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AZ OR 6MVAS UTAS
,Jo napot rcfudnok, az aJtdkndl
Wrern, ul,gjtdzzanak,mert zar6dnak! "- mondaaz ltdmvasutas,€s
a von'lt ajtaiait€nyleg bez6r6dtak.
Villanlvonaton iiltink, eg€szen
szab1rlytalartula mozdonyvezet6
mellen. Szaladmkel6tti.rnka sinek,
hol egyenesen,hol kanyargGan,
hol meg egymdsoniw6gv* Az 6tic6lunk Vdc. Ott majd bricsrit inttink, a mozdonyvezet5nk, az
oromvasutasunkmeg folYtatja tovdbb a sinek utdn val6 szzladdst,
eg€szenSzobtg,ahol a vonat Pihen, 6ll k€t6rit, majd fordul vissza
Pestre, hogy anin elindulhasson
megintSzobra.
igy mflnak a napok, s hogy vele
az €vek is, arra az ordmvasutast
az €vszakokfigyelmeztetik.NYiron a hobbikertesek,t€len a diderg6 fdk. Szasztkir, az 6rdmvasutashuszonn€gy€ve mozdonYvezet6. Ha osszeszlmolnink a
megtettkilom€tereket,6s egYmis
utdn rakn6nk a sineket, kor0lvonatozh^tnank a Foldet. Mo$ tel
{r6k a minaP
van megint. Szdszil<
diszn6t vtrgtak. Minden €vben
erySzer ezt teszik. Megveszik a
diszn6t,ledlik, hazafuvarczzdk€s
kolbdsn meg hurkdt csintrlnak
bel6le. Szdszikfr, a huszonn6gy
€v alann€gyemberttit6tt el. Nem,
nem szdnd€kosan.K6ztiltik h1rom 6ngyilkos lett. Odaugrottaka
vonat el€, 6gy vdrtdk remegve€s

a nagyot sikolt6
k€ts€gbeesetten
€s rajtuk trtrobog6 vonatkerekeket.
- E huszonn€gy€v alatt- mondta
az lrdmvasutas - minden, de
minden megtortentvelem, amit
csak el lehet k6pzelni. Mert ha
mint most is, szdzzal robogok,
akkor a gyorsf€kftia 60H00 meter.Havalaki400m6tenelel6ttem
fekszik rtr a shekre, akkor mdr
meg6llni kdptelens€g.Ongyilkosaim negtrvenkdr0liek voltak.
Az egyikre,ana a dunakeszin6re
ktildn6seneml€kszem.Szegdny,
szeg€nyasszony!
,,Zdrom az altdkat, kdrem utg,taz'
zAnak..."
- Olyankor,azo a naponamozdonpezet6nek nem kell tovdbb
dolgoznia.De mdsnapigen.Vagy
ha a megrdzk6dtatds miaff erre
menem kdpes, htrt szabadsdgra
hatodik
het. A mozdonyvezet€s
dvdbenmegtanultamelfogadniaz
eff6le szdrnyirs6geket...A nagyobbik fiamb6l m6r biztosan
nem lesz mozdonlruezet6.De a
kisebbik, aki m€g csak tizenk6t
€ves,azt mondja, apa, €n az leszek.Nemtudom,j6l teszi-e.Mert
csakcigdny€letez.A mozdonnyal
szaladnaka sineken,€s tdskdb6l
esznek t€Ien, nyiron. Igaz, ez
benne a sz€psdg,az 6r6k utazls.
,,Kdszdndma mostfelszall1, kedues utasokat. A uonat Jelenlegt

sebess4gedrdnkdnt szaz kllom€ter. Szdsztk Istudn fdmozdonyuezetbt hallottd.k."
- Bizony, hogy oktat6 f6mozdonlvezet6 vagyok - b6lintott az
dromvasutas.- S ha lenne avasittnSl mozdonry ezet6 tanul6, oktatn6m is. De mi6ta l6tszlmstoP
van, az6ta nincs kit. A mozdonyvezet5 magdnyos l€lek. Azz6 tett6k egy 7975-6svasfti rendelettel.
Addig a mozdonyvezet6 mellett
mindig i.ilt valaki, legtdbbszdr a
vonawezet6, aki nem azonos a
mozdonyve zet6v eL. Megszoktam
mdr az egyedtill6tet. Bekapcsolom a rddi6t, s Ligy jdrom a szobi
dtvonalat, k€thavonta egyszer pedig a szegedit. es nem tdprengek
mdr r€g azon, j6l dontottem-e,
mikor 1970-ben a mozdonyvezet€st vAlasztottam. Igaz, ennyi iskolai v€gzens6ggel m6sutt biztosan iobban jdrtam volna anyagilag. Mert a vasritntrl plusz p€nzre
szert tenni nem lehet. Mondogatom is mindig, nem kdne nekem fizet6s, ha minden utas csak
egyetlen forintot bedobna nekem
egy sp6rkassztrba. Most is, sz6lli'
tottam vagy 5tszdz utast, s ha egy
nap hlrom vonatot hozok-viszek,
akkor az mdr ezerdtszAz forint.
,,Dunak*zl glartelq kouetkezlkl "
- A mai napon 10 6ra 35 perckor
kezdtem €s a szolgllatom 2A 6ra
(folytatas a 2. oldalon)
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35 percig tart. Tiz 6r6n 6t. Ebben
bennevan k6t6rdnyi dlllsid6 Szobon €s egy6rinyi v6rakoz6s a
Nyugati pilyaudvaron. Tavalydecemberben az€rt sztrfllkoltunk,
mert a vasrit vezet6it6l kiiott egy
olyan tervezet, hogy a k€t 6rin
trili dlltrs€rt,tart6zkodils€rtmunkab€rt nem fizetnek.Teh6tha bemegyek Szobra 6s a vonat, amit
vezetnemkell, csak k€t €s f€l 6ra
mrilva indul vissza,akkor az a f€l
6ra olyan, mintha otthon lenn€k.
P€nzt €rte nem kapok, hi6ba vagyok a munkahelyemen. A naponk€nti tizenk€t 6rds szolgilati
id6b6l igy gyakorlatilagj6 pir 6ra
kiesik, s hrisz 6rat is kell mafd
dolgozni ahhoz,hogy ebb6l tnet
megfizessenek. Ez€rt aztin sztrdjkoltunk. Megaz€rt is, mert ltrttam
olyan tervezetet,hogy vasrifvonalakat akarnak megsz0ntetni.Balassagyarmatkorny€k€n, a tervezet szerint p€ldiul nem maradna
egyetlen vasritvonal sem. A harmadik ok meg a munkab€rvolt.
Huszonn6gy6v ut6n, oktat6 f6mozdonlwezet1k€nt 33 ezer forintot viszekhaza.
,,Zdrom.az altdkat!"
- Tiz€vesvoltam, amikor mdr ott
1lltam az ap6m mellett a mozdonyban 6s szigorti feltigyelete
mellett vezettem a mozdonyt. Ez
volt a legfobb 6rz€s a vildgon.
Pedigafrinaz ap6mmondogatta:
Fiam, legy€l bdrmi, csak vasutas
ne. Mert akkoriban bizony a havi
300munka6rasem volt ritka. Esa
vasutasokategforintos tfl6rdval
dolgoztattitk. M€g €n is dolgoztam fgy, hogy egy6rtrstdlmunkd€rt egy forintot kaptunk - a hetvenes 6vek elej€n. Ma ilyen mdr
nincs.Merthogynincs annyi munka. S hi6ba szlllitok tem€ntelen
embert, a vasft trllit6lag€ppen a
szem€lyszlllitdsra fizet 16,.Ki Crti
ezlzAmikor a feles€gemmelmegismerkedtem,hf, de r€gen,1970ben, sokat tdprengtunk, legyek-e
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mozdonyruezet5.A dont€s jogaaz
eny€m volt, s mlig :..gy gondolom, nem bdntam meg. Azt sem,
hogy v6gig ehhez a ftt6hdzhoz
taftoztam. Hir4ak engem a Keleti
pdlyaudvarhoz is, s akkor m6s
ritvonalakon is mehetndk, de a
fater itt, a Nyugatiban volt harminc €ven at. Es itt ismerek mindenkit, 6s engem is, akLr a rossz
p€nzt. Mostan6ban jdnnek ki az
()j Interclty utllanyuonatok. Olyan
szerkezetiiek, mint az eny€m, €s
mdgis m6sok, eg6szen. Ha €n
egyszer Intercityre kertiln6k, az
mlr jelentene valamit! El6rehaladtrst. Mert a mozdonyvezet6 sz€p,
hosszf tivolsdgokr6l dlmodik. 6s
id6nk6nt, 6lmdban, trira €li azokat
az€veket, amikor egy-egy szolg6latban nyolcszlz kilom€tereket is
mentirnk. F6raszt6 volt nagyon,
de sz€p is. Volt 6rtelme menni, s
ezeken a hosszri utakon dertilt ki,
mit tudnak.
,,Felsbgdd kduetkeztk. . . "
Egyszer borzalmas k6d volt enefel6, s mikor bemondtam: ,,Feb6g\d kduetkezlk, ha megtalalom..." az ulasok fgy nevettek,
maid leestek az 0l€sekr6l. Htrt ez
is sz€p, hogy igy elbeszdlgethetek
az utasokkal. Szabad ember a
mozdonlvezetf, meg ha oly sok
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is a f6n6ke. Mert a mozdonyvezet6nek a forgalmistat6l kezdve
mindenki dirigtri: most szabad a
jelz6, most mehetek, aztAn meg
nem. Dirigfllnak, 6m a4 val6j6ban egyikuk sem mondja meg,
hogyan, mi m6don menjek, 6s az
adon pillanatban mit csindljak.
Mert lehet menni hatvannal vagy
akdr szdzzal is. Ez a mozdony
k6t-hdrom €ves. Ezt szeretem a
legjobban, ez a le gk€nyelmesebb.
Mert ha a sebess€get bedllitom,
csakis annyival megy. E huszonn€gy €v alatt volt mdr, hogy a
Nyugati piiyaudvaron r6m toltak,
tolattak egy m6sik szerelvdnyt, de
el6fordult az s, hogy pilyahiba
mian kisiklon alattam a jdrmu, a
szerelv€ny els6 fele elment jobbra, a tobbi meg futott tovdbb,
egyenesen. De hdt az ilyesmi is
hozz\tartozik a vasutas6lethez.
,,Keduesutasalnh- mondta ekkor
a mozdonyvezetf es fel€nk fordult -, Vac kouetkeztk."
fs az ajt6k automatikusan kinyfltak, Sztrszik tir lekis6rt minket az
ajt6ig, mi meg integettunk hoszszan. Mig el nem ttint szemtink
el6l a vonat s vele Szaszth IstuAn
oromvasutas.
Scipiades Erzs€bet
(Nbk lapJa, 1995/3.)

EBEE-uonatok

Gqy siQotosv600a0Qozds
Az Eur6pai Biztons6gi 6s
Egytittmfikod6si Ertekezlet
kdt napja alatt sikerrel k<izlekedtek a MAV vonatai a Budacirs-Kelenfcild-Keleti pelyaudvar ritvonalon. A n6gykocsis vonatok 23 perc alatt
tett6k meg a t6vols6got,6s a
k6t v6g6llom6sr6l negyed6r6nk6nt indultak. Atlagos kihaszn6lts6guk 80 szAzal6kos
volt. (Megj egyezzik, hogy ezt

a mutat6t a VIAV az ril6helyekre, a BKV viszont az i1l66s 6ll6helyeket is tartalmaz6
f6r6helyekrevetiti.) Ezeknek
a vonatoknaka sikereis jelzi,
hogy val6ban sztiks6g lenne
a MAV bevonds6raaf6v1rosi 6s korny6ki krizleked6s
korszerfisit6s6hez, ami a
m6r formailag l6tez6 Budapesti Kcizleked6siSzcivets6g
c6lkitriz6se.
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is, a helytelenvd1t6tis,
5rz1keli6s jelzi a v6lt6felvdg6st
mostanihoz
hasonl6
megel6ziegy
6steljesbiztonsdggal
v6lem6nyem
A nyilatkozat
katasztr6fa
bek6vetkez6s6t.
olvastamKdlnokiKis Sdndornak,a szerintcsak azt a c6lt szolgdlta,hogy a jelen esetben
Felhdboroddssal
az elhanyav agyaz elk6vetkez6kben
meg- Szajol6llomdson,
a lapdecember5-i sz6mdban
MAVRt.elndk6nek
golt
vasftndl
a
bdrholbemriszaki
ad6d6an
dllapotb6l
jelentnyilatkozalAl
Tudom,hogy
avasritbiztonsdgAr6l.
felel6ss6get
csak
egy
szerena
k6vetkez6
trag6di66rt
a vasutasok6s a vasrithelyzet6ttisztdnl6t6kkdr6ben
lsten
vagy
tudia,
tolatesvezet6,
v6lt6kezel6
6s
csdtlen
keltett,hogyaz elndk0r a hazaivasutat
isfelhdboroddst
kinek
nyak6ba
akasszdk.
a
nevezte,
s6t
b6szempontMl,,korrekt"-nek
biztonsAgi
munfontossdgdval,
a fegyelmezett
torkodottazt dllfiani,hogy,,azeur6painorm6kszerintis Az emberil6nyez6
kapcsolatosmeg6llapft6kav6gz6ssztiks6gess6g6vel
me$ele16".
kdzleked6 sokkalteljesm6rt6kbenegyet6rtek.De ismdteltentel
Szajoldllom6sona 120km/6rasebess6ggel
hogy
megengedhet6-e,
a k6rd6st:1994-ben
nevezettbizto- kelltennem
vonatokbiztons6gdtolyan ,,korreklnek"
kdnnyriszerrel
kiv6dhet6
amelym6r30 6veelavultvolt a korszeniberendez6sekkel
sft6berendezfsvigy6zza,
- m6gha hanyags6gfigyelmetlens6g
tekintveenn6li6val emberitdved6s,
is,eur6painormdkat
m6ga MAV-ndl
- ilyentragddidkhoz
nevezzUk
is
nak,
felel6tlensdgnek
eur6pai
hogya MAVbiztons6ga
Azon611ft6st,
r6gebben.
normdkszerintis megfelel6,m6g akkorsem tudndm vezessen.
egyfelel6svezet6t6l,hatudndm,hogyktjlf6l- T6nylegesvasrjtiszolgdlatomidej6nolyan vezet6im
elfogadni
kdvetelt6kmeg akik vasszigorral
elavultsdgdt
a MAV voltaka MAV-n61,
ddnsohasemjdrt.E berendez6sek
szigordbetart6nem lehet indokolni,hiszen nagyonhelyesen a vas0tiutasft6sok
technikailemaradds6val
vezet6immindigtiszt6ban
forgalm0dllom6- set. De e tiszteletrem6lt6
nagyonsok kisebb,vagy l6nyegtelen
son 0j 6s korszeni(Domino)biztons6giberendezds voltaka vas0tleromlottmriszaki6llapotival.Ez6rtis
hogyaz e teren l6v6hi6nyoss6gokb6l
a 60 km 6rdnk6ntisebess6ggel
,,sz6guld6" hangsrilyoztdk,
,yigyfuzza"
vesz6lyek
csaka biztonsdgi
szab6lyokkdvetkead6d6
6s
vonatokbiztons6g6t.Vajonez6rla meggondolatlan
hdrfthat6k
zetes
el.
Ok
tudtdk,hogya fibetart6sdval
Egy
felel6s
MAV-ndl?
a
fejlesn6sdrtki a
c6lszenitlen
gyelmetlens6get
nem
kezelt
az
dltalunk
berendez6sek
v6lt6kezel6
6s
tohtesvezenem
a
szajoli
vdlaszbiztos:
sz6rikki.
16!
a trag6dianagyonmegrendlhogya hasonl6bajokata Az elndkurhozhasonl6an
Az elndk0r azonkijelent6s6t,
m6g tett.De a f6lelemis er6tvett rajtam,amikora nyilatkolegkorszerr3bb
technikasem tudla ellensrilyozni,
mindsitenisincs m6dom,ha egy kicsitis eur6painak zatbanazt olvastam,hogyegy felel6svasfti vezet6a
6nemmagam.Azttudndmajdnlaniaz elndk0rnak- ha trag6diakapcs6ncsak akkor 6rz6kelnfa vezet6ifeleszerepetjdtmegegy l6ss6get,ha a balesetbenszem6lyesen
ldtogasson
eddignemtettemeg- felt6tlenUl
vezet6i
volna
hib6s
utasfrdsdval...
szott
f
elszereh
dllomdst,
korszenibiztonsdgiberendez6ssel
Kremmerlstudnny vasutas,KeakemCt
r6la,hogya korszeniberendez6s
aholmeggy6z6dhet
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k&'
cnber6lctet
,l f."t-f-"eg;r
!
vizegir
i vetel6 szajoli ketasztnifa
! lata megillapitotta,
hogy tiibb
! cmberi mulaszt6s id5zte el6 e trai -sffi6t.
ezcl6 ugyanie ,relfelejI
!
"6ttOt
a
6ll6sbe helyczni
! tettctt h"ly"r
a
5s
clmaraszt&lhat6
tolav6lt6t1
!
vasrrtas b, &ki viszont
i tievezet6
I elmulaeztotta
a viltriellen6rizni
A
helyes berillitrisit.
! berendez5s
az is kii MAV bele6 vizsgrilatib6l
i a""Ul, llclgy rze-l6zctes letart6ztabizoI tisba helyezctt vilt6kezcl6
illetve
szaft,rsziiksSgeet'
! oy*,
! vizegrikat letett ugyan, 5s novcmi t." e,io volt el6eiiir 6nill6 szolj gfl"tt.
im a szolgilatra
ori*",
I mi-Ssi36 vizsgriit nerr r:z cl6ir6teljesitcttc.
i solrnal( -.gfll.l6"o
ki
hogy nihor,
teh6t,
! K5rd6e

A

ASUTI)

mit k6vizagdrzott a fiatalember,
vctcltck
t6le, 6s mit volt k5pes
j6vend6
momunk6ja
teljcsiteni
rilis, ezaknei felt6teleib6l.
A c6h szellem azonban eltfint a
A c6hrnorril
5smmi
c6gvil6gb6l.
rnistncmk6vetcltaziparosokt6l,
a mest€rcl( s
csah azt: nc rontsik
a sza^kma hitelSt. A mester, akit6l
j6l szabott 6lt6nyt
az
rendeltek,
j6lczabott6lt6nyiszabjonrala^kalakatot
tos, akit6l felt6rhetetlen
rendelt a huncsaft, az nc valami
k6szitsen. Ez m6k6hiwinyerigot
diitt ia vagy f5l 6vezreden keresztfil.
A c5h 6rdeke volt, hogy a seg5d
6ppolyan t6k6lctes ,r-6.-.k.t"
k6,szitsen, mint a mester. De itt
ma vagy a rresterr vag:r a m€steF
lcg6ny lctt ig5nytelen a v6gtelen-

Itt van ez a szerencs5tlen viltril
kezel6. Levizsgrizott, de nem n5lr
ahoryan
rzt a eza-kma szabrilyai
megk6veteln6k.
Kiderfilt,
a vasrit
is
oktatisi
szabrilyait
tdbbsz6r
fos6mmibs vctt6k a vizsgtiztatis
lyan6n.
Ha 6n vasutas lenn5kr
-cgs5rt6dmost n5lyen
akkor
n6k, mert szakmim
alapvet6 szrbrilyait
meg sflyosan,
s6rtett6k
miriltal rigy trlnhet, hory vrilt6kezel6 vasutas birkib6l
lehet, ahi az
utc6r6l bejtin.
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Neh5z megmondeni,
hogT v6gs6 !
vil- !
soron -i vczet a h6nnyelnff
:
t6hezel5shez.
:
l
meghaltah
De harminceg:f€n
Szajolon.
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TAIEK OZTATO A KOLLEKTIV
1M685/1995.

Megdllapodfs a tr(ollektiv Szerzfid€s m6dos itesfu6l
munkavAlla16t
16szesUlt
v6gkie16gitdsben
2.AzMt.95.$-aszerinti
Rt.munkAltat6
6s alulirott6rdekk6pviseleti
Allamvasutak
Magyar
val6tomunk6ssz6llAson
valamint
a
menetkedvezmdny,
hatilyos a belt0ldi
1.napjAt6l
1995.
a Kollektiv
Szerzddds
szervezetek
ianuAr
megsz0nteteset
k0vet6
6vv6vAbbielhelyez6se
a munkaviszony
meg.
szerint
6llapodnak
azal6bbiak
m6dositds6ban
g € i igl l e t i m e g .
is
igdnyiogosult
csalidtagjit
A menetkedvezmdny
a munkavdllalo
megilleti.
1.sz.m6dosltas
csakakkorilletimega
va16
elhelyez6se
A munkdsszd116n
tovdbbi
(afelmondAs
megszu
ntet6sekor
hamunkaviszonya
munkavdllalot,
m6dosul:
szerint
Az1.$ azaldbbiak
lakott.
ismunkAsszA116n
helyett k0z16sekor)
tettsz0vegr6sz
a gondolatjelbe
Az1.pontelsdmondatAban
krjlonjuttatds
meghatArozott
6skedvezm63,Az1.6s2.pontokban
kellfelvenni:
aza16bbiakat
illetikmeg,akinek
a munkaviszonyAt
nyekcsakazta munkav6lla16t
kivdte16vel-'
pontban
meghatdrozott
szem6lyek
3.
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a MAVRt.lgazgat6- (azaz
kia Kollektlv
Szerz6d6s.hatilya
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vagy
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2.sz.mddositds
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dfrat
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- 1995.
Ft-ra
hozzij6rulis
1200,Allamvasutak
Rt.munk6ltat6
6salulirott
6rdekkdpviseleti
900,-Ft-16l
t0rtdn6
eme16se
Magyar
-jdre
n6leges
hat6llyalaz1995.6prilis1. napj6val
kdrd6- januir 1 visszame
ktivSzerz6d6
s m6dosit{sAban
6segy6b
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meg:
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Szerz6dds
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3. Munk6ltat6
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hozzdjArul6s)
kijelenti,
hogyaz6tkez6siEudapest
l995.ianudr25.
kapcsolatosan
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Vasutaskieg6szit6nyugdfjB6nzt6r
az OTAszervezeseben
aa

A vasutasmunkavAllal6k 6ltal elismert tev6kenys6getv6gz6 VasutasOnk6ntesT6mosat6si Alap (Ofn) II. krilddttgyfil6se 6l16stfodtatia nvirediiplnztirr l6trehoz6s6nak
mellett. E hatiiozat 6rtelm6berifelv6llaltAE a'p1nztAr alapitAs6val6s
Sztiks6gess'6ge
kapcsolatosel6k6szit6koordin6ci6smunk6t. Kolts6gvet6siiliszerinterre
szervei1s6vd'l
a c6lra 20 milli6 forintot ktilonitettek el.
Aszervez6s els6 l6p6sek6nt7995.janu6r20-6nmegtartotta alakul6 til6s6t az el6k6szit6
bizottsilg, melynek tagjai:
- a reprezentativ szakszervezetekk6pvisel6i,
- az OTA vezet6i,
- MAV Rt. 6s a GYSEVRt. megbizottjai.
A bizotts6g szoros titemtervet kflszitett, melynek kezdetek6nt a munk6ltat6k 1995.
febru6r 05-ig a sztiks6gesl6tsz6m-6sb6radatokatrendelkez6srebocs6tj6k.
Biztositdsmatematikaisz6mit6sok k6sztilnek a p6nztAr modellez6slre, az optim6lis
mrikcid6sikeretek,tagdijm6rt6kekkialakit6sim6clozatair a 7995.febru6r 15-ig.
Afentiek alapj6n,a b?ottsdg tagjaifolyamatosanismertetika vasutasmunkav6llal6kkal
az ezzelkaptsolatos lehet6s6gelket.
Kdririk mozdonyvezet1koll6g6inkat,hogy kis6ri6kfigyelemmela p6nztAr szervez6d6alkalmazottai informSci6kkal
se!.'A Mozdonyvezet6k SzaFszervezet{hszts6gvisel6i,
dllnak a'rendelkez6srikre.
Felhivjuk,a figyelmet arra, hogy 97 oysTilgbanmdr megjelentekegy6b olyan g6nzt6rszetvezoqeseK,ameryeKnagy valoszrnuseggera zavarospenzugyl neryzet szelnamos
kihaszn6l6s6ratcirekszenek.-Ovakodjunktdfrik !
Apavdri I 6zsef.,gazdasilgi v ezet6

a vashtasQiaqdszitti
Sondo0atoQ
nyhqdiipdnztfu06ttoAozdtsdAoz
Az Orsziggydlds6001991. (X. 29.)
rdgzftettea tdrsasz. hatdrozatdban
dalombiztosftdsreformjdnak sziiksdgessdg6L
reformc6lja
A tdrsadalombiztosftdsi
viszonyai
a szocidlispiacgazdasfig
h6rom elekdzdtt megval6sftand6
mesnyugdijrendszerkialaklt6sa.

harmadik elem:az iinktntes kieg6- gondoskod6s
ezenintdzmdnyes
forszttdbiztositdskerettbenszerezhetd mdjdnakj ogi feltdtelei.
elldtds.
A t6rvdnya szocidlisbiztonsdgmegteremtdsdtkiv 6njaeldsegftemazzal,
A reformhosszabb
iddt veszigdny- hogy lehetdvfteszi,hogyaz dllambe,els6kdt elemecsakaz cink6ntes polgdrokszabadelhat6roz6suk
alapkieg6szftdbiztosftisszdleskciniel- j{n ddnthessenek
abban,hogy a kiterjeddseutdnvdlhat 6n6ll6 6996.
egdszitfbiztosftdsrendszerdnek
miA kdtelezdtdnadalombiztositds
ki- lyen formdjdt v flasztj(k.
Az elsd elem: egysdgesi)sszeg{l eg€szitdrdszdtpolitikailagnemlett Figyelemmelarra,hogy a kiiliinfll6
volna cdlszenl dtengedniaz lijzlett biztosftdsnaka vasft teriileten
nemzetialapnyugdij,
magdn-dletbiztositds
szirndra,ezdrt egydbkdnt
is tdrtdnelmieldzm6nyei,
mdsodik elem:az adott 4letszakasz az iinkdnteskcilcsOntis
biztosit6 valaminta szolidaritdsnak
6s az 6nkeresetthez 6s a bfiz eteuj drul6kok- firutAratrdl sz6l6 tOrvdnymegal- gondoskod6snak
hagyomdnyai
vankot6s6valmegteremtddtekaz 6n- nak, ajogszab{lyaikeretekadtalehozigazoddnyugelldtds,

1995.febru6r

6lve cdlszerf lenne a
hetdsdgekkel
vasutas kieg€szlt6 nyugd{jp0rtzt{r
ldtrehozdsa.
Indokolja ezt a szocifilisbiztonsdgot
szolgdl6 rendszerekbenaz dllami
fokozatoscsdkken6szerepvdllal6s
szeml6let6sedsaztingondoskodds
nekeldtdrbehelyezdddse.
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telfimtArban keletkezettOsszeget
j6rajes egdszdben
felvegydkvagy
vagya kettdkombiMd6kravdlts6k,
ci6jdnakmegfeleldkifizetdstv6lasszdk,mint dllamilag garantdlt
nyugdfjukkieg6szft6s6t.
Ap€tv;tittagok h6rom dv elteltCvel
vehetnekfel k6lcscinta nyugdijp€nztAtffiIaz egy1n szdmldjuktermeghdrea befektetdsirendeletben
hatdrozottmdrtfkig 6sfeltdtelekkel.
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rtmtAr tagdljbevdtel6nek5OVo
dt, a munkdltat6k6pvisel6jeszavazatijoggd rendelkezikaz ellen6n6 bizottsdgban.

m. A nyugdijpdnztin tag#g
eldnyei

1.A dolgoz6szdmdro
- Onmagagondoskodiknyugdfjas
6veirdl, hozz{jiniSsa ardnydban
kapkieg€szft6nyugdfjat.
Az adott€vbena tagvagya munII. A munkdltatdr6szv6tel6nek
l. Ptnztdr l4trehozdsa
kdltat6ja iltal br-frze1r,trtagdlj
sze- lehetdsdgei
P6mtdrat krzdrdlagtermdszetes
SOVo-a
vonhat6le az
Osszegdnek
mdlyek alapfthahak,az alapltAshoz
ad6bdl.
mint tag
legaldbb15 alapft6tag sziiks6ges. l. A munlrrthat1,
a fimtArragalkalmunt- - Az ad6levon6saz OnkdnteskOlA rtmtAr l9trejtittdvela tenndszetes A munkdltatd
szemdlyek(a magyar 6llampolg6- tainak tagdijfizetdsikOtelezetts6g€t csiindsbiztosft6 rtrntffi befize(az
tdsekut6n egyiittesennemhaladrok, a munkavdllal6ivagyletelepe- rdvbenvagyegdvben6tvAllalhatja
hatjamega 100ezerFt-ot.
d€si engeddllyel rendelkez6nem 6vesHrfejlesztdskeretdnbeliilamun- Az egy€n szdmldnl6vd dsszeg
tagokkdvdl- kavdllal6vdlasztisdt6lffigg&n).
magyar611ampolg6rck)
6rtikdlhet6,az 6r0kdstvagy kedrendelkezdse- A munkdltat
6i hozzdjdruldsminden
nak,haazalapszabdly
vezm€nyezettetmegilletik a tag
isme- pflrutArtagalkalmazotfian€zve azo
itmagukran€zvekOtelezdnek
jogai 6s az egy9msz{ml6nl€v6
rik el6s teljesftiktagd{jfizetfsiktite- nos mdrtdkrl,azonosdsszegfvagy
kiivetelds.
az akalmazott keresetdnekazonos
lezettsdgeiket.
3 6ves folyamatos tagdljfrzet6s
A pdnztfirravonatkoz6 ddntdsek Vo-a.A munkdltat6korcsoportonmagasabb
Osszegri utdnkiilcsrinvehetdfelazegyfln
meghozatalasordnvalamennyitag kdntegys6gesen
-a erq€szdml6nl6vddsszeg30Vo
azonosjogokkal rendelkezik,v6- hozzfljdrul{x fi zethet azonalkalmaig, egy6vesfutamiddre.
akik 106venbelaszthatdsvdlaszthat6artmtflr 6n- zottaitekintetdben,
- A havi tagdij b6rmikorm6dositliil eldrika nyugdijkorhatfrt.
kormdnyzatiszervezeteibe.
hat6,illetve dventeegy alkalomA munkdltat6ilnzzdjdntl{sffil egyetj
len
zfrhat6
ki,
ha
legmal hdrom h6naDigsztneteltetalkalmazotr
sem
2. Tagdffizetts Jdrad€kraval6 ohetd.
gosultsdg
aldbb6 h6napjamunkaviszonyban
dll.
- Az SzJA tdrvdny 6rtelm6bena
A fimtAr tagjai tagsdgidijat frzetmint tdmogat|
szolgdltatdsok igdnybev6teliiknek, amely minden p€nztdrtagra 2. A munladltat6
jdvedelemad6mentesek.
rm6kor
Afirutdr
6nak
az
a
te
azonosdsszegrl
timogat6j
ndzve egysdgesen
jogi
szetesvagy
szem6lymindsiil,
vagyjdvedelemardnyos.
A p€nztir tagiai rdszdre egytni aki eseti vagy rendszeresp€mbeh 2. A munkaltatfszdmdra
szdmldtvezet,amely tarlalmazzaa vagynempdnzbeli(ingatlan)tdmo- - Ap6rtztirba befizetettt^Edfjhozz{jdnfl{s 0sszeg€t kOltsdgkdnt
tag iltal frzetetttagdfjnak,amunkdl- gatdstnyijt a fimtdr javdra ellenszdmolhatja
el.
t^t6i tag hozztjSrul{snak6s az ado- szolgdltatdskikOtdsendlkiil.
r{szet,
A
tagdfjhozzdjfinl{s
tisszege- a
a
amelyet
a
mdnyoknakazt
p$rtr;tfir6vespdnziigyi tenrealapjdn 3.A munkdltat6itag rtsndteli lehemunkav6llal6 szem6lyi jellegf
j 6v6fr, tdsdge a ptnztdr dnkormdnyzati
kifi zetdsei25Vo-6ig,delegfeljebb
a szolglltatAsokfedezetekdnt
illewe a tagnaka pdrutArralszembe- szemeiben
6vi 500ezerforintig terjeddmdrA
munk6ltat6i
ktizgyrildsen
elismer.
tag a
tdkben- mentesa44VoTB j6runi kOvetel6sekdnt
joggalvel6k, az5,07omunkaad6ihozzijfkrzir6lagtandcskozdsi
A nyugdijff nztArbabel€fik az alap
hetrdszt.
nil6l a 0,3VoB€rgaranci
a Alapba
szab6ly elfogad6saut6n €s rendkdpviseldje
hozz6j6rul6s
A
munkdltat6
is
bev6fizetend6
6saz l,5Vo
szeres tagdljfizet€ssel a tOrv€ny
i hozzdjflrld:ds
laszthat6az ellen5nf bizottsdgba
szakkdpzds
fi zetdse
alapjdnjogosultakura,hogy t(z 6v
al6l (a bdnel szembenikciltsdgvtrakozfls ut6n vagy nyugd(jbavo- - Amennyibena munk6ltat6ihozzdj6rul6s
a
megtakarffis50,87o).
el6rivagymeghaladja
nul6skor artmtAftlwdny szerint a
I. A termdszetesszem€lyek
r6szv6telilehetdsdgei
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isk.tandr
felsd kereskedelmi
at0szO
lvla Otven6ve annak,hogy az elsd magyar g6zvasut,Pest 6s Vdcz kOzdtt,
nagyiinneps6gekkel
megnyflt6s6t ldn
advaa kOdorgalomnak.
A szegedifelsd kereskedelmiiskola tan6ri kara, a kdzgazdasdgitudom6nyok
milveldsel6v6n egyik cz.6lja,kdtelesSgdnektartottamegdllaniaz dtvenedik
6v hat6rk0vdndl,
s az ifjfMg eldtt egyr€szt foltdrni a mrfiltat, m6lt6nyolni a
jobbak nemes tOrekvdseit,m6srdszt
irdnyt mutatni, melyen haladnia kell,
hogy boldoguljon6sboldogitson.
E szer6nykis munka a szegedifels6
kereskedelmiiskola 6ltal ez 6v mdjus
14-dik6n,azels6magyargdzvasutmegnyitdsa emldk€re rendezettiinnepdlynekkOszOni
sztilet6s6t.
Szeged,az enedik 6v jrilius h6 ls-dikdn.
ASZBRZO
Ev szizadokru sdt bel6thatatlaniddkre
kihat6 fontosMgavan ama fdlfedezdsnek, melylyel a vizg6z erdmlivi k6pess6gdt,a k0zmiivel6d6snagy haszndras
igy az emberis6gboldogitds6ra,fdlismert€k. Tbl6n maga a ftilfedez6 sem
6lmodottr6la, hogy a vizgiz hatalm6nakfdlismerdseakbzgazdasilg,
ipar,kereskedelem,ndpek, szok6sok,erkdlcs0k,sdt bd8an6llithafri az eg€szemberisdgds fdld feltilete cisszest6nyez6inek dtalakuldMrafog vezetni.
A korszak-alkotdfOlfedezdst,az eszk6z6k ttikCletlens6ge,a tudomdnykorl6toltsdga,s valljuk meg dszintdn,a kortirsak gyarldsdgamiatt csak j6val k6s6bbenlehetettgyakorlatilagdrtdkesiteni.
Savery angol m€rncikmdr 1698-ban
jOtt ana a gondolatra,hogy a vizgiz
feszitderejdt nemcsakg6pek,hanem
j6rm{lvek mozgatAsfuais fOl lehetne
haszndlni.De szdpgondolatdtnemval6sithattameg.

WauJalr,abSavery
nyom6nhaladts m6r vasut fdnyesenbeigazoltaStephcnson
1784-benszabadalmatkapott gdzzel tal6lmdnydnakrendkfviili horderej6t,
hajthat6kocsi szerkezettnek
dsszedllf- rigy hogy ellensdgei- mert ilyenek is
tdsdra.Soknehdz6sfdrads6gos
kisdrlet voltak- kdnytelenekvoltakelndmulni.
ut6n,melybena XVII. 6sXVIII. szizad Anagy vfvmdnyhire Anglidbdlcsakhalegjelesebbteknikusair€sztvettek,Watt mar eljutott a tObbimiivelt 6llamba,s
Jakabels6gdzkocsijaelkdsziilt.
nemsokdraaz emberis6gk<izkincs6v6
De a mai viszonyokhoz
hasonlitva,mi- lett.
lyen volt e kocsi! A mi felfogdsaink Belgiumda dicsds€g,hogyAnglidt elsdszerint rendkiviil primitiv; vdgdnyok nek utdnozta,mert a briisszel-malinesi
helyetta kocsiutakonhaladt,- pedige 2I km hosszrlvonalat1835.mdjus5-dikocsi szerkezet6ben
az akkori iekniku- k6nnyitottameg.
sokdsszestudomdnya
dsszpontosult. Ndmetorszdg
els6vasutjaLipcsdtDrezKdsdbb,Trevitlick€s Viian, Waug6z- d6valk0t0tietissze6s 1835.deczember
kocsij6thosszabbritrais kdpessdtettdk, Tdikdn nyflt meg.
rigy, hogy 1803-banmdr Cambornetdl Ausztridbanazels6vasut,a florisdorfPlymouttrigs innenlnndonig kocsiz- wagrami,1837-benl6n fitadvaa forgahattakvele.
lomnak.
A mai v6gdny-vasutak
fOltal6ldsdnak Olaszorszdg
legels6vasutjdt,a ndpoly6rdemeStephenson
Gydrgy m6rndk6, portici-it 1839.okt6ber4-dik6nadtik dt
aki mdr 1804-ben
k6szitettvdg6nyokat a kdzforgalomnak.
a g6zkocsi szilmdra.Legnagyobbr6szt Francziaonzdg
els6vasutjela pfuis-lilStephensonnak
k6sz0nhediik,
hogyez- leit, 1843-bannyitottdkmeg.
utdn a vasutakrohamosanhdditottdk
mega m{Iveltvildgot.
A g6zvasutakhi,reMagyarorszilgot6y
Stephenson
els6 rendesvasutjaa kil- pen a legmozgalmasabb,
a politikai 6s
lingworthi bdnyatelepen1814.jflius
tdrsadalmidtalakuldsokidej6bentaldl25-dikdnnyilt megs ezt gyorsegymds- ta. Kivdl6 f6rfiaink csakhamarfOlfogutinban ktivettdkaz iparvasutak.
ti.ft az nj hhlmdny rendkivtili klzgazDe mdgez,valamintaz 1825-ben
meg- dasdgifontoss{gdts a vasutiflgyektel
nyilt stocktondarlingtoni-vasut
is csak komolyan6s behat6ankezdtekfoglalkezdetevolt a vasuturalmdnak,b0lcs6- kozni. De volt is 16 okuk. Magyarorje annakaz drj.Asihdldzatnak,mely ma sz6g,a tejjel-m6zzelfoly6 KAnafn, rigyrigysz6lv6naz egdszfOld feliiletdtbe- sz6lvdn<inzsirjdbanfulladozott.Nyenvonjaterm6nyeinket- k<izlekeddsieszkOzeKdzbe-ktizbea tapasztalatok
s a teknika ink gyarldMgakdvetkeztdben- csak
hatalmasfejldddseegyre tdk6letesitet- nehezentudtuk drtdkesitenis teljesen
t6k a gdzzeljdr6 mfveket, igy,hogy a elv oltunk szigetelvea kiilvildgt6l.
tulajdonkepenielsdnagyobbszabdsrt
s A magyarorszdggylfldsmdr 1836ban
gazdasdgi
kdz
4rdekeket
szolgdl6
megalkottaa XXV. tbntenyczltket ,,az
fontos
liverpool-manc
hesterivasutat,melyet orszdgkdzjavail eskereskedesttgyaraszintdnStephenson
Gydrgytervezefies pftb magdnyos
vdllalatokrdl",melyt<irCpftett,rendktviili trdeklddts mellett, v6nyta koronaugyanez 6v mdjus2-dikdzben1830.szep- ki4nszentesfte
tt is. Magyarorszdg tehdt
f4nyesiinneps€gek
temberl1-diktn megnyithattdk
6sdtad- elsd volt azondllamoksordban,lnl a
haudka kiizforgalomnak.Az els6moz- vasutiigyettdrvtnyhozdsilagkfstrleutk
donyt magaStephenson
vezette.Ez a megrendezni.
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E trirvdny drtetmdbenazokat a mag6- l6ddsmdgegy harmadikvonal volt. Az balpartivasutjak<izdtt.A sajt6ban,k<iz6l6negytekintdlyes 6s nyilv6noshelyekenmindenkia nagy
nyos szemdlyeketvagy tdrsasdgokat, osztrdkpropaganda
melyek Pestrdl B6cs fel6, azonkfviil a 6s gazdagffiir,SinaGyorgyb6rddllott. vasutiharczr6lbesz6lt.Amegyeigyiildsekenheteken6t csupdna vasritiigyben
magyarr6vpartokig,Zmonyig, Morva SrnaGy0rgyb 6161837. febntir 2374i6s Szildzia vdgdig, Galiczia hatArfitg, kdn folyamodottaz uralkod6hozenge- vitatkoztrk, tan6cskoztak.
jogdt a Y6gre az orszdggyfildsis foglalkozni
Erddlyig, Kolozsvdr 6s Nagy-Szeben d6lydrt,lngy n el6munkdlatok
feld, - tovdbbdBdcsbdl Magyarorsz6- Bdcst6l Gydrig vezetf vasutvonalra, volt kdnytelenaz elfi igazimagyarvaskapcsolta ut tigydvel. Az l8394Gdiki orsz6ggon dt Krakk6ig, Nagy-Szombatt6l melyPozsonytszdrnyvasuttal
Hogyazenge- gyflds - el6grosszul- a duna-jobbparti
Kassdig,KasMt6l lftakk6ig, Miskolcz- volnamagdhoz,elnyerje.
kdrv6- vasutmellett foglalt 6ll6sts m6r-m6raz
tdl Oroszonzdgfel6 6sSziszekt6la ma- ddlyt ktinnyebbenkieszkdzOlje,
gyarrdvpartokigvasutatvagy csatorndt nydbenkijelentette,hogy a vez.et6re osztrdkokkezdbekertilt volna az el$
6pitenek,az uszfig kizfu6lagosszaba- alatt alakult tdrsaMgkdtelezi mag6te magyar vasutvonal,- amiddn a Sinadalomban6s tetemeskedvezmdnyben vasutategyfeldlBudliig,mdsfeldlpedig csoportdnkdnyt visszal€pett,nem birvdn a vasutdpitdshezsziiks6gestdkdt
Triesztigkidpfteni.
rdszesiti.
e ttirvdny tArgyalf- Az enged6lyta befoly6sosfdrirnaknem el6teremteni.
Az orszAggyiildsen
sakor,ktil0ndsena kisajdtftr{sijog miatt, volt neh€zelnyerni.Meg is kaptamdg A duna-balparti csoport erre minden
- mely a nemesekbirtokjogait term6- ugyaninondv deczember
19-dik6n.
erejdtmegfeszitve,,magyar
kdztpponti
szetesenerdsen6rintette, s mely a ki- Sina Gy<irgyb[r6 az enged6lyvdtele vasut-tdrsasdg"czimmel tdrsasdggd
mtu 1838.dprilis2-di- alakult s a kormdny tM4. janufu24-divdltsigokon nagy r€st titott, - er6s 6s ut6ncsakhamar,
ki a t6kepdnze- k6n megis er6sfteftealapszaMlyait.
6les vita t6madt s csak Dedk Ferencz k6n tervezetetbocsi4tott
f0lsz6lal6sdrafogadtlik el a javaslatot, sek6s 6rdekldddkhtiz,melybena meg- Diadalmaskodofrtehdtaz els6 magyar
kimondvdnegydttal,hogya vasut€nge- dllapitott r€szv€nyekjegyz6s6rehivta vonal. Miut6n pedig az 6pftdsi engeddlyez6sijog egyediil a tdrvdnyhozdst 6ket fcil. Majdnem egyidejfleg ezzel d6lyt elnyerte,1844.jdlius 26-dik6na
fjabb enged€lydrtfolyamodottaz ural- tdrsasdgajdnlati tfugyalfisthirdetettauilleti meg.
Ugyanez id6ben,1836.mfuczius7-di- kod6hoza gydr-budaivonal ki6pitds6t gusztus25.hatdriddvel,a duna-balparti
kiildncisen, vastt pest-vdcziszakaszdnak
ki6ptt6s6k6n, a b€csiRotschild-hLz6 felsdgdtdl illet6leg, hangsrilyozvdn
Istv6ngr6fnagyalkotr4- re. Az 6pitkez6stmiir augusztushav6engeddlytk6rt, hogy az €pitenddb6cs- hogySzdchenyi
bochniaivasutn€met-wagrami6llom6- sa,a budapestildnczhidmieldbbil6tesi- ban megkezdtdk,de ugyancsakmege vasuta magakd- kezdt6k az alf6ldi pest-szolnokivonal
Mtdl Pozsonyigsa4myvonalat6pithes- t6sek<ivetkezt6ben
vona- r€bevonja Pestetis.
6pit6sdtis, melyre szintdn engeddlyt
sen.E vasutb6cs-ndmet-wagrami
la 1837.november23-dikdnmegis nyilt SinaGy6rgybilr6 a gydr-budaivasdtvo- nyertek.
s Rotschild1893.mdrczius5dik6n en- nalra is csakhamarmegkaptaaz enge- Az dpitfls igen gyorsan haladt eldre.
ged6lytnyert, hogy a giinsemdorfidllo- ddlyt. A vasftvonal6pft6s6t12 €s f€l Minden kapavdgds,minden kalap6csm6st6l Pozsonyig szdmyvonalatepit- milli6 frra irdnyoztael6,melyet25,000 UEs egy-egyldpesselkOzelebbhozta
hessens ezt tovdbbvezethesse,
amint drb 500fttos r€szvdnykibocsditAsaSltal Magyarorsz6gota nyugoti dllamokhoz.
V6gre eldrkezetta val.a-vdrt nap. a
Szitdnyi Ullmann M6ric pesti polgdr kivdntbeszerezni.
K<izelvolt teh6tannakmegval6sul6sa, ,,PestiHtrlap", 1846.jrf,lius7-diki szdtsrvezte,egdszenPestig.
Pozsony6s a viddkdnfekv6 v6rosoku. hogyaz orszdgszive,a m6gnemegye- m6ban,mdra ktivetkezdk€pentudattaa
m.: Szent-Gy0rgy,Bazin, Modor, sitettBuda6sPest,a nyugottalegyenes magyiunemzettel,az elsd magyargdzj usson.
nagybirtokosai
vasutmegnyitdsdt:
6skeres- vasutiOsszek6ttetdsbe
Nagy-Szombat
ked6i a giinsemdorf-pozsonyivasuthi- Amde kivdl6bb politikusainkatmdly ,,F.dvi ( 1846.)jrilius 15-dik6na magyar
r€re,17 tagMl 6116tdrsas6gotalakitot- aggodalommaltcilt<itteel az a gyanri, kdzponti vasutPestflsYdczk0zdtti votak WalterskirchenGy 6rgyVilmos bdr6 hogya tertezett,illetvemdrengeddlye- nala meg fog nyittatni 6s a kdvetkezd
vonalnemannyirama- napon,azazjflius l6-dikdn a k0z0ns6elnrikletealatt, melynek cz€ljaaz volt, zeftbuda-becsi
hogy az emlitett vdrosokPozsonynyal gyar,mint ink{bb osztri4kdrdekeketfog geskdzlekeddsnek
adatik6ltal,mely na6s pon a mindennapiszemdlyvonatok
mint vasuti k0zponttal,tisszekOtet6st szolgdlni,mivel az engedm6nyesek
elrdszvdnyesek
nyerjenek.
osztri4k
dllampolgdrok. kezdddnek."
A helytart&tan6cs,
a tdrsaMgk6relmdre, Ez6rtSzitdnyiUllmannMdricz magyar TehdtI 846.jrtfius I 5-dik4nnyflt meg az
kikUldteHieronymi Ferenczet"Lechner nagykereskedd
hatalmasellenmozgal- elsd magyargdnasilt. A magyarvasGyuldt6smdgmdshdrommagyarm6mG mat inditott a duna-balpartivasutvonal utiigy hajnalavolt e nap.Almok, olyan
kdt, azeldmunkdlatokmegejtdsdre.
ki€pitCse6rdekdben6s pedig akk6nt, 6lmok val6sultakmeg, melye*r6l m6g
A tdrsaMg1838.janudr224ilrl€n,,Elsd hogyez a vasutvonalkizdrdlagmagyar legiobbjainkis kCtkeddssel
dlmodndnak
magyar pozsony-nsgyszombativasut- legyen.SzitdnyiUllmannM6ricz az €r- csakkev€sselazel6tt.
tdrsasdg"czimmelt€nylegmegis ala- dekl6d6stkell6leg istipolni is tudta, J6zs{ f6herczeg, az orszdgnddora,csakult s Hieronymi terveit elfogadva az rigy, hogy 1837. novemberl4-dikdn l6dj6val 6s udvardvalr€szt vett a megdsszekdtd-vasutdpitdsi krllts€geit mdrengeddlytis nyertPes[6] az orszAg nyil4s nagyszeriitinnepdlydn.Az eg6sz
iinnepidiszbenje500,000frtban irdnyoztael6. Ez a vasut tatArfuiga Duna balpartj6n6s Buddtdl magyarf6nemess6g
lder6revolt tew ezve.Az ipitdsi enged6- Gydrig, a Duna jobbpartjdns Gy6rt6l len volt Magyarorszdgkdzgazdasdg,
ly6rt val6 k6rvdnyta t6rsaMg1838.jri- Esztergomig
6s Komi4romig
vezetendd emehajnalpirkaddMn.S a n6p, :unerre
nius 15dik6nbe is adtavasuteldmunkdlataira.
az elsd gfizmozdonyelhaladt,lelkeseE kdt vasuton(gflnserndorf-pozsonyi
6s Megindulttehfitanagyharczaz osztrd- ddssel,dr<imrivalgdssal
tidv0z6lteaz rij
pozsony-nagyszombati)
kivtil az 6rdek- kok duna-jobbparti6s magyarokduna- intdzmdnyt. (Folytatdsakdvetkezik)
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A S.ZA;KMA SZiNVVONALA
A szalolitt4gddiat6bbolyantanulsdggalszo/gd/, ne| az embeti mulasztdsont4/ olyan
kCt#seket faszege4amelymellettnemmehetil* el szd nC/kn/.AmUnos tanulsegkCnt
Q?ael6t6rbeke//kenllnie az egfes vasutas
szakmAlrbtdlthetdsdgdnek szigoroddszaMlya4 az emberi alkalmassdgik6rctelm6U/elr, a kdpzCsCs to|anatos utdnkdpzCs
szhwmla hatdkorydgCn tilaz egdszuastiti kdpzdst:'oktatdsi
rcndszerA/ngondoldsdnak,Ctdttdkeldsdnek
thony mindenki dlta/ bmelt tdny lrogy a
uasutaskQzds nem kOvetteaz elm0ll Cvek
felgyorsuftudltozds| nem rgazdnlett hozzdrgaztva a megudltozottkdvetelmCnyekhez, egyszerilen fogalmazua a szfnvonal
nem frelaz eMrhat6 eredm6nyt
Nem trszttlnk6tlog6 dlemdnyalkotds ualamennyi szaktenlleten,de kdtelessCg0nka
mozdonywzetd kCpzCslfgre/emme/kbdrCse, a szaknat szlnvonalenplked&e, a kor
meguClazotkdrete/mdnyerszempontabd.
A MozdonyvezetdrSzakszeruezetek6vek
6talauashtdrlral 6/ a kdpzds-drtatdsmddszedandnakmry udltoztatds 6r*k6tun. A
rendszer Ctalakftdsaalapveti drdeke ke//
ltogy legyen munk4ltatdnahmunkavCllaldnak qyar&tt Tdndnbh tciltdnnekmddasfrdsoke tdrggtunfo[amatosn E k6rbetaltozik
az 6ves wizsgdkkCt6we t6ft6ndmddrefrds,
a teszt rendszerbevezetdse az olctatd16mozdonywzet6kfela& kdrCnat halakfidsa,
a uEsgdnmeg nem felelt munkatdrcakl<al
kapso/atos e/jdrdsi szaM lyok bewze tCse.
A tagikus szEo/ibdeset rdhdny$iaa fuyelmeta haui(kdthaur)olrtatdsol<
ie/entdsQdrc.
Meglt6l6s0nkszenntfontos& szilksdgszerX
a mozdonyszemdllzetkCpzde Hrgydbana

korszerO,a vas0tik6zleked6stmegc6lz66talakul6snyom6ntontos6s hangsflyoshelyet
kellkapniaa szakmaik6pz6s,tov6bbk6pz6s
kialaktt6s6nak6s rendszerbe6lllt6s6nak
egyar6nt.
Meggy6z6d6sUnk,
hogy az 1995.6vi l6t
kialakitAsa
el6ttfontos6s szukszdmtervek
s6gesa szem6lyzettovAbbk6pzdsdre
fordipontosterN6mcthlirzl6 0mak,
tott id6tartamota munkaid6alap
g6p6czctiigazgal6
rrezhet6s6ge
szempon$6b61
r6gzfteni.
MAVRt.Vez6rigazgat6srQa
Az O.1. sz. utasltds4.22pon$Aban
foglalt,
G6p6gzetilgazgat6s6g,Budapest
tdbbszcjr
m6dositott
t6bl6zatot(amelyegy6b
A MAVRt. el6ndll6 1995.6v jelent6s6tala- szakmaiarAnytalansagokat
is tartalmaz,pl.:
kuldsokathoza v6llalatigazdAlkoddson
t6la
kocsivizsgAl6,f6klakatos,mozdonyvezet6
szakmai,szaldgifeladatok0jszer0ell6tAs6- gyakornok
6vi726rdsohatAsiidej6velszemban is. Mindezmegkdvetelivalamennyi,
a
ben a mozdonyvezet6k
6s seg6dmozdonyv6grehajt6szolgdlah6lfoglalkoztatott
mun- vezet6k,,mindissze"
36 6r6soktatdsban16kat6rsfelk6szUltebb,
a folyamatosan
v6ltoz6 szesUlnek)
figyelemmelaz indokokraa
m0szaki-forgdmi-munkav6delmi
stb.ismere- MOSZkezdem6nyezi
m6dosftani.
tek naprak6sztudAset,a szolgdlatell6t6s6- -{avaslat rnk6rtelm6ben
a tAblizat3. rouata72
ban pedigaz azonnalihat6konyalkalmazA- 6rAra,4. rovatahaviegyalkalomram6dosulna.
s6t.
Javasoljuk
tov6bbd,hogya 6. 6s 7. ovat utAn
Mindeza feladatoka,munkak6rdkre
tekintet- felv6telrskeniljonegy rij rovat"Uzemviteli
istel egy hat6konyabb
k6pz6si-oktatAsi
rend- merebk' ctnen. Az ezen clm alatti oklatAsi
szertfelt6telez.
Szinkronban
a MAVRt.01on- id6bent6r6nn6ka napifeladabll6trisbakapnan kin€vezsttvezet6inek
panyilail<ozataival
a
csol6d6operatfvint6zked6sek,
utasftAsok,
MOSZis 6rdekeltabban,hogya mozdonyve- rancskdnyvir6szletek,utas'itAs-m6dosftAsok
gyakorl6 megismerbt6se
zet6i munkakdrthivatAsszer0en
6s sziiks6ges
6tvezet6se.
munkarrAllal6k
a lehet6legalaposabb
lelk6- Javaslatunkelfogad5saeset6naz okatAsi
szUlts6gi
szintet6rj6kel, s alkalmazzAk
napi id6 "tArgyank6nti'felosztdsa
a feladatoks6munkav6gz6s0k
sor6n.
lyoz6saut6na szakdgivezet6kkompetenciAz elm0ltn6gy6vbenaz egyoldalrian
el6t6r- 6j6batartozik.
be helyezettk6hs6gktm6l6
intdzkeddsek
ha- Javaslatainkav6rjuka g6p6szetiszakAg6rt6s6ra,a mozdonyszem6lyzet
t!l6r6inak demiv6lasz6t.
cs0kkent6se
6rdek6ben
a havikdtelez6okta- Eudapesl /991. drc.28"
t6sok id6tartamaa fel6re cs6kkent,ami
Udv6zlettel:
hosszdtAvona szakmaiszfnvonalromles6t
Sipos J6zsel
eredm6nyezi.Nevezenmunkak6rbenegy
eln6k
hawnta tartanddkdte/ez6drtaldsokvisszaCllfrCs.EdlM/1ams/atta/6/tt)nkagdfiszeti
fdosaely vezetdrfelC,hogy a tu'alakftan#
/Ctszdmteruek
mqhatdrozdsael6ttszdks6gos a kfuCstrcndezni.
A tdrglbansz0leteltMO.9Zlauaslatot
eziton
tel/esteqb&/embentesszokkdzz6:

xETTEm UASaTAS
VAN:

AKI I(APOTT 6s AKI FOG KAPNI FEGYETMIT
Az rrutasfttisos" munkav6gz6sneka munkav6llal6k szempontj6b6l mindig van egy gyengeponda-Nevezetesenaz,hogy minden
utasitdsrendszerbenmegtaldlhat6k azok a gumiszabdlyok,amelyek alapjdnminden esetbenmegbiintethet6a munkav6llal6.Ez
olyan szubjektiv lehet6s6gamunkr4ltat6kez6ben,melynek alapj6n bdrhol, b6:rmikor,bdrki feleldss6grevonhat6.
Vasutasberkekbenkiizszdjon forg6 sz6hasznllat,hogy azCrtvan
az utasftds,hogy legyen mit megsdrteni.
Eddigi pdlyafut6somalattnernsokolyankoll6gdvaltaldlkoztanr,aki
nemr6szesiiltvalarnilyendorgdl6sbaamunkavdgz€se
kapcsdn"
lrdsommal egy olyan kiskapura hivndm fel a koll6gdk figyelm€t,
melyet a UAV az ut6bbi id6ben eldszeretettelalkalmaz, noha a
KSZ 7.sz. mell6klete egy6rtelmrlenfogalmaz.
A munkdltat6i int6zked6sfoganatositdsaa hat6lyosKSZ €rtelm6benk6t id6ponthoz kiittitL Akiitelezetts6gszeg6st6lszi{mitott
egy h6nap, illewe az elkiivet6st6l szdmitott egy 6ven beliil jogszertl
Az el6viil6sre vonatkoz6 szab6ly azt is kimondja, hogy e k6t
feltdtelnekegyiittesenkell ferurdllnia,azazbi{rmely hi6nydbanaz

elj6r6snem indfthat6meg, illetve a m6r megindult eljrflrdsthaladdktalanulmeg kell sziintetni.
A MOSZ megft6l6seszerint- de jogerdss6v6lt bir6s6gi ft6let
alapjdnis - helytelenaz a gyakorlat,hogy pl. egy bekdvetkezett
esem6nyta VBI hetekig, esetlegh6napokig vizsg6l, majd ezt
ktjvetden keriil kijeliildsre a fegyelmi jogkdr gyakorl6ja, aki
abban a helyzetben lesz, hogy a felfedez6stdl sz{mitott egy
h6naposhatdrid6tj6val meghalad6antudja az 6rintett munkavdllal6t az eljdrdsmegkezd6#r6l drtesfteni.
Nem elfogadhat6az az 6rvel6s,hogy a jogkdrgyakorl6kijeliil€s6velkezd6dik az egy h6naposhat6rid6. A MAV belsd iigyrendj6t, mely a vizsg6latokravonatkozik,hozz,fkell igazftania KSZ
7. sz. mell6klet6nekIV. fejezete7. pontj6banfoglalt hatdriddkhoz.
Egy6bk6nta KSZ-I al6ir6munkdltat66sa szakszervezetekkiiziis
szdnd6kaaz volt, hogy a v€gtelensdgighttz6d6fegyelmi eljdrdsok iddbenbehatdrol6sra
keriiljenek,ezzelis eldsegiwea kiszabott szankci6kfegyelmezdhatds6t.
Slpos J6zsef
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6tven szdzal6kf6la dimenfes ufazdsrg
a

A IIIAV szocielis kedveztn6nyei
A magyar vasutak
belfcildi forgalmdban
biztositott 6s az 6llam
Sltal t6mogatott kcivetkez6 szoci6lpolitikai
utaz6si kedvezm6nyek
vehet6kig6nybe. Aszoci6lpolitikai kedvezm6nyre jogosultak az
el6irt igazolv6nyok 6s
felt6telek alapj6n utazhatnak kedvezm6nvesen. (Ktilcin jelezznk, ha
a kedvezm6ny nem
k o 1 1 6 t l a ns z 6 m b a n ,
vagy csak a 2. kocsioszt6lyon, illetve csakmeghat6rozoft viszonylatra
6rv6nyes.)
50 szdzalikos kedaezmenyrejogosult:
. Gyermek a 4-t6l a
14.6let6vig.
. Di6kigazolv6ny
haszn6lat6ra jogosult
tanul6 6s hallgat6.
o Sorkatonai6spolgSri szolg6latot teljesit6
szem6ly.
o Vakot kis6r6 egy
szem6ly.
. Tanul6k csoportos
utaz6s6ban r6szt vevd
10. 6let6v6n6l id6sebb
tanul6 6s tiz tanul6nk6nt egy kis6r6 szem6ly.
o Kcilts6gvet6ssel
gazddlkod6 szery 6s int6zm6ny (ide6rtve az onkormdnyzatot is) f6foglalkoz6sri dolgoz6ja,
valamint egyhlzi int6zm6ny, tdrsadalmi szervezet, alapitv6ny azon
f6foglalkozSsri dolgoz6p, ak..r
a k<ilts6gvet6si
szerv f6foglalkoz6sri
dolgoz6j6val azonos
munkakcirt tcilt be ft6rh6zban, szeretetotthonban, oktat6si rnt6zm6nyben) legalSbb

egy6ves (r6szid6k ciszszevonds6val is) munkaviszony alapjan.
o H5rom h6napos,
megszakitSs n6lktli
munkaviszonvban 6116
oolgozo es lgenyjogosult csalddja 6venk6nt
egy menett6rti utaz6sra.
. SaFt jogu nyugdijas
6s hozzltartoz6la, kiifrildr6l hazateleprilt 6s
krilfdldi nyugell5t5sri
nugyar 6llampolg6q,a
Magyar Kcizt6rsasdg
Mriv6szeti Alapjdt6l
nyugseg6lyben r6szestil6 tag, valamint
nyugseg6lyben r6szesiil6 egyh6ziszem6ly.A
kedvezm6nv 6vente 16
utazasra veneto lgenybe. K6t 50 sziizal6kos
menetjegy <isszevon6s6val egy 90 sz6zal6kos
m6rs6kl6sri menetjegy
v6lthat6.
75 szdzal4koskedaezmmyrejogosult:
o Tizedik 6let6v6n
aluli gyermek, legal6bb
5 f6s csoport egytittes
utaz{sa eset6n.
. Oktat6si int6zm6ny
(alap, koz6p- 6s fels6fokri, valamint az egyedi
neveldsi 6s oktatdsil tanul6ja 6s hallgat6ja a lak6hely6hez legkcizelebb
fekv6 6llom6st6l (meg5ll6helyt6l) a tanint6zethez vagy a gyakorlati oktat6s sz6khely6hezlegkcizelebb fekv6 6llom6sig (megall6helyig).Utazasi kdltsegt6rit6sben16
szesrilStanul6 6shallgat6 nem jogosult a kedvezm6nvre.
. Fogiat6kosok nevel6si 6soktatiisi int6zm6-

ny6benbentlak6, illet6leg oda rendszeresen
b e16r
6, 6rz6kszervi,testi
vagy 6rtelmi fogyat6kossdgban,elmebetegs6gbenszenved6tanul6
6s egy vagy k6t kis6r6je
(haakis6r6satanul6
eg6szs6gi6llapota miatt
szriks6ges) az int6zm6ny sz6khelye6s a tanul6 61land6lak6helye
krizcitti viszonylatban.
Ugyanez a kedvezm6ny illeti meg,azemlitett int6zm6nybenbentlak6 6s fogyat6koss6gban szenved6 tanul6t
egyedtil lStogat6 szil6t
(hozz6tartoz6t).
. Szocidlisint6zm6ny
(szociSlisotthon, int6zet) bentlak6ja vagy
r e n d s z e r e s e nb e j 6 1 6
gondozottja 6s kis6r6je,
illetve l6togat6ja, a
gy 6gy p edag6giai rnt6zm6ny fogyatr6kostanul6ja kis6r6je6sl6togat6-

ta.

90 szdzal4koskeduezmdnyrejagosult:
. Szoroscsalddi kcitel6kben 616 6s legal5bb
hdrom gyermekkel
egyritt utaz6 csalddtagjai (sztil6k 6s gyerekek)
csaka 2.kocsioszt6lyon.
Gyermeknekkell tekinteni 18. 6let6vebetrilt6s6ig az eltartott n6tlen
6s hajadon gyermekeket.26.6let6vebetcilt6s6ig a diSkigazolvdnynval rendelkez6 tanul6t, hallgat6t 6s tekintet
n6lkril kordra a munkak6ptelens6gemiatt magasabb<isszegticsal6di
p6tl6kra jogosult csal6dtagot. A sajdt jogon
dijmentes utazdsra jo-

gosult csal6dtag utaz6sa nem z6$Y,r a csal6d
tobbi tagj6t a kedvezm6ny jogszerdig6nybevr6tel6b6l.
. Menektilt 6s vele
egyritt utaz6 csal6dja a
befogad66llom6s 6s a
jelentkez6si (leteleped6si) hely kdzcitti viszonylatban egyszeri
utazlsra.
o A Vakok 6s Gveng6nl6t6k OrszdgosSzovets6g6nek vak tagja
utazhat ezzelakedvezm6nnvel. A vakot kis6ro egy szemely cL,szazal6kos kedvezm6nyt
vehet ig6nybe.Avakvezet6 kutya fuvaroz6sa
dijmentes 6s az a helybiztositSssalkcizleked6
vonaton is kis6rheti
gazd6j6t.
Dfjmentu utazisra jogosult:
. Nr6gy6vesn6lfiatalabb gyermek, ha nem
foglal el krilcin til6helyet.
. Hetvenedik6let6v6t
betriltritt magyar Sllampolg6r belfrildi forgalomban a 2. kocsioszt6lyon.
. Hadirokkant 6s hadiozvegy. Amennyiben
a hadirokkant kis6r6re
szorul, a kis6r6 is dii
mentesenutazik.
. Sor6llom6nyf n6s
6sn6t1enkatona,6vente
24, illetve 5 menett6rti
utaz6sra a 2. kocsiosztSlyon.
. Orsz6ggyr(t16sik6pvisel6.
A dijmentes utaz6s
nem vonatkozika helybiztosit6si dijra.
WZo
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Tudjuk hdny 6ra van!
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