletet tesznek a megalmazza a szakszervezeti infi-astrukthra-hasdat
lapodhsra. Emt& a megallapodh 6rdekkben be
felteteleit.
kell vonniuk a felettes szalanai 6s szakszervezeti
szervet. Vegso esetben k o s s alavetdsi nyilat12. 4 ~j bekezdbs: a tisztsegviselot a munkaidb-kedkozattal dtintabirtiskodht kell igenybe venniiik.
vezrnenyre atlagkeresete illeti meg.
25. 4 A munkaido-beoszkkt iritsban kell koziilni a
14. 4 A 62. 6vet betoltott, megfelelo szolgalati idovel
munkav~llaloval.A mhodpddhyt csak akkor
rendelkezo munkavallaloval nern fizikai
nern kell atadni, ha err01 a munkav~llaloirbban
munkakbrben csak kiilonosen indokolt esetben
igy nyilatkozik.
lktesitheto vagy tarthat6 fenn munkaviszony.
(kiemelkedo uzleti, szakmai ismeretek)
26. 5 Az 1. pont valtozatlan, csak krtelemszerii pontosit& tortent [elore koziilt beosds: egyoldaluan
15. 4 ~j bekezdes: ~zlet6gifiiggelekben kell felsorolm6dosithat6 havi esetbn 7, kkthavi keret esetCn
ni azokat a munkakoriiket, melyek ellatasa s o r h
10 nappal koribban].
a munkat szokitsosan a telephelyen kiviil vdgzi a
2. pont a hCt&~napon beluli mdositb lehetiisdgei:
munkavallal6.
- a munkav~llalokerelm6re (ez nern sziunit bele
a kkthavinkl a havi 4 alkalomba sem)
18. 4 Kibovult azzal, hogy ha a munkitltat6i rendes
- egyoldaluan: Mt. 128.4 (1) bek., illetve KSZ
felmondhra az oregsegi nyugdijkorhatk
12.$ 2. miatt (rk. esetek, szakszervezeti
betoltese elotti ot evben keriil sor, AtszervezCs
munkaido-kedvezmeny azonnali igenyvagy 16tsziuncsokkentds miatt, akkor a felmonbevetele)
dasi id8 90 nap, melynek egesze a161 mentesiteni
minden m k esetben munkdtato altal kezdemekell a munkavallalot a munkavegzCs a161.
nyezett irhos megallapodas kell + 800 Ft rk.
itvez6nylisi dij. (3. pont)
19. 5 Nett a 16tsziunleepitkssel erintett munkavallalot
Tovabbi feltdtel: hogy az Mt. 124.5 (4). szerinti
megilleto vkgkielegitks m6rtCke. (20 Bv u t h 3
kotelezii havi egy vashapra eso pihenonap,
helyett 4 havi, 25 6v u t h 4 helyett 6 havi, 30 Cv
csak megallapodassal, mkik vashapra teheto.
u t h 6 helyett 8 havi mdrtdkre)

4.pont: Kethavi keret esetkben havonta max. 4 34. 5 A k6telezo oktatAson, vagy idaszakos vizsgiin
szolgalat modosithat6 (ideertve a 10 napon kiviil
eltoltott tenyleges idotartamot, de nem legalabb
teljesen elmaradt szolgalat helyett kijelolheto
4, hanem a napi teljes munkaidot kell elsziunolmasik szolgalatot is, de nem ertve ide a kerelemni. Az idoszakos, 6s a munkaltato altal kert soron
kiviili orvosi vizsgalatra az igazolt, sziiksCges
re torteno m6dositAst.)
5,pont: Nem minosiil a b e o s d modosit~sanak:
kivoll6tre, de legfeljebb a napi teljes munkaidore
- ha a szolgalat beosztas szerint kezdodik, de
atlagkereset jar. Az ezt meghalado utmisi idore
a keszenldt dijazasanak ketszerese, tehat a
rkszben elmarad:
a 28.9 6. c) es d) alapjiin,
szemelyi alapber ariinyos resze illeti meg a
munkavallalot.
ha ez 7/10 napon kivill tortknik: a tenylegesen
teljesitett idotartamot kell elszhmolni
ha ez 7/10 napon beliil torte'nik: az eredetileg 36. 5 Meghatarozza a rendkivuli munkavdgzes
esetkoreit (beosztiist61 eltero, munkaido-kereten
tervezett szolgalatot kell elszhmolni
- ha a szolghlat teljesen elmarad:
feliili, pihenonapon vegzett, munkaszuneti
napon elrendelt rendkiviili, keszenlet alatt elrenha ez 7/10 napon kiviil torte'nik: vagy az eredetidelt munkavegzes). A rendkiviili munkavegzes
leg tervezett idotartamot kell elsziimolni, vagy
bizonylatolbi rendjet iizletagi (szakagi)
azonos tartamfi masik szolgdatot kell kijelolni.
fiiggelekben kell megdlapitani. Az elrendelheto
(ez utobbi a kethavi keretnel besziimit a max.
rendkiviili munkavegzds felso hathriirol nem renhavi 4 alkalomba)
delkezik a KSZ, ezert a rnertek az Mt. alapjb
ha ez 7/10 napon beliil tortknik: az eredetileg
200 6ra 1 napthri ev.
tervezett szolgalatot kell elsz&molni,(tehervonati szolg6latnP1: min.10 orat)
37.5 A rendkiviili munkavegzes d i j & M az elobb
meghathrozott esetkoroket termeszetesen mind
28. 5 Utaz6k munkaidejere vonatkozo kiilon szabilyok:
figyelembe kell venni. A pihenonapi, 6s a munka1.-2.-3 .-4. pontok valtozatlanok
sziineti napon elrendelt rendkiviili munkav6gzes
5. pontba bekeriilt az iizletiigi fiiggelekre va16
dij&a az Mt. szerint tortenik. Az egyes eseteket
hivatkoh.
felmeriilesiikkor, egyszeresen kell dijazni 6s nyil6. pontban:
vbtartani.
A pknzbeli megvAlthstol elterni iizletzia) alpont eseb5ben: a minimdis szolgalat ora tovabbgi (szakhgi) fliggelek jogosult. Az elszhmolh a
ra is 4 6ra. Az alpont tobbi rdsze tor16sre keriilt.
felmeriiles honapjaban tortenik, Ez kethavi
b) A 12 615s szolgdat meghaladba termeszetesen
munkaidokeret eseteben Crtelemszeriien a
csak keszenldti jellegii munkakor esetdben
munkaidokeret vegen tortenik meg.
(hiszen az Mt. ezt irja elo) lehetseges. A 12 bra
tullepese csak az Mt. 128.9 (1) bek. alapjb
teheto meg, ez mindig rendkiviili munkavegzes. 42. 9 A korabbi 1 alpont 3 alpontra valt szCt.
c) a szolgalat 7/10 napon beliil elmaradbat szabC
Az fij 1. alpont mar 2002. okt6beri m6dosi~s6ta
lyozza:
-az Mt. valtozasaval osszhangban- 48 oris
- reszben elmarad: az eredetileg tervezett szolpihenoidot rendel el, amelynek legalabb havonta
galatot kell elszhmolni
egyszer egy teljes vashrnapnak is bele kell esnie.
- az eredetileg tervezett szolgalatot kell elsz&molni, (tehervonati szolg8latnal: min. 10 brat)
~j szabhly vonatkozik az 1. alpontban az
d) a szolgalat 7/10 napon kiviili elmaradbat szabau
t d k r a . A havonta egy olyan 48 bras piheniilyozza:
ido,
melybe 1 teljes vasarnap is beleesik, csak
- reszben elmarad: a tenylegesen teljesitett id&
a hozzhjhrulhsukkal lehet arra a h6tv6g6re
tartamot kell elszholni
kijelalni, amely h6tv6ge szombati napjht a
- teljesen elmarad: vagy az eredetileg tervezett
miniszter munkanapph nyilvanitotta.
idotartamot kell elszhmolni, vagy azonos tartarnti mLik szolgalatot kell kijelolni. (ez utbbA 4. alpont (a korabbi 3.) lehetoseget ad az 1-2.
bi a kethavi keretnel beszihit a max. havi 4
alpontokban foglalt elteresre, es az ott szabalyoa1kalomba)
zott
pihenonapok helyett hetenkknt legalabb 42
A 7. pontban megismetli az Mt-t: kesobb veget
ora (ez kedvezobb az Mt. szerinti 40 6riina1)
6ro szolgalat mindig rendkiviili munkavegzest
pihenoido biztositis6ra.
eredmtnyez.
4
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45. § Az utaz6szolg6latot ellat6k rendkiviili szabad- 62. $ Valtozatlan, de a napidij 180 Ft-rdl 200 Ft-ra
sight, ha a munkaltat6 a kethavi munkaido-keret
nott. (belfildi kikiildetks)
teljesiilese Crdekkben adja ki, akkor a rendes
szabadsag szabalyait kell alkalmazni (a korabbi 68. Nem az egyes szocialis inGzrn6nyek miWdtet6sere hakiroz meg pdnzGsszegeket, hanem ezek
szoveg szerint thvolleti dijjal kellett dijazni).
osszess6g6re munkavAllal6nk15nt 3 1.100 Ft-ot
fordit a ~V Rt. 2003-ban.
46. Kkt ilj garancialis szabhlyt epit be. A nem magyar
hllampolgk munkaviillal6 szemelyi alapb6re nem
lehet kevesebb az azonos munkakiSrt bet6ltok 69. 3 Az etkezesi hozzAjhlh mertdke havi 2.200 Ftr612.500 Ft-ra emelkedett.
szemdlyi alapberenek atlaganhl, illetve bCrp6tlek
(elirh
miatt torlodtek a §-on beliili alpontok)
fizetCsCt csak a KSZ irhatja e16.
49. $ Tovabbi IehetosCg annak s h 6 . r h akinek a vasilti
alaptevekenyseggel osszefiiggo vegleges egksz. segiigyi alkalmatlans6gAt megitllapitottirk, hogy
szakk6pzettsCgenek 6s egeszsbgiigyi alkalmasshgnak megfelelo, olyan munkak6rt kell felajblani, amelyben nem Cri atlaglcereset-vesztesdg az
elozii munkaktir6hez k6pest. Ha ilyen munkakor
nines, akkor olyan szak-, illetve AtkCpzbs
lehetodget kell felajblani, mellyel betolthet az
e l 0 8 feltkteleknek megfelelo munkak6rt. Garancialis elem az, hogy a szak, Cs itkepzks el nem
fogadha esetin sem vesziti el a munkaviillal6 a
szemClyi p6tlekra va16 jogosultshgat.
50. 2002. decembereben a felek IQYd6ntottekYhogy
a vasutasnapi jutalmat alapbkresitik. Ezt 2003.
januir 15. napjh ilgy pontositotthk, hogy a havi
szemelyi alapber 4%-hak megfelelo szemelyi
alapber-kiegeszitks formijaban keriil foly6sithsra havonta.

.

'

79. Nem alkalmazhat6 januk 1-to1 hhtrhyos jogkijvetkezmenyk6nt a szolgaltat6i jutalek megvonha, 6s a Mrfejlesztdsb61 kiziuh.
82.

A ktrtCritesi (isszeg baleseti eredetu (100%-0s)
rokkantshg eseten 1.200.000 Ft-rbl 1.300.000 Ftra emelkedett. A munkdtat6 k6telezettsCget vallalt arra, hogy munkav8llal6ij a v h nem baleseti
eredetu ha161 esetere is Bletbiztosithst kbt,
melynek asszege: 500.000 Ft.

85. 5 A m6dositiisok 2003. januir 1. napjat61 hathlyosak, 6s ekkorthl tekintik a felek kihirdetettnek.
A valtozatlan 70.-78.s csak 2003. mhcius 31.
napjhig hathlyosak.
B h e l y szenodo f6l jogosult a KSZ kbzGs
6rtelmezBsdt inditvhyozni, az ilyen inditvhy
megtkgyalhat egyik f6l sem utasithatja vissza.
A kiidtett koziSs 6rtelmeSsek a KSZ reszeit
kepezik.

a 2003. M munkasziineti napok koriili munkarendrol.
2.5

A 2003, h i munkasriim*napok kiiriili

- a naptrir szm-nti munkarPndto7 valb el&kssel

munkard a kovetkez6:

oktdber 78. nombat
december 13. szombat
december 24, szwda
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Auton6m Szakszervezetek Szavetsege
dr. Borsik J h o s br
elnak
Tisztelt Eln6k ~ r !
Kosz6n6m az Auton6m Szakszervezetek SztivetsCgCnek hatekony ~ o g a ~ samelyet
t i ~ tiz Cves thrgyaliist
kiivet6 sztriijkunkhoz nybjtottak.
Bizom benne, hogy a nagymertdkii s~aksze~ezeti
6s tiusadalmi thnogatissal elerjiik kitiizott celunkat.
Budapest, 2003. januk 10.

Inokai Geza

MOZDONWEZETOK SZAKSZERVEZETE
1145 Budapest Bicskai utca 11.
TeWfax: 220-3822,220-4561, 22 1-2230, 22 1-4026
Vasuti: 01/16-62, 19-90, 21-87, 18-40

R E N D K ~ H~ ~I R L E ~ L

NYILATKOZAT
A Mozdonyvezetok Szakszervezete szolidiris a Volh-dolgoz6kka1, szakszervezetiikkel a Kiizliti KozlekedCsi
Szakszervezettel.
A Volh ~asAgoknh1foglalkoztatott 25 ezer munkavhllalb itlagkeresete m6g a nemzetgazdastigi Atlagot
sem dri el. Az elmfilt Bvek s o r b a mindenkori kormhy, mint tulajdonos, az APV Rt. vezetddn keresztiil nem
forditott elegendd figyelmet az Crintett munkavtillalbk keresetdre, megClhetCsilkre. A thrgyalisokon mindv6gig
megbizhatb partner volt a K8zliti K6zlekeddsi Szakszervezet t&gyal6csoportja. A tulajdonosi igkretek azonban
nem teljesiiltek. Ezt eldgeltdk meg a buszvezetok 6s a t6bbi munkavillal6.
2003. jmuhr 6-&Ia Volh-dolgogk 4 6ra 30 perctol6 6ra 30-ig 2 6 r b fegyelmezteto sztdjkot tartanak a 24
Volh tArsas&nhl. Arnennyiben nem j(ln 1Ctre megAllapodis a bCremeldsr61, a buszvezet6k kCszek folytatni
tiltakozhukat, Gabb munkabesziintet6sekkel.
A Mozdonyvezetok Szakszervezete egyetkrt a sztrtijk meghird&s6vel akkor is, ha n 6 b y Volh t & d g a
munkabesziintetds jogszertltlensdgdnek m e g i l l a p i ~ tesz
a is kisbrletet. A mozdonyvezet6k tudj&k leginkhbb
mit jelent a bCrharcot sztdijkkal erositeni, mit jelent a munkhltatb akaddkoskodfisa, mit jelent egy-kdt jelentbktelen fdelBssCggel rendelked, meggondolatlan szakszervezeti ,,ellen-nyilatkozatLC.
I&RJuK A MOZDONYVEZETO K O L L E G ~ THOGY
,
~ T F O (NJ A N U 6~ - h ) K~SSENEKKEK
SZALAGOT MOZDONYAIKRA, A VOLAN-DOLGOZOK &TFOI SZTR~KJANAKT A M O G A T A S ~ ,
A SZOLIDARITAS KIFEJEZESERE.
.
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MozdonpezetBk Szakszervezete
dr. Borsik J h o s 6r
iigyvezetij alelntik
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Budapest
Tisztelt Alelnok ~ r !

Tags&unk nevCben k6sz3niim szervezetiik szolidarithtit; Ml6n k6sziinet a kdk szalag visel~C6rt.A s m S i i t h i levelet eljuttattuk minden szervezetihkht)~.Kdrem t. AlelniSk urat, hogy szakszervezeriink k6szbnetCt
tagsaghak toviibbitani sziveskedjdk.
Budapest, 2003. januhr 10.
~dvozlettel:

Inokai Geza

llyen az Plet Aki olvasta a Mozdonyvezetok Lapjanak decemberi szamat, az Iatta, hogy
a 15. oldalon a balassagyarmati nyugdijas-bucsuztato illusztralbara egy Bz-t abrazolo
fenykepet kozoltiink.
Akkor mar ,,repedtek0 a tengelyek. Ki gondolta volna? Az alhbbiakban - a teljesseg
igenye nelkul - kozreadunk nehany dokumentumot, ujsagcikket a tortkntekrol.

Dr Borsik J.

A MAV RT. m6dositott menetrendet leptetett 6letbe
januar 23-an 0.00 orat61 tiibb vasuti mellekvonalon
A delelgtti 6rakban a vonatktizlekediis javulasa vhrhato
(A MAVINFORM kddemt5nye)
A MAV Rt. szerda este kiadott sajtokozlem8nye szerint a vaslittarsashg a kozleked6s biztonshga Brdekbben azonnali hathllyal visszahivta es ulfrahangos vizsghlatnak veti alh 259 db Bz-motorkocsijat. A folyamatban lev6 szokhsos g4p6szeti vizsghlatok sohn a MAV
szakertt3i meghllapltottak, hogy egyes Bz-mofotkocsiktengelyein41repedbsek keletkeztek. A teljes karlijhrmd kivizsghlhshig 6s a szuks4ges javitdsok elvbgzbs6ig a MAV mas jdrmGvek htcsopotfosithsdval oldja meg az utasok kiszolghlas4t, A vasOlf9rsashg elk6szitette
az ideiglenes menetrendet, amely tartalmaua az brvenyes vhltozhsokat.
A MAv Rt. 33 vonalon a forgalmat teljes mertekben sziinetelteti.

AZ ALhf BBI VAS~NONALAKON TELJESEN SZ~NETEL
A VONATFORGALOM:
Esztergom=KomBrom, Sz&kesfehbrvar.KomBrom, Kornye-Papa, Papa-Csorna, Szombathely-KBszeg, Kormend-Zalalovb,
RMics-Zalaegerszeg, Hajmaskbr-Lepseny, Somogyszob-Balatonszentgyorgy, Nagyathd-Somogyszob, SBrbogBrdSzbkesfehbrv6r1 Dombovhr-Komld, SzentlBrinc-Sellye, Barcs.Villany, Pecs-PCtcsvarad, Bataszbk-Palotabozsok,
Balassagyarmat-Aszod, Kisterenye-KBI-Kdpolna, Kazincbarcika-Rudabanya, Karcag-Tiszafiired, Nyiregyhaza-Nyiradony,
Mhtbszalka-Csenger, Ohat.Pusztak6cs-Nyiregyhb, ~btegyhdza-~ez~hegyes-ljjszeged,
Mez6tur-Oroshba-Medhegyes,
MezBhegyes-Battonya, Kisszenas-Kondoros, KorosnagyharsanyV~sztB-Gyoma,
Murony-Bekes, Kiskunfelegyhhza-Oroshb,
Kunszentmiklh-Tass-Dunapataj,FiilopszAIIas.Kecskemet, Kisk6riis.KaIocsa kozott.
Ugyanakkor Romhany 6s Dibsjend, valamint Ipolytarnbc es Balassagyarmat koziitt, ahol eddig semmilyen vasuti kozlekedes nem volt,
a reggeli brakt61 vonatpotlo autbbuszok szallitjak az utasokat.
Tovabbi 27 vonalon mis tipusu jarmilvekkel, a jaratok ritkitasaval tovabbra is fenntartja a forgalmat. NBhany vonalon egy-egy roviditett
utvonalon kklekednek a vonatok. Tovabbi 17 vonalon kisebb-nagyobb kesbsekkel, illetve mbdositott menetrend szerint valamennyi
menetrendben szerepld vonat kozlekedik. llyen peldaul a Budapest-Esztergom, a Miskolc-Mezbat, a Csorna-Szombathely, bs a
Szornbathely-Szentgottherdvonal. Kisebb, nagyobb kksbsekkel viszont az erre utazbk is szhmoljanak.
Avonatkozlekedes javulasara lehet szhmitani a kozeljovdben: Sarbogard, Balassagyarmat,Aszird, Dunafoldvhr, Paks, Komarom, Pecs,
Papa, Zalaegerszeg, Kalocsa, Mezdhlr 6s Rudabanya ters&gbben, ugyanis ujabb husz vonatpotl6 autbbuszt allitanak forgalomba.
A MAv Rt. illetekeseitargyalasokat folytatnak ljjabb vonatpotltl6 autbbuszok beallitasarbl.A helyzet tovabbi javulasa varhato attbl is, hogy
a vizsgalaton mar atesett 6s jonak minbsitett, illetve tengelycserelt motorkocsik folyamatosan forgalomba allnak.
A vasuti havi es felhavi jegyek az bintett vonalakon 6s iillomasok kBzott a menetrendszerinti Volan-jaratokra ervbnyesek. Az eldvetelben megvaltott menetjegyeket a MAV kezelbi koltsc5g levonasa nelkul a jegyp6nztiiraknBI visszateriti.
A menetrendi valtozasokat olvashatjak a www.elvira.hu es a www.mav.hu weboldalon is. Az utazhi lehet6sbgekrdl februar 10-ig ot uj,
ingyenesen hivhatb zold szhmon is erdekl6dhetnek az utasok.Ezek a kovetkezbk: 06-801203-733,06-801204-280,06$01204-281, 06801204-282, 06-801204-283,06-801204284.

Az allomasokon elhelyezett hirdetrnenyekr6l az erintett vasutvonal menetrendjedjl tiijekozodhatnak. Az hllomasi hangosbemondbkon
keresztul a mellekvonali csatlakozasrbl es tovhbbutazhsi lehetbbgekrbl adnak thjkkoztatast.
A fenti intezkedesre kizhrdlag utasaink biztonsiighnak garanthlhsa Brdekkben keriilt sor. A kialakult helyzetbdl ad6do kellemetlensbgekbrt utasaink elnezkset kerjuk, 6s elbre is koszonjuk rnegertd turelmuket.
Budapest, 2003. janutrr 23.08. 30.

MAVINFORM
(Kiadta: Vardnyi Antal)

0tszlznll tobb telepulks
maradt vasfit nelkiil
Marcius vCgire allhat vissza a kozlekedes
megszokott rendje
A MAv meghibdsodott motorkocsijainak csiicortok
hajnali ledllitdsa orszagszerte vdratlanul drte az
utazni szdnddkozdkat, a lakossdg kdson drtesiilt
arrdC, hogy tdbb vonat kimarad A vascittdrsasdg
tovdbbra is tdrgyl a Voldn-vrfllalatokkala vonatp6t1d buszok be(il1itCisdrdL
Csiitortok djfkltol t6bb mint 6 t s A magyarorsdgi
telepiil~sselszakadt meg a vasuti kapcsolat, miuth a
Magyar Allarnvasutak Rt. ideiglenesen leallitotta az
osszes (259), forgalomban lev6 Bz tipus6 motorkocsijat. A rutinvizsgalatok s o r h ugyanis kideriilt, hogy
ezek a kocsik kulonosen balesetvesAlyesek, mert a
tengel* konnyen megrepedhet, ami a vonat kisiklC
siihoz vezethet. A vonatokat Cleg a kis forgalmu,
rovid
helykijzi kiizlekeddsben haszniltik, olyan
telepuldsek korzeteben, ah01 egy6b kozlekeddsi
lehetoseg alig veheto igdnybe. A lehllitott 33 vasuti
vonalbol csutiirtok dCluthnra 13-on megindult a kozlekedes. Az el& telepiilksek mindegyike megkozelithetovC valt vonatp6tl6 buszaival. A havi 6s filhavi
Mrletek termkszetesen CrvCnyesek a vonatp6tl6, valamint a Volh-buszokra is. Az elore vhltott jegyeket a
v a s u ~ r s a s a g jegypendraiban kezelesi koltseg
nelkiil visszavaltjiik.
Forrcis: Nk.pzava

Az orszlg valamennyi
telepiil6se megkozelithet~~
m%rkiszlmithat6 a menetrend is
~ s s z e f o ~ l a sajtbanyag
lb
a Bz-motorkocsik iigyCrSl

Holnaptbl, tehit januar 25-611 00.00 6rht61 minden
menetrendben meghirdetett vonat illetve vonatpotl6
aut6busz elindul. Az InterPici jaratok kkpeznek
egyediil kivetelt, de h6tWtBl ezek kozlekeddse is
zavartalan lesz. JanuL 24-ere, alig negyven 6raval
azuth, hogy a d V bejelentette valamemyi Bzmotorkocsijhak visszahivbkt, m k az orsdg osszes
vasuti kozlekeddsbe bevont telepiilBse elCrhet6. Tobb
vasutvonalon helyrehllt a menetrend, in szem6lyvonatokkal utazhatnak. Ah01 nern biztosithat6 vasuti szerelveny, ott az utasokat menetrend szerint kozlekedo
vonatpotl6 autobuszok szAllitjitk.
A MAV mellCkvonalain jelentosen javultak a vasuti
kozlekedes feltdtelei. Az utazok m k a deluthi 6riikban is kisziunithat6 menetrendre sziunithatnak. Fontos

'

valtoziis, hogy Palotabozsok Cs BataszCk kozijtt eddig
sziinetelt az utaskiszolgalis, dCluth nCgy brat01 Bzmotorvonatokkal megindulhat a menetrend szerinti
vasuti kozleked6s. Villhy 6s Barcs kozott ma deluth
kettotol menetrendszerint indul6 vonatp6tl6 aut6buszok segitik az utaziist. M k csak ma kjfklig sziinetel a
vashti kozleked6s hat vasutvonalon, ah01 VOLAN
jaratokkal tudnak utazni: Komiuon-Esztergom, Nyiregyhka-Nyiradony, Mezohegyes-Battonya, Kotegyh-Szalonta, Murony-Bdkds, valamint LajosmizseKecskemCt kozMt.
Januar 22-611 kerestiik meg a Volan EgyesulCs
vezeteskt, akikkel ma sziiletett megallapod&.. A cseh
vasutak nern tudtak j h i i v e t htadni, a szlovik vasutak
februk elejere igertek valaszt. A GKM kozremiikoddshe1 a MVrendelkezesere bocsitott 28 (BM es
HOR) koniti jarmii 16 vonalon tovabb enyhitette a
gondokat.
Januk 24-en a MAV 12 biztonsagos Bz-t allitott
forgalomba, s 80- 100 vonatpotl6 autobuszt allitottak
be sziiksCglet szerinti idoszakban Cs viszonylatban. A
Bz-motorkocsik felulvizsg~lataIegkesobb januar 28tin leziuul. A tengelyek cserdje folyamatosan zajlik.
Feltdtelezve, hogy tovabbra is egyharmad a hibb
tengelyek s&a 6s a megrendelt tengelyek hathidore
bedrkeznek, a teljes rend legkorabban 10 h6t mmva
allhat helyre.
Az elovdtelben megviiltott vasuti menetjegyeket a
kezelesi koltsegek levonba n6lkul a jegyp6mkhal
visszatdritik. A megvaltott vonatjegyek a vonatp6tl6
autbbuszokra krvdnyesek. A Volh Egyesiilessel tortent
megallapodis alapj6n az utasok januiri havi Cs Mlhavi
berleteit minden krintett buszjhton elfogadjitk.
A Gazdashgi Cs Ktizlekedesi Miniszter 2003. januk
2 3 - h kelt IevelCben a Bz-motorkocsik kivonbhval
Crintett vonalakon a a V Rt. szerzodCskotesi koteIezettsegCt felfiiggesztette. Ez alapjan az erintett vonalakon a jaratok k6sedelme6rt illetve kimaradash6rt a
MAV Rt-t kirtkritesi felel6ssCg nern terheli.

Mfizaki hattdr:
A Bz sorozabj motorkocsikat 1978 6s 1986 kdziitt
szerezte be a MAV a csehszloviikiai Studenka gyartol.
A vasuti tengelyekre 5 Cv a gy&6i garancia, azonban
a MAV Bz-motorkocsijaiban nern csak az eredeti
tengelyek vannak, hanem pCldhl osztrhk Cs magyar
tengelyek is. A folyamatos vizsgalatok alapjh most
deriilt ki, hogy a hiba nern csupan egyedi jelenseg,
hanem tobb esetben is jelentkezhet, fiiggetlenul a
gyirtot61. B k egy alaposabb vizsgalat eredmenyekent
lehet csak megallapitani, milyen koriilmenyek
vezettek a nagyszhmu tengelyrepedkshez, bizonyos
korabbi mCrisek nern valbziniisitik a sajtoban nap-

vilagot latott feltetelezesek jo reszet. A tavaly
elvkgzett sziliirdsagi vizsgalat igazolta, hogy a tengelyszilardsag ehhez a nyomatekatvitelhez megfelelo,
tehat a nagyobb teljesitrnenyu motorok nern vezethettek a tengelyproblBmikhoz. A mfianyag fkktuskok
hasznalatiival kapcsolatban a szakemberek allbpontja
egyertelmuen az, hogy nern lehet iisszefiigges, hiszen
csak a hajtott tengely repedt meg, a hajto nem. A
MAV a Budapesti Muszaki Egyetem, a Fejlesztesi es
Kiserleti Intezet, a Ganz g y k es sajat vasuti szakembereinek bevonasaval vizsgalja az iigyet, ennek
viirhatoan egy h6napon belul lesz eredmenye. Tengelyenkent 2 millio forint lesz a csere koltsege. Ezek a
j h u v e k kdt tengelyesek, es a meghibhodas csak a
hajtott tengelyen jelentkezik, tehat j ~ u v e n k ~ egy
nt
tengelycserere lehet szzhitani. Ha marad az egyharmados hibaarany, akkor kb. 160 millios koltsegre
shithatunk. A j6nak minositett tengelyeket 6 h6nap
mulva ujra megvizsgdjuk. (Korabban ez 4-5 evente
tortent.) Ah01 lehetett, m k kivaltottuk a Bz-ket m b
jarmuvekkel. Folyamatosan erkeznek a korabban
megrendelt orosz gyartmanyu motorkocsik, iden
pedig megerkezik a MAV-hoz a Siemens hltal gyartott
13 darab iker motorkocsi is.
Budapest, 2003. januk 14.

Rovid idore megallt az elet
- Nem tudom - ezt a ke'tszavas mondatot hallottam
legtobbszor tegnap VLicott e's Didsjen6n. (A VcicBalassagyarmat vaszitvonal egyike azoknak a vonalaknak, ah01 problimdt okoz a Bz-vonatok tengelyknek hajsza'lrepede'se.) A Bz motorvonatok 20 e've
jarnak, nern lehet 6ket helyettesiteni, mert annyira
rossz a pdya minsse'ge, hogy enne'l nehezebb jarmuvet nem birna el - vilhgositott fdl a vcici vonat
vezeth~e,aki maga eddig nern e'rezte, hogy komolyabb
problkma lenne a vonattal. Az els6t mindjcirt egy vcici
vasziti dolgozdtdl hallottam, aki nern tudta megmondani, mikoc hova, milyen jcirmu" viszi el az utasokat. Mi szerda este hat drakor hallottuk el6szor hogy gond
van a Bz-kkel, de csak &jykl utdn kaptunk hivatalos
tajikoztatast - avatott be az egve'bke'nt titkosnak (?)
szdmit6 informacidba egy jegyvizsgbld. - A Didsjeno"
utani telepiile'sro"l,Borsosbere'nyrBljcirok be dolgozni
Viicra, a gyerekem idejcir iskoldba. Reggel fe'l hatkor
a berknyi vonatcillomdson mbr egy fe'l drcija cilltunk,
amikor valaki rnobiltelefonrdl felhivta a jen6i
cillombst, hogy hol a vonat - mese'lte egyfelhaborodott
utas. - A vasdt4llomcisra nem e'rkezett pdtldbusz, lgy
ke't kilomktert kellett gyalogolni a buszmegalldig,
ahonnan busz elvitt minket D i e e n f i e . Ott hrdtunk

citszcillni a vonatra. - Tehcit mkgis jcimak a Bz-k? Kaptunk olyan vonatot, amit mar htvizsgciltak b rendben talciltak - mondta egy mozdonyvezetd Kozben az
is kideriilt, hogy aki Didsjen6ig utazik, az meglehetosen szerencsks, mert addig ktizlekedik a vonat,
onnan vagy a Volan, vagy a hatcir6rse'g, vagy a honvidsig buszai viszik tovbbb a keve'sbk szerencsbeket.
De hogy viszik-e vagy sem, arra megnyugtatb valaszt
egyetlen vcici vasziti dolgozd sem tudott adni.
A felhaborodott vasutasok - mikozben egyik
mezitlabas cigarettiit szi*
a mbik utin - segitsegul
elhrulkik, hogy Diosjenore hirom bra koriil er be egy
Bz-vonat, ami normalis esetben tovabb menne
Gyarmatra.
A dibsjenoi vasutiillomb nern tartozik a nagyobbak
kijzd, 6s figy tunt, egyszemelyi irhnyikis alatt all.
- Nem tudom, mikor Br ide a vonat, es azt sem, hogy
a busz mikor jon, ha egyaltalh jon - kozolte a diosjendi allombf6nok, aki szerint a kormany tehet mindenrol. - Igazi vasutasok ilyet nern tesznek, ugyhogy
ha megsem a kormhny a ludas, akkor a MAV
vezetosege, akik egyhltaliin nern Crtenek ahhoz, amit
csinilnak - modositotta illbpontjat a paprikas krumplijat az 6llomas epuletkben elhelyezett agyon ulve
falatozo 811omasfinok.
Kiizben kesve ugyan, de megerkezett a vici vonat 6s
a legfeljebb ket tucat ember, akik szerettek volna
tovabbutani, de hiaba remdnykedtek, mert az ott 8116
hat&rorsegi busz vezetajenek muszakja lejht. ~ g y hogy egy dolog volt csak biztos: nern o viszi haza az
utasokat. ES el is ment, uresen.
- Nem hogy hangosbemondo nern volt, de meg egy
plakat sem thjekozatott arrol, hogy baj van a vonattal
- jegyezte meg egy idasebb holgy, aki a hajnali
muszak uthn szeretett volna hazajutni.
- Itt is csak annyi van kiirva, hogy a vonatok nern
j h a k , de arrol semmi, hogy mi van helyettiik - csatlakozott a beszelgetCshez egy idosebb ur.
Valaki megemlitette, hogy ezekkel a Bz-kkel nern
most kezdodtek a gondok, konibban elofordult, hogy
ketsdgesnek tiint, hogy a vonat eljut-e a cCl~llombra.
- ~n ma j&am Pesten 6s a Nyugati palyaudvaron,
ah01 csak Vhcig mertek jegyet adni, mert ott sem
tudkik, miIyen errefele a helyzet - meselte egy kozdpkoni ur. Kozben kikukkantott az Bllornbf"oniSk, aki
m6g mindig nern tudta, hogy milyen busz jon 6s
mikor.
- Fogalmarn sincs, holnap hogy javok dolgozni,
%leg, ha ma haza se jutok viccelod6tt kinjaban egy
fiatalember, akinek az orra nern volt kevesbe piros,
mint a tobbi hidegben varakozbe.
AztAn mdg egy kis Acsorgb u& begordult egy honvedsegi busz. Az itllom5lsfinok is azonnal feltunt a

szinen, egyenruhaban 6s hat&-ozott mozdulatokkal
mutogatva irhyitotta a buszt a helyes irhnyba. A
sofarrel szinte egyhltalan nem sikerW sz6ba elegyedni, mert szoritotta az id6, menni kellett, az kllombf"dn6kok pedig kazismerten szigorri emberek.
Csiitort6kiSn mdg nem lehetett tudni, hogyan jutnak
el munkahelyiikre es onnan haza a Vhc-Balassagyarmat kCIziitt utazok, miutdn a Bz vonatokat hirtelen ki
kellett vonni a forgalombol, Cs helyettesitesiik megoldasa nem volt zbkkenomentes. A MAV Rt. intezked6se orszhgszerte tiibb ezer ember mozgbk8pesseg6t
korlatozza.
Forrhs: N~pszava

Csak dprilisban m a t helyre
a vasuti kozlekedks
Hat vas&tvondonsziinetel a kBzlekedks
A MAV Rt. szombat reggelto1 az orszhg (isszes
vasutvonalh biztositja az utasoknak a menetrend
szerinti kozlekedest, az utasok egyreszt vonatokon,
mhsreszt pedig vonatp6tlo aut~buszokonjuthatnak el
az erintett vonalakon celallomitsukhoz. Penteken hat
vasutvonalon szunetel a kozlekedh a Bz motorvonatok kenyszerii lehllrisa miatt. Egyelore csak a Volhjaratokat vehetik igknybe az utasok: Villhny 6s
Mohics, Komkom es Esztergom, Nyiregyhh es
Nyiradony, Meziihegyes 6s Battonya, Kiss&nb es
Kondoros, Murony Cs Bekes, valamint Lajosmizse Cs
Kecskemet koziitt. A teljes vasuti kozleked6s csak
aprilisban allhat vissza.
A ~V
Rt. szombat reggeltol az orszhg ijsszes
vasutvonalhn biztositja az utasoknak a menetrend szerinti kiizlekedCst - mondta Mhdoki Zoltiin, a vasuttlrsasag vedrigazgatoja pinteken rendkiviili sajtotiijekoztaton Budapesten. A MAV Rt. szerdh keso este kbzolte, hogy a tengelyvizsgalatoW kideriilt gyakori
repeddsek miatt azonnali hatdlyal visszahivja 219
motorkocsij6t., s 34 vonalon lehllitja a vasuti kiizlekedbt. A vedrigazgatb elmondta, hogy szomban61 az
utasok egyreszt vonatokon, miisdszt pedig vonatpotlo
autobuszokon juthatnak el az erintett vonalakon celiillomhsukhoz. - A teljes vasuti kozlekedks aprilisban dlhat vissza, addigra kdpes a v a s u ~ s a s kftjra iizembe
helyezni a jelenleg vizsgiilat alatt iillo motorkocsikat kiiziilte a vedrigazgato.

A csehek elzdrkdztak a segitsdgnyujtctstdl
A MAV vezerigazgatoja beszhmolt arr61, hogy a
tengelyvizsgalatokjelenlegi allba szerint a motorkocsik 30-40 s W 8 k a hibiis. Az ellen6rzds jCiv6 het

-

kozep6ig zAml ley azt kiivetoen pedig mintegy 30
napot vesz igenybe az uj tengelyek megrendelbse mutatott rti Mhdoki Zolth. Vizsy Ferenc, a thsasag
szem6lys~litiisiiizletighak vezetiije kiemelte, hogy
aprilisig a felujitott kocsikat folyamatosan allitj6.k
vissza a vasuti forgalomba.
Az iizlethgvezet6 szerint a ~V Rt. k6sz lenne
ideiglenesen motorkocsikat igknybe venni a szerelks
befejezeseig CsehorszAgb61, va& Szlovakiab61.
Hodtette, hogy a szlov& fkl f e b d r r a igkrt valaszt
a Mv-nak, a csehek viszont teljesen elzArk6ztak a
Mrl6stCil. Mhdoki Zoltin kozolte, hogy becsl6suk
szerint a kktnapos leh116s a vaslitkirsasiig 450 ezres
utazokiiziinst5g6b61 11 ezer B t erintett. A vezerigazgat6 megjegyezte, hogy indokolt esetben az rt. igyekszik mersekelni a pbrul j& utasok khat, amennyiben
az azzal kapcsolatos jogi vizsgalatok lezajlanak,
A vasutthrsasag szakemberei csiitijrtiikijn egesz
kjszaka dolgoztak azon, hogy a lehetosegekhez k6pest
kiszhmithatci menetrendet 6s k6zlekd6si eszkozt biztositsanak a szerdiin djjel leallitott Bz motorszerelvenyek helyett. A vasfititi forgalom m6r csak hat
vonalon sziinetel, itt az utasok a V o h buszjhrataival
eldrhetik uti celjukat.
A vasutkirsashg szerdh kkes6 este kazillte, hogy a
tengelyvizsghlatoknd gyakori repedesek miatt azonnali hatallyal visszahivta 219 darab, 20 Cves Atlageletkoni cseh gyWhyii motorkocsijtit, 34 vonalon leallitotta a vasfiti kozlekedbt, kiili5nbozo megoldhsokkal
mintegy 50 vonalon rkszben vagy vbgleges megold&
sokkal fenntartja a forgalmat.

Az Index informitci6i szerint jelenleg hat vonalon
sziinetel a kozlekedks. Egyeliire csak a Volhn-jkatokat vehetik igenybe az utasok Komiirom-Esztergom,
Nyiregyhb-Nyiradony, Meziihegyes-Battonya, Kisszenb-Kondoros, Murony-BCkds, valamint Lajosmizse- KecskemCt kozott. Palotabozsok 6s Bataszkk
koz6tt eddig szunetelt az utaskiszolg&las, pkntek
deluthn negy brat61 Bz motorvonatokkal megindulhat
a menetrend szerinti vasuti kkzlekedes. Villhy Cs
Barcs kbz6tt pintek dClutin kettotiil menetrend szerint
induld vonap5tl6 aut6buszok segitik az utimkt.
Aggddik a Vasrdas TelepGldsek Szdvetskge
A 140 telepulksi 8nkormhyzatot tamtirito Vasutas
Telepiilksek SzovetsBg6nek vezetoskge sajniilattal 6s
meg6rt6sselY ugyanakkor megd6bbenCssel fogadta,
hogy a d v leallitotta a mellekvonalakon kozlekedtetett Bz-motorvonatokat. Az MTI-hez penteken eljuttatott kiizlemeny szerint Kaszai Jhnos, VCszto polghmestere, a sz6vetsCg elnoke leszogezi: az ezeken a

vonalakon kies6 jhratok a szijvetsdg s z h o s tagtelepiilCs6nek lakossagat erintik hatrhyosan.
,,A vonatk6zlekedCs ndlkiil maradt vasuti vonalak
elhelyezkededt figyelembe veve szernbe6tl0, hogy a
vasuti kozlekedes sziineteltetesenek kdnyszere 6ppen
azokat az egyebkent hatrhyos kisrkgi6kat sujtja,
arnelyek szerepeltek az 1994-es v o n a l b e ~terveki
ben" - h a n g s u l y o d az onkormhnyzatok. Az allasfoglalzis szerzoi felteszik a kerdest: a vasuti j h u h l lominy 6s az drintett mellCkvonali palyhk allapothak
egyiittes tovabbi romlhsa nem vezet-e ahhoz a kknyszeru kormanyzati donteshez, hogy most mar
kozleked6sbiztonsagi 6s nem kozlekedespolitikai,
vagy gazdasagi okbol kell sziineteltetni egy-egy mellekvonalon a vasuti k8zlekedCst.
A szovetseg remeli, hogy visszahll a korhbbi vasuti
szolgaltaths. A kozlem6ny aliir6i kiizlik: biznak a
MAV vezeteseben 6s a k6zlekedCsi kormhyzati
szervekben, s felkerik a tagtelepulCsek onkorrnanyzatait, hogy tandsitsanak megertest es tiirelmet a
kialakult helyzettel szemben.

Korlritozcisok a vasuti kozlekedisben
Barcs es Villany kozott egy fijabb aut6busz beallithsaval normaliza16dott a szem6lykozlekedes.Ezen a
szakaszon csak szombat reggeltol indulnak meg a
vonatok. A penteken 12 vonat helyett autobuszok
kazlekednek Barcs 6s PCcs, illetve Szentlorinc 6s
Szigetvk koziitt.
Az allomisokon elhelyezett hirdetrnenyek szerinti
vonatpotlo autobuszokkal utazhatnak: Redics Cs
Zalaegerszeg, Diosjeno es Balassagyarmat, Diosjeno
6s Romhkny, Asz6d-Balassagyarmat Cs Ipolytarn6c,
Tatabinya Cs Papa, Csorna Cs Papa, Kormend Bs Zala18~0,R6dics 6s Zalaegerszeg, LepsCny 6s Veszprdm,
Somogyszob 6s ~alatonmkiafiirdii,~unaujvbios6s
Paks, Dombbvk es Komlo, Kal-Kapolna Cs Kisterenye, Kazincbarcika 6s Rudabinya, Abaujsziinto 6s
HidasnCmeti, Mkeszalka 6s Csenger, Ohat-Pusztak6cs-Tiszalok 6s GClrijgsdllis koztitt.
Bek6scsaba szArnyvonalain is megszerveztek a
menetrendszerinti vonatp6tl6s autobuszos kozlekedest. igy autbbuszokkal utazhatnak: BCkCscsabaMezohegyes, Mezohegyes-Szeged, MezBhir - Kisszenhs-Oroshh - Mezohegyes, Szolnok-Kiskunfdleg y h h , Kiskunf6legyhh-Oroshiza, Szolnok-Szentes-Mako, Kecskemkt-kunszentmBrton, KecskemetFiilopszallas, Kiskiiros-Kalocsa kozott. Karcag Cs
Tiszafiired kozott reszleges vonatkozlekedes lesz ma
napkozben, nehiny vonat helyett pedig aut6buszok
sdllitjdc az utasokat.
Forrh: Index
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Tov5bb javult a vonatkozleked6s
Budapest, 2003. janurir 25. (MTO - Helyrerillt a
vas&ti kiizlekedis szombatra a MA'v mellikvonalain,
mrir az interpicik nagy r&e is kbzlekedik.

A MAV thjj8koztathsa szerint szombat hajnaltol a
melldkvonali vasdthd16zat jelentos rkszkn forgalornba
Clllhattak a sajht v d t i j h i i v e k . Debrecen tCrsCgkben
m& az Interpici vonatokkal is utazhatnak.
P6nteken m8g hat vas6tvonalon sziinetelt a vasuti
kozleked6s, igy Volan jiiratokkal tudtak utazni:
Komkom-Esztergom,
Nyiregyhka-Nyiradony,
Mez6hegyes-Battonya, Murony-BBkes, valamint
Lajosmizse-Kecskemet kozott. Ezeken a vastitvonalakon szombat hajnaltol a kiadott menetrend szerint
vonatp6tl6 autbbuszok sdllitjak az utasokat.
VBsfirosnam6ny-Nyiregyhh, Mateszalka-Debrecen, Debrecen-Tiszalak, Puspiikladhny-Biharkeresztes kilzott az Interpici szerelvenyeket vehetik igenybe
az utasok. Zalaegerszeg-Rkdics, Kaposvk-DomMvk
kiizott, valamint a miskolci tersegben ugyancsak
Interpici szerelvenyek j h a k .
BCkCscsaba-Szeged, illetve Sarbogard Cs Baja
kiizott, az Interpici vonatokat menetrend szerint
kozlekedo autobuszokkal potoljdc.
~ j a b bot vonalon a11 helyre vasfunap reggeltol a
vasiiti kozlekedes, igy miu 56 szakaszon szAllitj6k Bz
motorvonatok az utasokat.
A MAV sajtoiigyeletesenek thjekoztathsa szerint
Barcs 6s Pecs, P6cs-PCcsv&ad, Matkszalka-Csenger,
Mezohegyes Cs Bekkscsaba, valamint Szeghalom Cs
Puspoldadtiny kozott ujra vonaton kozlekedhetnek az
utasok.
Forrhs: h4TI

Csaknem sz5z Bz-motorvonatot
helyezett Gjb61 forgalomba a MAv
Budapest, 2003. janucir 26.(MTI)- @abb ot vastitvonalon cillitottak forgalomba Bz-motorvonatokat
vashrnap hajnalban - thjkkoztatta Kavalecz Imre, a
M'V sajtdiigveletes az MTI-t.
Mint elmondta, ismet Bz-vonatok kijzlekednek
Barcs-PBcs, Pecs-PBcsvbrad, Matiszalka-Csenger,
Mezohegyes-BBkCscsaba 6s Szeghalom-Piispokladhny kozott.
V a s h a p hajnalra osszesen mhr 56 mellekvonalon
j h a k ujra motorvonatok, mig 15 szakaszon vonatpot10 autbbuszok, 12 vonalon pedig reszben vonatok,
reszben autobuszok sz6llitjAk az utasokat.

Mozdonyvezetak Lapja
2003. janu6rSebru6r

Kavalecz Imre thjekoztatha szerint beindult az
InterPici-kozlekedes is: mhr csak Bekescsaba-Szeged
6s Shrboghrd-Baja kazott j h a k vonatp6tl6 aut6buszok, de hetf5tol e vonalakon is helyreall a vasfiti
kozlekedes.

Mostanra a 259 BZ-motorvonatM1 csaknem 100-at
visszahllitottak a forgalomba, s keddig a bsszes
szerelveny felulvizsgalata megtortenik.
Kavalecz Imre jelezte: az, hogy mikor indulhatnak
el mind a 83 mellekvonalon a motorvonatok, att61
figg, h h y tengelyt kell a kocsikon kicserelni.
Hozzitette: jelenleg figy latjik, hogy a menetrend
szerinti kbzlekedks mhrcius vegere, hprilis elejere 911hat helyre.
A sajtougyeletes felhivta a figyelmet arra, hogy
szombatt61 nern fogadjik el a vonatjegyeket menetrend szerinti Volh jhratokon, miuthn mhr minden
vasutvonalon lehetove vhlt a kozlekedes vonattal vagy
vonatp6tlo j kattal.
Eddig 242 darab Bz-motorkocsi ultrahangos vizsgalata z h l t le a MAV Rt.-nC1, melyek kiiziil 88
darabot talaltak hibbnak - k6zolte Kany6 Lbzl6, a
vasdttiirsasiig kommunikaci6s igazgatoja.
Szolt arr6l is, hogy a javithshoz sziikseges elso 30
tengely egy h6nap mfilva Crkezik meg Csehorsaigb61.
Hozzatette: a MAV-nal meg tovabbi 17 darab
motorkocsi tengelyet kell atvizsgalni.
(Forrh: MTI)

~j motorkocsi-tengelyekre
varnak a av-niil
Tobb, mint egy hete megredelte mdr a Magyar
kllamvasutak R&szv&nytdrasbg (UA''V) kiilJbldi
gycirtbktdl azt az 55 darab tengelyt, amelyekkel a
janubr 23-dn ledllitott Bz-motorkocsik hibds
alkatrkszeit pdtoldk. A repedmek taldlt 90 tengely
egv rkszkt mdr a tartalkk alkatr&zekbo"l ppdtoltdk,
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azonban a megrendelt hidnyzb 55 tengely mkg nem
krkezetf meg.
A d V Rt. illetekese csak abban biztos: addig Allnak a javithsi mudchlatok, amig a megrendelt alkatrkszek nem Brkeznek meg. Azt egyelbre nem tudni,
mikor erkezik a sdlitmany, de a vasdtt6rsashg hhrom
jhiijavitoja mhr felk6sziilt a fogadbukra 6s a beszerelesre is. Ugyanakkor a ~ ~ V - nligy
a l velik: az uj
tengelyek harnarosan megkrkeznek, es az idoveszteseg ellendre tarthat6 a korabban d l a l t mhrcius vegi
j avikisi hathrido.
Mint emlekezetes, a MAV januar v6gCn elleniirizte
mind a 259 Bz motorkocsijat, mert j6nehhnynal
repedeseket eszleltek a tengelyen. Tengelyenkent 2
millio forint kiiriil vhrhato a csere kijltskge, igy az
ezzel kapcsolatos kiadasok elerhetik a 180 millio
forintot. EnnBl mindenkeppen nagyobb az az iisszeg,
melyet a MAV a forgalomkiesesbiil s z h a z o vesztesegkent kenytelen elkijnyvelni, 6.m ennek 6sszegeriil a vasuttArasagna1 m6g nern rendelkeznek pontos adatokkal.
SzintCn nern ismert m6g az az iisszeg, amit a
vasutthasag az utasoknak f m t ki a vhatlan fennakadb miatt. A a V Rt. ugyanis ilgy diintiitt:
megtkriti az utasoknak a Bz-motorkocsik lezillllithsa
miatt keletkezett tobbletkiiltsegeit. Egy utas naponta
egy oda- 6s egy visszai&-asz6lo jegy alapjan legfeljebb 4 utra igenyelheti a kolts6gt6ritkst, amelyet a
K ~ valamennyi
v
penzthrhban fizetik ki.
For&: Nkpszava

A g y a 6 szerint a

felelos

Cseh szakertoi v6lemkny szerint a MAV csehszloviik
gyirtmhyu Bz motorvonatait a magyar fel szakszeriitlenirl korszeriisitette, 6 ez okozta a tengelyek
repesdeseit, amiert januhr mbodik feleben t6bb mint
harminc vonalon ki kellett vonni a motorvonatokat forgalombol -kozolte kedden a gyrirt6 vglalat utoda, a
CKD Vagonka vezerigazgat6ja, Radomir SIX&.
A magyarok a cseh fellel valo konzulthcio ndlkiil
kicsereltkk a motorokat es a sebess6gvalto szekrenyt,
6s a korszeriisit6sn61 a jelek szerint nem megfelelo
tengelyeket alkalmaztak - mondta kedden ujsttgirbknak Radomir Suriik. igy a motor teljesitrnenye mintegy 100 16erovel megnott, 6s nagyobb lett a forgatcinyomatek is. Az uj motor 6s sebessCgvAlt6 is nehezebb, mint az eredeti, tehht rnbdositottAk az eredeti
szhithsokat is, amelyre a motorkocsikat mereteztek.
Ezert keletkezhettek a repedesek - allitja Surik.

Mozdonyvezetok Lapja
2003. janu6r-febru6r

A cCg szakertoi a jelenleg sdmukra hozzaferheto
informaciok alapjan vontiik le ezeket a kovetkeztetdseket. Minden jel arra utal, hogy a magyar fel hibban
alakitotta at a motorvonatokat. Keziinkben van m k
annak a dokumentacioja is, hogyan neztek ki a toresek
6s a repedesek a tengelyeken. Ez mCg ugyan nern
hivatalos vizsgalati eredmeny, de ebbe az irknyba
mutat minden - szogezte le a cseh vallalat vezetoje.
ugyveli, hogy a tengelyrepedeseket vizsgal6 hivata10s szakertoi bizottskg szakmai kovetkeztetese februhr
vCgCre vhrhato. Petr Sthhlavsky, a Cseh Vasutak szovivoje korabban ugy nyilatkozott, hogy a Magyarorsdgon megseriilt motorvonatokat Csehorszitgban is
hasznaljak, es eddig nern volt veliik semmi baj.
Forrds: MTZ

Nincs feleloss6gbiztositiis
a MAV vonataira
Szerencse'tlenskg esetkn a vaszittrirsasag dllnd a
koltskgeket - A sinbuszok cascbja csak a kiilso"kciroba
vonatkozik
2003. januiir 29. Binder Istvh
Az zij orosz sinbuszok kivktelkvel a MA'v eddig nem
kotott vagyonbiztositdst vasziti jdrmiiparkjdnak
megve'dkskre, sdt arra az esetre sem, ha esetleg a tcirsasdg hibci,ia miatt torte'nne szerencsktlenskg. A M'V
biztositdegyesulete most dolgozik e konstrukci6kon,
de ezek dija tobb millidrdos terhet jelentene.
A MVRt. a mai napig nern kotott semmilyen
casco- vagy feleloss~gbiztositast vasuti jarmuparkjhra. A kivetelek csak a nemreg, a volt szovjet
adossag ellentCtelezCsekCnt, Magyarorszagra erkezett
orosz sinbuszok, amelyeket miir bebiztositottak ertesult 1apunk.E~azt jelenti: ha netin egy vasuti szemafor meghibasodasa miatt egy hazai vonat belerohanna egy buszba valamelyik keresztezodesben, az
amugy is sulyosan veszteskges vasuttarsasagnak
egyedul kellene allnia minden vagyoni kirt.
Megkeresesunkre szakertok szerencsesnek neveztek, hogy az elmult Cvekben ilyen esetek nern tortentek (csak a kijzuti jarmuvezetok vetsege miatt voltak
hasonlo szerencs~tlens~gek,
ilyenkor viszont ut6bbiak
felelossCgbiztosit6ja allta a kirt).
A vasutthrsasag utasainak testi CpsCgCriil mar gondoskodott: a MAV leinycegei 6s nehiiny magiinszemely altal a kozelmultban alapitott MAV ~ l t a l h o s
Biztosit6 Egyesiilet vhllalta maghra az utazok 6s a
vasuti dolgozok balesetbiztosithsat (a vonatjegy arhnak kis resze fejdben). Kiss Balint, az egyesiilet
ugyvezeto igazgatoja kdrdesunkre elmondta: az
elmult napokban a balesetbiztositbt a vonatpotl6

autdbuszokon tortent utazasokra is kiterjesztettek.
SzintCn ok vallalthk magukra a MAV szitllitmhybiztositisat 6s a cCg kodti j h u v e i n e k kockhtait is.
ugy tudjuk, az egyesiiletnel most keszitik elo a
MAV, illetve az allam tulajdonaban lev0 vasliti
eszkozok casco- 6s felelossCgbiztositasat. Gondot
okoz viszont, hogy ez akhr evi tobb millihrd forintos
biztosithi dij fizetesere kenyszeritene a MAV-ot.
Csekely, mindossze 31 millio forint alaptokeju biztositoegyesiiletiik r ~ ~csak
u ugy
l tudna vhllalni ezt
a kockhzatot, ha azt tovitbbadna hazai vagy kulfdldi
viszontbiztosit6knak.
Megfigyelok emlkkeztettek arra: 1990-ig az allami
ingatlanokat, vagyonthrgyakat meg esetleg meglevo
szAnd6k esetdn sem lehetett privat alapon biztositani
Magyarorszagon. A forrhsszukCben lev0 allami
intezmknyek, sot az onkormhyzatok egy rdsze sem
szivesen aldoz e celra, igy utolag, baj eseten rendkiviil
nagy teher hhrul a kozponti koltsdgvetesre vagy az
adott telepuldsre. 56 pelda minderre a Budapest Sportcsarnok phr evvel ezelotti leegese, ami utin kideriilt:
ez a hatalmas sportletesitm&nysem volt biztositva.
Vhrhatoan teljes egeszeben a MAV Rt.-nek kell
majd lenyelnie a Bz-motorvonatok muszaki meghibasodasa miatti - 6vatos becslesek szerint is tobb szhz
millio forintos -, repedesek okozta kirt is. Ezt csak
ugy tudna elkeriilni a vasutthrsasag, ha meg szavatosshgi megallapodb volna ervenyben a sinbuszok
cseh gyartojaval, vagy utolag, polgitri peres eljhrasban
tudna jovatetelt szerezni, peldiul tervezesi hibhra
hivatkozva. (A nemzetkozi j h u g y h r t 6 vallalatok
altalaban garancialis alapokat hoznak letre a meghibasodas okozta karok megteritesere. Az alapok tokejet a
jarrnuvek v h k l o i adjhk ossze, ugy, hogy a vetelk egy
reszet erre kiilonitik el.) Biztositissal ebben az esetben nern lehetett volna elkeriilni a kart: muszaki
meghibbodb ellen ugyanis a nemzetkozi gyakorlat
szerint nern vCd a sinbuszok cascoja, amely csak hirtelen fellepo kiilso hatisok khrait orvosolja.
A Bz-motorvonatok gepkiira mellett a mostani leall b egyeb anyagi terhekkel is j k : valakinek allnia kell
az iizemsziinet miatt a MAV kiesett bevetelenek,
illetve a berelt p6tlobuszoknak a koltsegeit is. Az
iizemsziinet okozta terheket allarni igeret szerint a
kozponti koltsegvetes maghra vallalja majd. Megkeresesiinkre a MAV megerositette a felelossegbizt o s i h hihnyhrol sz616 hiriinket.
Forras: Magvar Nemzet

Eltiint a Magyar hlamvasutak
miisf6l millid dollarja
egy kulfoldi szakhrto cegn6l
Rend6rskgifeljelentkst tett a Magyar kllam Vasutak
vezetkse, mert a ckg az el6d vezkrigazgatb mGk8de'se
alatt mcisfe'l millid dolldrt (336 rnillib forint) fizetett
egy tandcsadb ckgnek. A MlJbldi szkkhelp" ckget
szake'rt6i kozremu"k8de'sreke'rtkkfel a majd egy h e 1
kordbban mdr megkotott iizletben. A MA'V belso" vizsgdlata soran a tandcsadb vdllalkozdst mdr nem sikeriiIt megkkrdezni, mert ido"kozben ismeretlen helyre
tivozott.

a~

Rt. vezCrigazgat6jhmeg Kukely Mrirtonnak, a
nak munkaviszonyat, helyere Mandoki Zoltint
nevezte ki. A miniszter visszahivta a c6g felugyelobizottsaghak tagjait is. A MAV Rt. kommunikacios
igazgatoja, Kany6 Lbz16 az Index kerdCsCre nem
kivhta kommenthlni a kozlem6ny rkszleteit.
Forrbs:Zndex

Feljelentes kiegeszites
a vonatok ugykben

Feljelentes-kiegeszitest rendelt el a Budapesti
Rendor-fakapitimysag a d V orosz motorvonatokrol
szo16 szakertoi szerziidesknek ugyeben. A vasutti4.rA a V Rt. kommunikhcios igazgatoja kozlemeny- sashg m a n tett feljelentest, hogy az elozo vezetes
ben tudatta, hogy a c6g belso vizsgalatot folytatott egy 2001-ben megbizott egy kulfdldi tanacsad6 ceget az
szakkrtoi megbizas kapcsh.
orosz allamad6ssag terhere Crkezd motorkocsikr61
szo16 szerz6dCs elokeszitesCvel, de a ceg nem vdgezte
E1o"kkszitdsa vkgzks u t h
el a munkat.
A c6g kozlemenye szerint az orosz ~llamad6ss~g A MAV a szakdrtoi cegnek ijsszesen 1 milli6 482
terhCre beszerzendo vasuti motorkocsik ugyeben ezer dollitrt fizetett ki. A vasutthrsasag jelenlegi
kotottek meg a masfel millid dollkros (336 millio fo- vezetese megprobhlta felkutatni a megbizott &get,
rint) megallapodbt. A kulfoldi sdkhelyu szakerto amely azota ismeretlen helyre koltozott. A rendorsdg
&get azzal bizthk meg, hogy kdszitse elo az orosz vhrhat6an 15 napon belul dont, hogy elrendeli-e a
motorkocsikr61 szo16 szerzodest, hathrozza meg a nyomo&t az iigyben.
muszaki tartalmat 6s a finanszirods m6djht. A vizsgalat megallapitotta: a szakkrto cCget 2001 szeptemberkben, csaknem egy 6vvel azutim bi*
meg a
Nem pofog mar a transzsziberiaj
munka elv6gzCsCve1, hogy az orosz motorkocsik s d l litasar61 szo16 szerzBdCst 2000. november 17-611 A szerelvknyek szcizhcisz kilornkterrel is haladhatnak
alairthk.
MTI-jeEente's
A cdg idilkdizben eltunt
Hetvenhhrom Cvi munka u t h befejezodott a vilag
,,A szakerto cCgnek 200 1. szeptemberdben, a szerleghosszabb vasiitvonalanak, a transzsziberiainak a
zodCs alkirasakor azonnal atutaltak 1,27 millio doll&
villamosithsa. A kilencezer kilometer hosszu legen(284 milli6 forint), majd 2002 juniusiban tovibbi 212 dhs vasiitvonal Moszkvat az orosz Tavol-Kelettel
500 doll& (47 milli6 forint) fizettek ki. Ugyanakkor koti ossze.
a MAV belso vizsgalata s o r h nem sikeriilt fellelni az
A chri idokben Cpiilt vasutvonal villamositasat
ennek a munkhak a teljesitddt igazol6 dokumentu- 1929-ben kezdtkk, de a hatalmas thvols~gok,a mostomokat. A MAV Rt. az iigy tiszthzisa erdekeben meg- ha termdszeti Cs idiijkhsi viszonyok miatt Cvtizedeket
probilta felkutatni a szerzodo felet, de az idokozben vettek igdnybe a munkalatok, amelyek olykor
ismeretlen helyre koltozott. Mindezek alapjan a MAV pdnzhihy miatt akadoztak. A villamositbt a jovoben
Rt. - a tulajdonost kdpviselo minisztkrium elozetes a Koreai-felsziget fe18 vezeto szakaszon folytatjik.
thj6koztatasaval - buncselekrnCny alapos gyanuja
Az orosz exporttermdkek 30 szhtldkat ezen a vomiatt feljelentest tesz ismeretlen tettes ellen."
nalon sdllitjhk, az oroszorsdgi tranzitszallitmanyok
egynegyede ugyancsak a transzsziberiai vastiton halad
Szemdlycserdk a kormrinyvliltris uihn
at - hangdlyozta Vlagyivosztokban Gennagyij
A MAV Rt. vezeteskt a kormanyvaltas u h , 2002
Vegyernyikov, az orosz allamvasutak kepviseloje.
juliusaban cserkltek le. Csillag Istvh gazdasagi Cs Utalt ma, hogy a villamosithssal kdtszeredre, hatezkozlekedesi miniszter kozos megegyezkssel szuntette

villanymozdonyok vontatta kocsik a tiivol-keleti
Vlagyivosztoktcil a Fehkr-oroszorsAg nyugati hathrh
1Cvo Bresztig 6l;inkinti 120 kilomdteres sebesskggel
a k k megill& nClkul roboghatnak.

Eltunt egy ceg
a d~
f6lmilliArd forintjAval
Mrjsfkl millib dolldrt kapott egy szakkrt6i ckg 2001ben, hogy elo"k6szitse a szerz8dkst az orosz Mamaddsrjg terhkre e'rkezo" vasuti motorkocsibbl. A
M'V belso"vizsgrjlata megcillapitotta, hogy a ckget az
orosz fe'llel kotott szerz6dks aaldircisa utcin egy &el
biztdk meg a szerztidks eelo"kkszitks&vel. A ckg fantomizdlddott, a m r v p e d i gfeljelentkst tett.
A Magyar Allamvasutak (MAv) Rt. belso vizsgiilatot folytatott annak a szakertoi megbizasnak a
felulvizsgalatiira, arnelyet az orosz iillamadbssAg terhere, a MAV Rt. reszere beszerzendo vashti
motorkocsik iigykben kotottek. Egy kulfoldi szCkhelyu szakkrto cCget azzal b W meg, hogy keszitse elo
az orosz motorkocsikrol szol6 szerzodest, hat6rozza
meg a muszaki tartalmat Cs a finansziroh modjtit.

A vizsghlat megiillapitotta: a szak6rto c6get 2001.
szeptemberkben, csaknem egy Cwel azutan bizti&
meg a munka elvCgz6sCve1, hogy az orosz motorkocsik sAllihhr61 sz616 szerzodCst 2000. november
17-611 alairthk. A szak6rt6 cegnek 2001. szeptembereben, a szerziid6s aliirhsakor azonnal atutaltak
1,27 milli6 doll&, majd 2002. jfiniusaban tovabbi
2 12,5 ezer doll& fizettek ki. (Ez akkori hron majdnem f6lrnillihrd forintot tesz ki.) Ugyanakkor a a V
belso vizsgalata soran ennek a munkitnak a teljesitdset
igazol6 dokumentumokat nem sikeriilt fellelni.
A MAV Rt. megprobalta felkutatni a szerzodo felet
az ugy tisztttzhsa Crdekeben, de az idokozben
ismeretlen helyre koltodtt. Mindezek alapjh a MAV
Rt. - a tulajdonost kepvisel6 minisztdrium elozetes
tijekoztat8stival - biincselekmCny alapos gyanuja
miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentkst tesz.
A MAV nem h l t a el, hogy melyik az az emlitett
kulfdldi szkkhelyii cCg, azt azonban nem chfolthk,
hogy a MAV akkori vezetosege is 6rintett lehet az
ugyben.
[origo]

MBly f6jdalommal tudatiuk a
mozdonyvezet6 kollBg6kkal, hogy

MBly ftrjdalommal tudatiuk a
mozdonyvezet6 koll6g6 kkal, hogy

Csepregi Ferenc

Kenedy Rudolf

eletenek 50. eveben elhunyt.

eletknek 50. Cveben elhunyt.

A Mozdonyvezettik

A MozdonyvezeMk

Szakszervezete
Pecsi tagcsoport

Szakszervezete
KaposvGri tagcsoport

Kedves Janos!
A novellair6 palyazattal kapcsolatban szeretnCk nkhany fontos eszrevitelt tenni. Elsosorban

kbszonom az elso helyezbt, amivel elismerdtek 6s Crdkeldtek az irasomat.
~ r o maz oromben, hogy a pilyhzatrol, az WkelCsrol Cs a nyertesekrol egyik szamban sem
tesztek emlidst!!! A kongresszusi hiradis koziitt sem szerepel (pedig ott volt az CrtkkelCs Cs a
dijazis!) Cs az oszi-ti5li szimokban sem volt fellelhea! Mikrt nem? Tdan szCgyellnivalo egy
nivos, kulturalis palyizat, amilyennel mas vasuti szabzervezet nem biiszkClkedhet? El kell tussolni, el kell titkolni, hogy ilyen is volt? MiCrt??
A kollCgak tiibbsige mCg a sajht - Szolnok G.F.-en - beliil sem tud err01 a palyhzatrol, Cs rolam,
mint nyertesrol! Nem vagyok egy kCrked6, dicsekedo tipus. Nem hiresztelem uton-utfklen, hogy
Cn nyertem! Ez nern a stilusom. Viszont igenis biiszke vagyok ra Cs jblesne, ha gratulalnanak,
nern pedig nap mint nap azzal keresnknek meg, hogy "olvasnak valamilyen Mozdonyon cimu
palyazatot", Cs Cn nem irtam erre??? Rosszul esik, hogy ennyire nem tartjitok fontosnak ezt!
Ez az egyik binto fele a dolognak A mkik hidegzuhanykent a januhri lap kizhewCtelekor Crt
k nagyon felhaboritotr Sem a palyizatom elejin, sem a vCgCn nem szerepelt a nevem b
a,fonoksCgem! Ez rendkiviil shtii! MiCrt maradhatott ez ki? Volt olyan kollCga, aki azt
pedzegette, hogy irigyskgbol. Volt olyan is, aki azt mondta, lehet, hogy valaki igy akarja ezt az
irast a sajatjanak beallitani b felsobb helyeken ezzel kkrkedni. . .
..
i n ezeket a ragalmakat nem hiszem el. Ogy gondolom ezCrt a tdvedisirt csak a helyhiany
okolhato.
KCrek a kovetkezo lapszamban korrekciot b helyreigazidst minderrol. Hozzajarulok ahhoz,
hogy megjelentesd ezt a levelet - persze ha ugy gondolod.
Azt hiszem, ha a focibajnoksigt-61 b a nyertesekrol (ami sok embert nern krdekel), meg a
tokaji borniriikrbl (ami csak azokat Crdekli, akik ott voltak) oldalak megjelenhetnek, akkor ez a
palyazat is megerdemelne nihany sort!
Tovabbi sikeres szakszervezeti munkiit kivanok!
Abony, 2003.01.20.
-

L

0szinte tisztelettel:
Koltai Tamis
Szalnok

Mozdonyvezetdk Lapja

2003.janu6r-febru6r
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MOZDONYVEZETOK SZAKSZERVEZETE
1145 Budapest Bhcskai utca 11.
Tel./fax: 220-3822, 220-4561,221-2230, 22 1-4026
Vashti: 01116-62, 19-90,2 1-87, 18-40

Koltai lamas ur
rkszkre
Kedves lamas!

Hozzajarultdl, hogy kozoljiik leveledet.
A szerkesztiibizottsPg nevkben elnezist kkrek a nyomdahibaert, termkszetesen a ,Mozdonyon"
c. palyizatot a Te irhod nyerte, ezt megfelelo modon az eredmknyhirdedsnkl elismertiik.
A palyamunkad kiizzet6telenkl valoban lemaradt a neved (noha a nyomda a neveddel egyiitt

kapta meg az anyagot, de ez nem menti a mi felelosskgiinket).
Az irigykedkst 6s a ragalrnazhsokat nem tudjuk megakadalyozni, de a jozanul gondolkodok

tisztdban vannak az krtkkeiddel.
Azt kirem, hogy irj a Mozdonyvezetok Lapja szamara tovhbbra is, hiszen ezek a munkak

nyelvezetben, stilusban, esztktikumban messze nilmutamak onmagukon.
Qszinte tisztelettel:

Du. Bovsik Jdnos
iigyvezeto alelnok

Fernv6s
Nemreg hirtelen elhunyt mozdonyvezet6 kollega ozvegyenek segitesere, a neveben eladasra kinalok
ket konyvritkasagot, melyet hagyatekul hagyott az utokornak.
A ket, muzealis ertekii konyvritkasag, a ,,Magyar Mozdonyvezetbk Almanachja" 1932. evi kiadasa,
es a ,,Nagyvasljti vontatdjEirmfivek Magyarorszagon".
A konyvek kifogastalan, szinte djszerii Bllapotban vannak, eszmei ertekiiket nem tudom megallapitani, ehhez szakertd kellene. Az eldbbinek az Bra 20.000 Ft, a masike 10.000 Ft.
Levelcimem: Czotter Gabor, 9 2 2 2 Hegyeshalom, Dozsa Gy. u. 10/b.
Vasuti telefonon, a hegyeshalmi mozdonyfelvigyazona1iizenet hagyhato: 02/66-81.
Koszonettel:
Czotter Gabor

Mozdonyvezet6k Lapja
2003. janudr4ebrudr

1

-

A kiSzelm6ltban t6bb kCrdCs hangzott el a csaltidon beluli - elsbsorban ingatlan - vagyon
megos~sitnaklehetoskgeirol, Cs az ehhez fiizodo fmtksi k(itelezettsCgekr61. A tCma azert is dduhlis,
mert 2003. januh 1-to1 az illetCkkulcsok rCszben mbdosultak. Ez a v a l t o h a kCrdCs feltevokiifl kiviil
azokat is Crinti, akik ajitndCkoh, vagy oroklCs irtjiin szereznek ingatlant.
A hozzhtartozbk koziitti un. ,,iitiMb
csak meghatiirozott jogi formaban tortinhet, ugyan~Igymint ha
nem hozzittartoz6k koziitti jogiigyletrol lenne sz61. Ez lehet adhsvkteli szerziidCs, ajhdCko&, tarbisi-,
CletjkadCki vagy oriiklksi szerz&l&.
Az illetkktorvCny valamennyi esetben kiilonbsdget tesz aszerint, hogy a megszerzett ingatlan lakb,
vagy nem lakhs (pl. nyaral6, gariizs) c k l j h szolgal. Ez ut6bbi esetben ugyanis ldnyegesen tobb
illetCket kell fizetni.
Kul6nbsCg van aszerint is, hogy a s z e d s visszterhesen (ellenCrtCk fejCben), vagy ingyenesen
t6rtdnt. A visszterhes szedsnC1 nincs, de az ingyenes szerz6snCl (pl. ajhdCkoh, oroklCs)jelentosbge
van a hozzatartoz6i minosdgnek, illetve a rokonstigi foknak is.
Lakhingatlan vhsarlhsa esetCn az illetCkkulcs 4 milli6 forint CrtCkig 2 %, a 4 milli6 forint feletti rCsz
uthn 6 %. P1. egy 3,5 millid forint 6rtCkt.i lakhs vhshlhsa esetCn a fizetendo illet6k 3,5 x 2 = 70.000 Ft.
Ha viszont 10 millid forintkrt vhsiirolunk lakhst, 6gy a 4 millid forint krtdkig 80.000 Ft, a 4 milli6 forint
feletti 6 millib forint u t h pedig 6 x 6 = 360.000 Ft az illetCkrCsz, egyiitt tehiit 80.000 + 360.000 =
440.000 Ft illetkket kell fizetni egy 10 millio forint Crtkkii lakhs megvhsiirlhsa esetkn.
Ha ez az ingatlan nem lakhs, hanem pl. nyaral6, &or az illet6kkulcs 10 %, tehat 1 rnilli6 forint
illetkket kell fizetni.
Lakhs vhshlhs esetCn kedvezmCny illeti meg azt, aki a vktelhez kCpest egy Cven belul masik lalds
tulajdonat eladta, vagy eladja. Ez esetben a vkteli illetkket a kkt lakhs CrtCkkiilt5nbsCge u t h lcell megfizetni. Ha pl. a 10 millid forintos lakiis megvhshlhsa el& egy Cven belul eladtunk egy 8 milli6 forint
CrtCku lakiist, akkor a 2 milli6 forint kiilonbsCg u t h kell a 2 % illetCket megfizetni.
Tovibbi kedvezmkny illeti meg max. 40.000 Ft mCrtCkig a 35 Cv alatti elso lakhst megvhsarlo vevot.
Lakhstulajdon ajiindkkozika esetkn:
- ha a megajitndkkozott sziilo, gyermek vagy szulo nklkuli eltartott unoka, iigy 18 millib forint
CrtCkig 5 %, a 18 millid forint feletti CrtCk u t h 8 % illetCket kell fizetni,
- ha a megajhndCkozott unoka, testvir, vagy nagysziilo, 6gy 18 milli6 forintig 8 %, 18 milli6 forint
felett 10 % a fizetendo illetek,
- minden mhs megajhddkozott esetCn a fizetendii illetkk 18 millid forint krtkkig 10 %, a fdlott 21 %.
6 r o k l ~ esetCn:
s

- ha az orokos az or6khagyb gyermeke, h&s~&a,

-

sziiloje, vagy eltartott unokaja, abban az esetben a meg6roklott lakhtulajdon 18 milli6 forintos CrtkkCig 2,5 %, 18 milli6 forint felett 6 % az
illetkk mkrtkke,
testvCr, nagyszulo, unoka orBklCse esetCn 18 milli6 forintig 6 %, a fdl6tt 8 % az 6roklQ illeterte,
minden mhs Br6k6s esetdn 18 milli6 forintig 8 %, a fdl6tt 12 % illetkket kell fizetni.
Dr. Arany Jdzsef
j ogtanhcsos

Tisztelt KollCgik!
Az idtn is kedvezo Iron nyaralhatunk DCl Olaszorszlgban, Melito Porto
Balvoban. Az udul6 kozvetlen a tengerparton van, n6gyfCle szllldslehetbsCg kozul
vllaszthatunk.

1.Az Cpiilet 2. emeletCn 3-4-6 szemelyes mini apartmanok, 2-3 kulon hA16szoblval, konyha, furd6, WC, terasz kozos, gyermekes csalldoknak.
2. Az elso emeleten 2-4 szemClyes szoblk, kulon hll6szobdva1, furdo, WC, terasz,
f6z6si lehettjsig nilkul.
3. Az 6pulet mellett vadsz616vel befuttatott bungaldk, 2-4 szem6lyes, furdo, WC,
ezek egytercek. NCgy negylgyasban f6zCsi lehetBsCg van.

4. Camping, sltorhely, lak6kocsi-aut6 elhelyezes, itt kozos furdd WC-vel.
Az Cpulet foldszintjkn Ctterem, blr, tlrsalg6, kivul terasz, t l n c Cs sportollsi
lehet6sCg. Napernyo 6s napoz6 lgy, torulkozo 6s lgynemfi ingyenes, a vastitlllomlst61 az uduloig Cs visszaszlllitls szintin.
A . hrak csoportoknal:
Az Cpiiletben 10 euro/M, bungabban 8 euro/f6 6j szakdnkent. Gyermek 2 Cvesig
ingyen, 3-7 eves 30% kedvezmknyt kap.
EtkezCs alapvetden onefldt6, de fizethetd reggeli 3 euro, f6lpanzi6 15 euro, ha
felffitik a kemencbt, pizzdt is sutnek. Gyerekeknek fkldron, csokkentett adag
6telek rendelhetok.
Csoportok szervezCse hetes turnusokban, 7 6jszaka + az utazds, mljus kbzep6to1 oktdber vCgCig, luvive augusztus 2-23 kozijtt.

Ajdnlott ritvonalak:
1. Bp. Deli-Trieste-Bari-Taranto-VatanzAr6
Lido- Melito PS. A Drdva IC-vel.
Calabria-Melito PS.
2. Bp. Keleti-Venezia-vlrosn6z6s-Venezia-Reggio
3. Budapest-Wien-R6ma-Reggio Calabria-Melito PS
4. Budapest-Sopron-Wienerneustadt-R6ma-ReggioCalabria-Melito PS.
Ezen kivul mCg sokfkle lehet6s6g van, kinek-kinek Crdekldd6se, lehetoskge szerint.
Ezeken az orszigokon csalldtagok is ingyen utathatnak a FIP-szabadjeggyel.
A kozelben tobb ldtnivald is van, kb. 6'km-re Pentidattilo, kihalt gorog falu
( ~ a ~ Grecchia).
n a
Vonattal Locri-Gerace, vagv csak egyszenlen vonattal San
Giovanni-komp-Messina-k~zeliszicfliai c61,Gont - - vissza. .
~rdeklodis,jelentkezks: K6vAri Jdnos mozdonyveze td, Hatvan GF
Tel.: AV
06-23-83 v. 24-84; vdrosi: 37/342-176; mobil: 06/20/368-01-69
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Kesziilt a SZECSOX Nyomdaban Domboviiron.
[./fax:
06-741565-468,
565-467,Felelos vezeta:Csonti Zoltan
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Kiadja: Mozdonyvezet6k Szabszervezete.
Szerkeszti a Szerkeszt6bizottshg:
Dr. Borsik Jf nos iigyvezed alelnak,
DBrnyei S a r d ter. ugyv., Velkei B61a ter. iigyv.
A szerkesztasdg ccime: 1145 Bp. Bbskai utca 1 1.
Telefonlfax: 220-3822, 220-4561,22 1-2230,221-4026
fizemi telefon: 0 1-16-62, 0 1-18-40, 0 1-19-90,O 1-21-87
Internet: http://www.extra.hu/mosz
.
,
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E-mail: mosz@,mosz.co.hu
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