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MOSZVASUTASNAP vtennwrAA csM-R6t'
A Mozdonyvezet6kSzakszer- Gask6Isw6n
vezete irilius l-2-6n tartotta VDSZSZ elnitk
hagyoni6nyos,a MOSZ kupa Dr. P6terMih:irlv
aoilOiua egybekcittinvasutas- VSZ alelnrrk
Tritt6 Tibor
napi rendezv6ny€t.
A'rendezv6ny'n6pszerris6g6t MAV sajt6szolg6lat
SzekelyGy<irgy
muta$a az a t€ny, hogy a
tervezett 250 f6s r6szv6teli vasutastdmegcsoport
ar6nnyal szemben mintegy Bajn6cziJ6nos
530 f5 vett r€szta 45. vasutas- vasutast<imegsport
urakat 6s hozziltartoz6tkat.
napon.
A'UAV vezet6ilehet5v6tet- A helyoszt6es d<tnt6m6rk5t6k. hocy a Bp. Keleti pu-r6l zesek hatalmas iramban, 6s
folytak.
hil<;nvinat lSaelealet Vtis- teljeser5bedob6ssal
Az esti 6r6kbankezd5d5Makolcra. Indul6s el5tt deriilt ki,
hogy a l6tsz6mmiatt kev6snek sinisztab6l a Mskolci Mrivebizonvult a h6rom vasriti ko- l6d6si H6z t6nccsoportj6nak
magasszinvonahit6ncbemucsr.
tat6i6valvette kezdet6t.
Siposlsrvin v ez'€igazgato-heMOSZ kupa tinnep6lyes
A
lvittes fr hathat6s segits6g6-sze.ela
dijdtadasaaz est f6nypontja
nek ktisz<inhet6en
v6ny k6t kocsivalkieg6szit6sre voIt.
kenilt, s csup6ntiz perc k6s6s- Az 1994/95.6vi kispalyrislabdaru96-bajnoksrig v6geredselindult.
A l6gz6m miatt hatalmaser6- menYer:
Miskolc VF
I. helyezett
tett a MOSZ Misfeszit6seket
II. helyezett Szolnok VF
kolci Tagcsoportja,de ha kiIlL helvezett Gv5r VF
sebb z<ikken6kkelis, a villalt
feladatot mintaszenien meg- fV. helyezett Debrecen VF
A csaoatok30 000, 20 000 6s
oldotta.
l0 00'0-10 000 Ft p6nzdijban,
Az MVSC p6ly6n Kobold
Tam6s,Miskolc v6rospolg6r- t6rgyjutalmakban rls term6mesterek<isztintottea vend6- szetesen a v6ndorkupdkban
geket,s a dcjnt6bejutott csa- r6szesriltek.
patokat.
A hajnalig tart6 bdlon, ahol
Vend6geink kozdtt kdszdnt- kellemes zen6re lejthettek a
p6rok, io hangulat uralkodott.
hetnik:
Meghivott vend6geink kcizvetDr. GyurkovicsS6ndor
len besz6lgetestfolyattak az orKFIVM d,llamtitk6r
sz6s minden r6szeb5l ielenlev6
Horv6th Lajos
moZdonyvezeto koll6g-d"kkal.
KlryM f6oszt6lyvezet6
M6snap reggel, rcivid pihen6
Rig6 Zolt6n
ut6n folytat6dott a program, s
MAV vez6rigazgat6
lnilcinbuszok sz6llitott6k a kiSipps Istvin
MAV vez6rigazgatohelyettes r6ndulni v6gy6kat Miskolctapolca 6s Lillafiired nevezetesJuh6szGyula
GF f5oszt:ilyvezet6-helyettes s6geinek me.gtekint6s6re.
A-k6tnapos iendezv6ny befeDr. Dud6sJ6zsef
jez6sek6nt Szolnok TagcsoIVls.rizletigazgat6
port bejelentette, hogy az
Papp Gibor
1996.6vi
oszt.vezet6
N{s.g6p6szeti
46. vasutasnap6s MOSZ kuSasiIstv6n
pa diint6it
vontat6sif6n<ik
SZOLNOK rendezi.
Brask6P6ter
Sipos J6zsef
lvfVSC elndk

MeglepetAkent erte tagsigunkat az a parancskonyv rerrdelet, amely 1995.
el az F. 2. sz.
lulius l-i6t6l sebess6gfugg6CSM rerrdszer bevezetes6trendelte
Utasitis 23. w. Modositisa aiapl6n.
A M6dositis ertelmeben 80 kn/6ra sebesseghatirig a korabbi felt6telek
helyett Intendon , vagy azzal azonos 6bers6gi berendezesselfelszerelt vontatoiirmtvekkel lehet6v6 valik az egyszemelyes kiszolg6tas.
A MOSZ azonnali konzultiici6t kert a MAV 0zemelteteseert lelel6s vezerigazgalo-helyettest6l, s az intezkedes ellen kifog;ist helyezett kilitisba arra az
esetre, ha az nem keriil felffiggevt€se.
Az egyoldalir int6zked6ssela MAV megsertette a szakszervezetek,a Kozponti
Uzemi Tanacs, valamint a munlav6delmi k6pvisel6k tbrvenyben foglalt

logcitvinyait.
A lblfiiggewtes megtiirtent, s megkezd6dtek a t6rnit erint6 szalcnai targyaitsok.
A tirgyalisokat obb 6oezt6ly k6pvisel5ie mellett N6meth Lisd6, a GF
Ibovtalyvezet5je vezette. A irinius 20-i egyeztetesenhdertilt, hogy a gepeszet
vezet6je elk6pzeleseszef,int a bevezet6se 1995. augusztus l-)en keriil sor.
A MOSZ k6pvisel6i a kesziiLl6F. 2. sz. Utasitisb6l kiragadott kodekedesi m6d
alkalmazisa ellen az allbbi erveket iLlliottik szembe:
- nem erthet6 az utasitasok txszeffigg5 rendszerdMl az egy fbs klwolgilas
kiragad,isa,
- munkabiztonsagi szempontb6l a leltdtelek ,,puhit6s" a mostani szintt6l
visszal6pestjelent, ezert tovibb romlik a vasilti kodekedes biztonsiga,
- az tj vaMly 6letbel6ptetes€vellehet6v6 v6lik a
)elfeladirsaki6pitett vonalakon
EEVBberendez€sselel nem litoa vontatoiirmffvekkei val6 vomnovibbitis,
- n uAv-tvtOsz koz,6tt letreiott miius 4-i Megillapodas els6 k€t pontia
seri.iLl,mivel a technol6giai l6tszim nem kertiLltel6zetesen megiliapitisa,
s igy az erintett f6noksegeken firglalkoztaasi problemik ielen&eznek'
Az irjabb, julius 28-i trirgyalSsi fordul6n sem k6zeledtek az illispontok. A
MAV imrniron auguvtus 15-i hatallyal be kiv;inla vezetni a rendszert.
A MOSZ azon allSspontlira, hogy az €rintett vonalakon es mozdonytipusokon
vizsgilatot kell v6gemi a teltrleti k6pvisel6k bevon6sival, a MAV utasitist
adott ki, hogy a vizsgilatokat augusztr.rs4-ig le kell folytarri.
Furcsa egybeesdseaz esemCnyelarek, hogy az ut6bbi h6napokban vinte
bS,Lrmelyterrnban a munkiltat6i delegici6 t6rgyalasvezet6je a MOSZ volt
ugyvezet5 alelnoke.
No comment...
Szokatlan, hir nem tbrv€nytelen az is, hogy valamennyi reprezerttativ
szakszeilezet es a Kozponti Uzemi Tanics tiltakozasa ellenere a vdgrehaltist
eld6ntbtt t6nvkent kezdi a MAV.
Az mir csak az esemenyek ,,v6letlen" egybees€senektudhato be, hogy Rig6
Zoltan ur, a MAV Rt. vezerigazgaloia megkiildte a meli6kvonali profitcerrr
kialakitott ,,Utemezettprogramot". A Gy.1 l-107 / 1995.
rumok mtkCrCes€re
Sz.l. szamir iigyint a n6gridi, v6szt6i es drivavolgyi profitceneum kialakitisinak egyes lizisaira az I995. augusztus 15-i hatirid5t jeloii meg.
A program 32. pontja sz6 szerint az alibbiakat tartalmazza:
,,Tiiekoztatrrl kell az erdekvedelmi szervezeteket es wii&seg szerint be keli
voruri a szahilyozisi munk;iba.
Felel6s:- a tijekoztatis koordjnAlasiert: Szervez6si hoda
- az erdekk6pviseletek bevonisiert: oz ?rddtelttfuokiir& vaaifi."
Hiinyerzetem abb6l fakad, hogy egyes erintett 6osztalyok magulca nezve
nem tart)ik kotelez6nek az id6zett 32. pontban foglaltakat.
Legcsiklandosabbrn6gis a GF 6osztalyvezet5i€nek e targyban, de a CSM-mel
k6pviselt magatartisa.
is,bsszefuggesben
Mintha a mesebeli szab6leg6ny kelt volna eleee, aki het legyet ulott egy
csap6sra.
Sipos l6zsef
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RnnDnztrhr,tynx

unnepi
k{irdottko
'*lffg f iAi;if Ji;33f{tlno,"esi
rsazsatos6.g
konferenciatermeben. (Bp. N1n-rgatiter l.) El6adast tait:

Dr. Lotz KaroLg mtniszter
,,A magyar kdzlekedesi infrastruktura lehetdsegei az europai
kozlekedespolitika tukreben. "

,..A.MagyarAra*"a:Yi#Y:,i:3f
:y^ffrlllu,o,,o.tekintetter
az izemviteli es kereskedelmifeladatokra.,'
..1995.szept.16.20.00ora
Unnepi musorral eAfuekotott
MOZDOJVYVEZDTTK NANIE

cRAlvD norin

HUNcAnte

termeiben
FeLlepnek:Csongr6"diKata, Defekt duo, a 2 szepseg.
Musoruezetb;Sarmendi pal.
kne: CANADADRY eglnittes, Kemeny KAzm€rvezet€sevel.
J egy ek igengelhetbk: a Mo sz munkahelyi ragc sop ortj ain iil .
Beldp5kdra; tO00 Ft/f6
KEIVDEZOSEG
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KedvesSiposJdzsefKoll6ga!

NYILATKOZAT
tartoz6 Moz'
Sztivets6g€hez
Az Auton6m Szakszervezetek
donyvezetdkSzakszervezetekiildtittkiizgylll6s6n &dj6kom'
dott 6stdrgyalt a Munka Tiirv6nyktinyvem6dosil{s6rol.
Meg6llapitotta,hogy a vdltoztatriscsaka korm6ny 6sa munk6ltat6k drdekeitszolg6{ia,jelent{lsh6tr6nyt okozvaa mun'
tokavdtlal6knak 6s a magyarorszigi szakszervezeteknek,
v6bbdterhelveaz amfgy is elneheziiltmunkaiigyi kapcsolatokat.
A munkaiigyi kormrlnyzatnem vettefigyelembea m6dositt{si
sor6n,hogyaz orsz6gos6rdekegyeztet6stervezeteldkdszit6se
ben elakadtaka tfrgyal6sok, a korm6ny pediga szakszerveismeret6ben6s tudatribanvitte kezetekellenv6lem6ny6nek
resztiil akarat6t a ttirv6nyhoz6son.
fogadtaa kiildifttkiizgy{t6sfelhdboroddssal
Megdiibben6ssel
a hat
l6s,hogya Munka Tiirv6nykbnyveilyen m6dosikis6ban
sziivets6g
kiiziis6l}ispontjr{tfelrigva,
orsz6gosszakszervezeti
OrszdgosSziivetNagy Sdndor- a Magyar Szakszervezetek
s6g6nekelniike,a Magyar SzocialistaP6rt parlamentik6pviseldje- sajdt m6dosit66scsatlakoz6m6dosit6inditvdnyaival
a kormrinyprirtok6sa korm6ny akarat6nak6rv6eldsegitette
nyesiil6s6t,a magyar munkav6llaldk- kitziittiik a mozdonyvezetdk6sa vasutasok- hdtrdny6ra.
Ezzela magatart6s6valNagy Sdndorsflyosan v6tetta munkavdllal6i6rdekek,a szolidaritrisalapelveiellen,megingatva
vezntbihitelesseg€t.
saj6t szakszerveznti
A kiildiittktizgylll6stiltakozik az MSZOSZ elniik6nekmagar6szt vett a
tart6sa miatt, elit6lve 6t az6rl, mert tevdlegesen
Munka Tdrv6nyktinyve- munkav6llal6katsijt6 - m6dositrisdban,felcser6lve ezzelaz 6rdekv6delmic6lokat,feladatokat,
a korm6ny- 6sp6rtpolitik6val.
elkiitelezetts6get
Budapest,1995.jnnius 30.
MozdonyvezetdkSzakszervezete
kiildtittkOzgytil6se
Dr. Borsik J6nos
iigyvezetd
alelniik

KUT-deleg6l6s, avag/ ,rrennyit
1995. irinius I 1-6n a g6p,6szetiszakszolgilat tertilet6r6l az iizemi tanics elncikok,
ill. megbizottiaik megvilasztottik a szakig
3 delegeltiit a Kcizponti Uzemi Tanicsba.
A legtcibb szavazatot
Sipos J6zsef
(20)
Bp. Ferencvdros UT eln6ke
Illes Jinos
(r8)
Nyiregyhiza YF elndke
Nemeth Antal
( 1s )
Kislnrnlralas YF elndke
kapta. Ok hirman - 6s a megvilasztottak
mindannyian - elkotelezt€k magukat,
hogy a KUI-ben az eg6sz szakig munkavillal6it - utaz6kat 6s nem utaz6kat azonos srillyal fogi6k kdpviselni.
A t6nyek ismerete utin €rdemes n6hiny
mondatot a szinfalak mogdtt tcirt€ntek6l
sz6lni. A h6rom reprezentativ szakszervezet kdzdtt sz6beli megillapodis kcittetett,
mely szerint kivinatos lett volna, ha a
KUT-be az uzemi tanics vilasztisokon
el6rt eredm6nyeknek megfelel6en kertiln6nek be szakszervezetielkotelezetts6gfi
tagok.
Tehit a delegilist c€lszerf fgy irinyitani,
hogy a VSZ, YDSZSZ, MOSZ tagok megosztisa 8-3-2 legyen. Ugy gondoltuk ezzel nem s€riil a KUT ftggedens€ge, hiszen

SzdvetsdgeTagszervezetiTaAz Autondm Szakszervezetek
ndcsa megbtzdsdb1lmegkdszdndmOnnek 4s valarnennyi,
az I 995 -t)s iizemi tand cs vd Iasztdsokban kdzr emtll<idd kol'
l€gdnak azt a munkdt,amelyeta vdlasztdsoksikeresstg66rt
vegzett.
Tdjdkoztatomdndket, hogy az auton6mok dsszesentr)bb
mint egymilli6 szavqzatotszereztek.
A TagszervezetiTandcs a vdlasztdsi eredmdnyeketrtgy
€rttkelte, hogy a nehdz gazdasdgi-szocidlis megszorttd
intdzkeddsekkdzdtta munkavdllal6k tillnyomb tdbbs€ge az
Auton^m Szakszerveze
tek SzdvetsCge tagszerv ezeteinek i sm€telten bizalmat szavazott€s tovdbbra is hatdrozott €rdekkdpviseleti,trdekvtdelmi munkdt vdr el tdliink, valamennyi szakszerv ezeti ti szts€gviseI6 tdl.
Ennek a megerdsttett bizalomnak kdztis cselekv€ssel,
dsszefogdssal, sikeres b 6r tdrgyaldsokkal, j 6 koll ekt lv szer zdd€sekkel,dgazati 6s makro szinttl tdrgyaldsok sordn,
va Iamin t szakszerv ezeti tqgi ai nk I egkiil dnf€I 6bb tigy ei nek
k4pviselettve I kelI megfelelniink.
rv ezet i ti sztst gvisel6 kol 16gdkK tvdnunk 0 nnek, a szaksze
nak, valamint a most megvdlasztotttlj tizemi tandcs-tagoknakjd egdszs€get,
sikeresmunkdt Cshatdkonyegyiittmllkddtst.
Egyiltt, egytnfisert!
Budapest,1995.jrtnius 30.
Udvtizlettel
a TagszervezetiTandcs megbtzdsdb6l:
Fdcze Injos

6r" egy politikai

tagadhatatlan a szakszervezetekm.eghatiroz6 szerepea vilasztisok sorin. (Igy volt
ez 93-ban, 9S-ben 6s val6szinfilegigy lesz
a iciv6ben is.) A tobbi szakig, valamint az
tizemvitel mindmiig
eredmEnytelen,
tobbszdr elhalasztottdelegil6 osszetovetel6n azonban kideriilt, hogy a VSZ tobbsdge
tudatiban 6s vilasztminyi dont6sealap)in
er6b6l polilizil, a paktumot nem tartia be,
aYDSZSZ-I kiszorit)a a KUT-b61. A megillapodis oka €s indoka ez6rt semmiv€
vilt, igy a MOSZ tagiai, tirelndkei 6s
megbizottiaik 6rtelmetlennek tartott6k a
g6p€szetenbeliil egy hely ,,itenged6s6t" a
VSZ-nek. Ez a magatartis azonban hangsrilyosan csak kovetkezm6nye volt egy
nem t6lUnk indul6, negativ folyamatnak.
Az, hogy ismdt nem sikeriilt egytitfinfkddni, k6rd6sess6teszi az egyUttcselekves
c6lszerfs6,g6t6s lehet6s6g€t, az 6szi bertirgyalisokon vagy a kcivetkez6 KSZ tirgyalisain.
N6hiny gondolat az UT vilasztisok utini,
\DSZSZ berkeib6l szirmazo megnyilatkozisokr6l.
Nem itallottiik a MOSZ vilasztisi el6k6sztileteit hiinyosnak,,becsm€relni",bugyrtinak titulilni. Ertve ezen azt, hogy nem
illitottunk minden szolgilati helyen maxi-

paktum

mSlis szimf ieltiltet, t6rekedve ezzsl rnindent6l fUggetlentil a mind nagyobb szizal6kos eredm€ny el€r€s6re.
Szakszervezetibaritaink elfeleitkeznek ar16l az apr6 ktirt[m6nyr6l, hogy a MOSZban a tagcsoporti dnill6sig t6ny, nem
pedig ,,iires duma". Tagcsoportiaink a
helyi viszonyok ismeret6bem6rlegeltek6s
ddntdttek, nyilvin ott 6s akkor reAlisan.
Mivel a idv6 ismerete nemcsak a MOSZ,
ha[em az emberis6g orcik probl6miiia,
nem feltetlenilI kell peiorative min6siteni,
ha egyesek el6reielz6sei pontatlannak bizonyulnak. Egy6bk6nt a MOSZ prognosztizelt l2% kdrtili eredm€nyt, amely
10,8S%-on realizil6dott (elt6r6s
1, I 5%), a VDSZSZm6rtektart6 kiirei 40%ra szimitottak, ezzel szemben el6rtek
25,82o/o-ot (elt€r6s - I 4, I 8%). ?a tj
Nosztradamus ezek szerint nem bDtos.
hogy a VDSZSZ tagia.
Visszat€rveeredeti celomhoz, gratulilok a
hirom megvilasztott kolldginknak, sok
sikert 6s {6leg a munkavillal6k iavira
szolgil6 eredmdnyeket kivinok nekik, 6s
azt, hogy feledtess6k a r6gi KUT iltalam
igen gyeng€nek tartott mrikcid€s€t.

Apaviri J6zsef
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VASUTI TRAGEDIA GYOR MELLETT
Hat pdlyamunkdst gtizolt hahilra a dizelmozdonyNyfl kiizsignil
HorudthSdndorhdsaa wEPSzeuAunf
A Szombathe/yrUAV lgazgaftisdgpdpai egysdgdnekp6/yamunkdsai6pp az egytk munkahe/yr6lrQyekezteka mdsikra,
amrkora nyili temet6 melletti uasi ti ii tlelrdbana dizelmozdony
bel4jtik szaladt A mozdony6s a gdpkocsi vezet6/e/iitla egymdst A mozdonyvezetfaz e/s6 megha/lgatdsakore/mondta,
hogyhangie/etadott,amrkora csupdnandrdskeresztle/vddett,
fdldutasd/iirdhoz krizeledett A Robur vezet6/eszabd/yosan
meg is tiilt maid erthetet/enmddon a sinre halott 6s ismdt
megd//t A mozdonyfmdr nem lehetett ursszafogn46s szdtnyomla a gdpkocsit me/ynekdarablaiszerteszetrepti/tek.A
csapdsrrldzatosvo/t hat emberha/dldtokozta.

Aut6busz-vonat balesetek

mikrobuszhajtott a sfnekre,
gyorsvonattal
A buszveutkOzdtt.
zet6meghalt.
janudr:Atk6r6sCs6nyk61992.
zdttegy aut6busza rosszf6nysoromp6,
a jeges[t 6sa leereszkedettk6d miatt nekimentegy
tehervonatnak,
amelykisiklott.
A
tehervonattal
ezut6nm6g egy
gyorsvonat
is utkdzott.
A halottak
'12.
sz5ma6, a sebesultek6
1992. szeptember: Ag6rdon
mikrobusz
utkoz6tt
mozdonnyal.
Az utasokkozul16-anmeghaltak,h6rmanmegsebesultek.
1993.febru6r:Ny6kipusztAn6l
iskolabusz
utkozottszem6lyvonattal.A f6nysoromp6
nemmfkod6tt.A sof6r6s '11gyermek
meghalt,
19-ens6rriltek
meg.

1973. janudr: Kecskem6ten1987. okt6ber: T6rk6ny-Cs6pOsszeutkdzott
egy aut6busz6s n6l nem m(kodottaz A\A16f1nyegyvonat.37halott,
17sebesult. soromp6ja,ez6rtutkoz6tt6ssze
1975.okt6ber: Hajdfs6msonn6la vonat egy busszal.A balesetutkozottbusz6s egy vonat.12- nek egy halottja,18 s6rultjevolt.
nyolcanmegse- 1989.augusztus: Debrecenben
en meghaltak,
/995.itinius 2Z
besultek.
&lIEErIsFlEESlf?El[!EIEEETE€ETEEEIEEStISEtIAEtEEFTfEBtE€EtIESrfEElEEStlSEtES
1979.december:L6kdshazAn6l
a f6nysoromp6
tilosjelz6seelle- &
n6rea sfnrehajtottegy busz.A
Turcek,a Szlov6kMozdonyvezet6kSzakszervezet6nek
elhalottak
sz6ma12,a sebesulte- Jan
noke meghivlstra 1995.jrilius 6-7-6n Sipos J6zsefelncik 6s
k6 h6t.
Huszdr Lilszl6 tolmdcs szak6rt6it6rgyaldsokatfolytatott szak1980.jfnius: Si6fokon
f6nysoszervezetpolitikai6sszakmaik6rd6sekben.
romp6s6tjtronAldizelmozdony
Roviden6rt6kelhikaz ALEmozdonyvezet6in'runkacsoportjdtrtkozott
busszal.Hriszanhaltak
nak munk6jAt,tisztAztunkn6h6ny ftiggSbenmaradt k6rd6st.
meg.
1981.november:Mohora
kozeA k6toldalf tal6lkoz6jelent6seredm6ny6nekkonyvelhetjtikel,
l6benegybusztiresszerelv6ny- hogy a szlov6ktolm6cs,Tarn6czyImre megfeszitett
munk6ja
vonattal
utk6z6tt.
Abusz17utasa
eredm6nyek6nt
megkaptuka Szlov6kVasutakn6lhat6lyosdn.
meghalt,
29 megsebesult.
.
,,Fordatcirv6nyt"
1982.szeptember:Sz6kesfeh6rv6rk6zel6benegy6tjAr6ban, A dokumentume tcirv6nybenszab|lyozzaa vasutakn6laz
valamint a fordul6 szerint foglalkoztatott
ahol rosszvolt a f6nysoromp6, utaz6szem6lyzet,
munkav6llal6k
elt6r6
foglalkoztat6siszabAlyait,a tobbi vasegy vonat nekimentegy buszutashozkr6pest
tort6ndj6l6ti 6sszociSlistcibbletjuttat6sait.
nak.A halottak
szAma16.
1 9 8 5 .m d j u s : P u sp o kl a d A n y- A l6togat6ssalolyan dokumentumbirtok6bajutottunk, amely
hasznostdmpontja lehet az 6sz foly am6nkezd6d 6 tdrgyal6saban f6nysoromp6s
vasriti6tjAr6banteheraut6Utkoz6ttsze- I inknak.
m6 l y v o n a t t aN
l . yo l ca nh a l ta k
Siposl6zsef fi
me g .
FdEtlttlEtElrEBrFfEtrEEtFEEtEEEtEssrfEErrsetIEEtrfEtIsEtEEErrEErIrelnte*xrafi
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ssTssfrsfisEsss88E8HSSfifril&STSSSSS*SSHESgfrEUB$#fi*Snil[HHSE*SSUEtr$TfrEf,HUES{rtCgSESTeEtES

YVEZET6TSZAKSZERVEZETE fi
fi
fi levelea Romin Vasutakelndk6hez
gB

mdrntikw rtsz6reSNCFRelntike
X pr. Nicolaelonescu
HX

*

S ErtuitlUk )nt, hogsr 1995. 05. 19-6n EpiscopiaBihoron l1trejiitt ey tal6lkoz6 a magyarcrszdgi mozdonyvezetbk*
ktpviselii ki;zi;tt.A tal6lkoz6 tdrgya volt a ielenlegi #
szakszervezeti
H ,rokrrrrrrzeti kipvisel\i 6sa romdniai mozdonyvezetSk
* negdllapodds,a'melyUAV A az SN CFR,etet6sdgeki)ziitt iiinnel,6tre'aBiharkeresztes4iispakladdnyitvonaloi tt;ndia #
,dorlfi
E
fi vonottovdbbitdsr6l.
fi Tanulndnyoztuk a rendelkezdsinhre6116 dokumentumokat6s javaslatokat, amelyek a MAV teriletdn tortin| fi
sz6lnak,s SN CFR mozdonnyaltdrtinne.
# vonattovdbbitdsr6l
.
,, , ,, .
, ,.
1 B
mint a kdtorszig mozdonyvezet\ineku
javaslatait,elkdpzel|seit,
a szakszervezetek
tartjuk, hogyvegyikJigstelembe
fr Fontosnok
tg
r&
e kepviseloszeruezetet.
fi
H* Fontosnaktartiuk azt az dllLspontot, hogr a kdt orszdg szakszervezetinek
nincs ellenvetdsea mozdonyok hasznos fi
Ezlrtfontosnaktartiuk bizonyos6vintdzkeddsek
tiirlesztistbeJolydsolni.
ez1ltal nem akarjdk az ad6ssdg
fr
fi kihaszndl1sdban,
# bevezetis6t,a sajdt vontat6jdrmitveinkvddelmdreugyanigy, mint a kiszolgdl6 szemdlyzetvtdelmdt az el\irt utasitdsok *
ffl,
,A betartasamellett 6s a kiizlekeddsbiztonsdg
ar
szempontjdb'l.
xf'-t&
n A ktt szokszervezet
-ttg X
Jontosnaktafija, ho$/ bizonyostiirvtnyeketbe kell vezetni,mivel, ha idegenmozdonyyezet'|
ha
idegen
vezetni
mdsik
orszdg
teriilet,jn,
balesetet
okoz
az
dolgoz6,
az
ottoni
orszdgra
|rvinS'es
mozdon;rt
egr
szomszddos
fi
fi
vonni '!s nem lesz, ki megvidie.
szerintJogjdkfelel'6ssdgre
S
fr btintet|logszabdlyok
j6nakl6t, amelyelkipzel|snem stirtia ktt vezettsutasititsait, fr
fr Jorosoliukazt oz elkdpzel|st,amelyetmind kdtszakszervezet
X
il :rr o nr^rrtkdri emberiiogokat,a nemzetkiizimunkaiogikati.s a szocidlisv6.delmet.

3

f; rtrl, szerint:

H

fi ,rrrt6,risztr|l.

A

g

1. A vonatoktovdbbitdsdta illAV teriletdn mag)/armozdonyvezet|
Jogjo vigezni SN CFR mozdonnyal6sJelel\s az fi
[8
utasitdsokbetartdsdirt 6s a ki;zlekedtsbiztonsdgdirt.
T8
S
F
kiizremiiktidniJogebbena tevikenysdgben
a kdvetkez\kippen:
t$
# Z. Az SN CFRmozdonyszemilyzet
ts
- a romdnmozdonyvezet|.ieltigreli
i, utoritdrikiol ldtla et a mag)/ar^ordonyrrrrt6t o tl6p |sszeritkihasznildsdban, tfi
fr
€fr
kezelis'lben,is a sajdt gdpltJeltigyeh.
H
fi
- a segdd-mozdonyvezet|JblUgs'eli
az utasitdsok
el6irdsainakmedelel\ena parancsokbetartatdsdt,a hibaelhdritltst fi
fi
mfikoddsit,is ezeketjclenteniJbgja a romdn mozdonS,vezetisnek.
ds a bels6berendezdsek
fi
fr
az SN CFR szentlyzetJelel6s a mozdony miiszakiLllapotitdrt,kihaszndldsil\rt6s a karbantartdsddrt,
at SC &
$
fiat
Jrrrlttssig a ma{l)'ar mozdonyvezet66.n.
H
H
Ezen
mely lttrejdtt a kdtszakszervezet
egyezstg,
vezeti;iki;ziitt egr els616p6s
a jiivhbeni eytittnfikiidis tovdbbJbileszrdsdnek
fi
fi
g
orszdg kiiziitt
& a kit szomszddos
t'eh6t jarasoljuk, hogS'az ad6ssdgok
tiirlesztdserdvdn vezess|kbe a kiilcsiintisvonattovdbbitdsta mozdonyoh
- , |sstertt &
xfi t , . ,
,,. u
s kihaszndlasdvol
is javasoljuk egy negdllapoddsl|trehozdsdta ktiziisgdphaszndlatr6l
nindkit orszdgterilet6,n,mindklt *
fi
fi
#
fr
x*

A vdgrehajt6 szemi|lyzet,amely a vonattovdbltitdstvtgzi a szomszddos
orszdg teriiletin, kijlcsiinciskikipztsben ke\| X
g
kikdpeznt.
ftrL az dlldspontiaia ktt szakszervezctnek
o vonoLtot'dbbitdssol
kapcsolatban
ds vdriuk a hivatalosvdlasztoz SN CFR 3
. ,,,,
Amennyibenelutasitidk,igy tekintjiik, hogy nem veszikJ)gyelembe
vezadsdtiSl.
&
a szakszervezeteket
6s mdsszervezetekhez
re
kell, hogyJorduljunk, esetlegnemzetki;ziekhez,
ezenbeliil az tllC-hoz.

$
pitddny (romdnulill. magrarul) arr6l a negdllapoddsr6l,amelyet taldlkozdsunk
atkolndrat $
fr Etiror"rriroluni eg.y-ep.y

H ftatatrunft.

It
t!
3fl

1995.05.22
fr Brass6,
It

s
ts

tc
tf,
tfl
$
H
!tls

H

t$
IE
8t
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II#IOZDOIWEZET6K EGYII'II|SPRT ALAPiIVETW
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OKIRATA

(1087Budapest,KeA Mozdonyvezet6kSzakszervezete
repesirit 3.) a jelen alapit6 okiratban rogzitett felt6telekrci nmpirVANY l6tiehoziisiitkezdem6nyezi.

7. Az alapitvdnyi vagyon felhaszniiliisi m6dja:
Az alapitvdny indul6 vagyon6b6l 15 000 Ft-ot (azaz
Tizenotezerforintot) az alapit6okirat 1. pontji{banmeghatiirozott alapitv6nyi c6lok megval6sftiis6rakell fordftani:
1. Az alapftv6ny c6lja:
miatt hiitriinyos a) Az indul6 vagyonnak 6s az induldst kcivetSl'rdrom
Balesetvagy egy6beg6szs6gkdrosodiis
helyzetbekenilt mind aktiv, mind nyug6llomdnyf m9z- havi befizet6sek6vi kamata 6s hozad6ka,
donyvezet6, vagy annak kdzvetlen hozzltartoz6ja be- b)a negyedikh6napt6l tort6n6 befizet6sek,felaj6nl6sok,
tegelliitiisd,nak,rehabilit6ci6jiinakel6segit6se,a rehabi- csatlakozisok,ezekkamatai 6s egy6bhozad6ka,
d az alapitvitnyvdllalkoz6sitev6kenys6g6b6lszlrmaz5
litiici6 szinvonal6nakiavitdsa.
C6ljatov6bbii a fentiekbenmeghatiirozottakr6sz6rek6- jovedelem,
relemre vary a kurat6rium dont6se alapjrin egyszeri d) kifizet6srea 7. pont a) 6sb) alpontjiiban jelzett forg6tdmogat6snyrijt6sa,jdrad6kfizet6se,kdrt6rit6skieg6szi t6k6nek legfeljebb507o-a(azaz otven szizal6ka) kertilt6se,valamint az eg6szs6gtigyielliitdsukatbiztosit6, il- het, tovdbbd a c) alpontban jelzett jovedelem teljes
letve rehabilitiici6jukat v 69z6 intdzm6ny mriszervdsSr- osszege,
l6siinak tdmogatdsa,illetve anyagi felt6teleikhez val6 d az 7. pontban meghat6rozottakr6sz6re,k6relm6re,
illetvea kuratSriumdont6sealapjiinegyszeritdmogati{s
egyszeri hozz6jdrul6s.
nyrijtrisa,
2. Az alapitvdny neve:
fl az 1..pontban meghatdrozottaknakjrirad6k fizet6se,
illetve kdrt6rft6skieg6szft6se,
MOZDONYVEZETOK EGYMASERT
g) az 1.pontbanmeghat6rozottakeg6szsegilgyielliitiisiit
biztosit6, illetve a rehabilit6ci6j|t v69z6 int6zm6ny mri3. Az alapitviiny sz6khelye:
szerv6siirliisiinakt6mogat6sa,illetve a mrikod6si felt6MAV Vontat6siF6noksegeP6cs
teleihezvald anyagi hozz6j6rul6s.
Versenyu., Pf. 3.
750AP6cs,
4, Az alapitvdny vagyona:
Az alapitvdny indul6 t6k6jea MozdonyvezetSkSzakszervezeteP6csiTagcsoportjadltal rendelkez6srebocs6tott 50 000Ft (azazOtvenezerforint). A tdke novekm6ny6t az alapftv6nyhoz csatlakoz6 mozdonyvezet6k
brutt6 6rt6k6nek0,57o-a(azaz nulla eg6szot trzed szirzal6ka)biztositja.
Az alapftvdnynyitott, amelyhezbdrmelybelfcildi,illetve ktilfrildi term6szetes6s jogi szem6ly csatlakozhat
amennyibenegyet6rtaz alapitvdny c6lj6val.
A felajiinl6selfogad6s6r6la kurat6rium dont.
Krilfoldi felajiinlds eset6naz alapitviiny ktilon devizaszdmli{tnyit. A felaj6nlott osszegdeviziiban kamatozik
6sdevizdbanis felhaszndlhat6.
Az alapitviinyi vagyon gyarapft6sa6rdek6benaz alapftviiny jogosult orsziigos6s helyi gytijt6seketszervezrti,
folytov6bbii gazdasigi 6s v6llalkozdsi tev6ker.rys6get
tatni.
5. Az alapitvriny jogi mindsit6se:
Az alapitvriny az 7. sz. pontban meghakirozott tart6s
koz6rdekri c6lok 6rdek6ben a rendelkez6sreiill5 vagyonnal ondll6an gazd6lkod6jogi szem6ly.

8. Az alapffvAnykezelf szele:
Az alapftvdny kezel6 szerve az alapit6 6ltal kijelolt ot
Kurat6rium.
tagb6l6116
A Kurat6rium tagjai:
Bak Igniic
P6cs.Dr. BorosI. u. 3. sz.alattilakos.
Ill6s Tibor
Szigetv6r,R6zsau.74. sz.alatti lakos,
Kiss Attila
P6cs,Megyeri t6r 12.sz.alatti lakos,
Kiirbel Norbert P6cs,Krisztina t6r 12.sz.alatti lakos,
SzAziildzsel
Sikl6s,Iskolau.22. sz. alatti lakos.
A Kurat6riumelnokehiirom 6vi idStartamraBak Igniic
(P6cs,Dr. BorossL u. 3. sz.alatti lakos).
Az alapitvilny k6pviseletr5ben
a Kurat6rium elnoke jr{r
el.
A Kurat6rium szriksegszerint, de legal6bb 6vente egy
alkalommaltil6sezik,melyen dont az aktudlis felhaszndl6sik6rd6sekben,
ezzelkapcsolatosan
tervezetet,illetve beszdmol6tfogad el.
Dont6seir6l,hat6rozatair6ljegyzSkonyvetk6szit.
A Kurat6rium elnoke tagjait legal6bb nyolc nappal
irdsban6rtesftiaz til6s hely6rdl, idej6r6l 6s napirendj6r6l.
A Kurat6rium hatdrozatk6pes,ha mind az ot tag jelen
van az ril6sen.
Hatiirozataitegyszerii.sz6tobbseggel hozza.
Az alapitv6ny bankszdmldjafelett a rendelkez6sijog
Bak Igndc elniikiit 6s Kiss Attila kurat6riumi tagot
egyrittesenilleti meg.

5. Az alapitvdnyi vagyon mf(kiidtetdse:
Az alapitvirny vagyoniival tort6nS rendelkez6sa va(tovdbbiakban:
gyonkezel66sk6pviselSszervezetet
Kurat6rium) illeti meg.
A Kurat6rium az alapftv6nyivagyont kamatoz6banki KeltP1csett,
1995.n mcijtrs
h6 24.naTsjdn.
bet6tbenhelyezhetiel, kincstdri-vagy let6ti jegyetstb.
v6sdrolhat.
SiposJ6zsef
Az alapitvdnyviillalkozi{stcsakmiisodlagostev6kenyMOSZ elndk
s6gk6ntfolytathat.
alapit6
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TAJEKOZTATO j ogszabd,ly
vri,ltoz5,sokr6l
I.AzAlkotmdnybi,r6s4ghatdrontudap-tethetd 6s hdfdnyos jogkdvetkezmd- tott hat h6napon,kollektiv szerz6d6s
jin nemvdkoztak 1995.jrilius 0l-t6l
- a betegszabadsi4gra,
- a sziil6si szabadsdgra,
- a csalddi p6ttdkra,
- a gyermekgondozdsiseg6ly 6s anya-

nyek esetdn(Mt. 109. $) egyezs6getis
kdthetnek a felek.
III. Az 1995.szeptember
01-t6l bevezetdsre keriil6 Mt-t m6dosft6 szabdlvok
miatt a MAV Rt. Kollektiv Szerz6d€sdt

sdgit6mogati4sra,
is m6dosilani
sziiks6ses.
- atapp€nzre,
l. Ertelmeznikell az Mt. 199.g (5)
- a terhess6gi-gyermek4gyi
seg6lyre
bekezd6s6t
kiegdszft6mondatot.
- a munki{ltat6vezevonatkoz6szabi4lyok.
,,Az egyeztet6sen
Il. Az L995. 6vi LX tv. (megjelent t6je kivdteldvel- a munkdltat6tnem
1995156.sz. Magyar K0zlOnyben) kdpviselheti
az, aki a s6relmezett
dcin1995.szeptember
0l-tdl mddosftjaa tdsthozta."
polg6rperrendtart^4s
egyesszabiilyait. 2. Be kellenevezetnia ,,b6k6ltet6"inL6nyegesebb
vSltozdsok:
t€zm1nydt.
1. Megszfnika bontdperel6ttimeghall- ,,l99lA $ Kollektfv szerzdddsben,
illetgatisint€zm€nye.A bir6Mg a feleketaz ve a felek megdllapod6sdbanmunkahallgatjamegszemdlye- iigyi jogvita eset6rebdk6ltetdszem6ly6t
elsdtr4rgyal4son
illet6ke7000Ft kothetik ki, aki a 199. $ (5) bekezddse
sen.Ahdzassdgi
bont6per
lesz,amit a keresetlevdl
benyrljtdsakor szerinf egyeztet6s sordn a vit6ban
kell befizehi.Ebbena perbenillet6Kel- egyezs6gl6trehozi4s6t
kis6rli meg. Az
jegyz€sijogotnemenged6lyez
a biir6sdg. egyeztetdst
a b6k6ltet6n6lkell e tOrvdny
2. Emelkedett,
a kizdr6lagtizetdsimeg- szabdlyaiszerintkezdem6nyezni.
A b6hagydsutandrvdnyesithetd
p6nzfizet6- kdltet6 az egyezsdgetkdtelesirdsbafogs6reirdnyul6k0vetel6s
Osszege
100000 lalni."
Ft-ra(kordbban50 000Ft volt).
3. A rendliivrili felmondi4sszabi4lyaiis
3.Amunkaiigyiperekeljdrdsiszabdlyai viltoztali.
kedvez6bben
vdltoztak:
a) A rendkiviili felmondds jogiival a
- bevezette
a Pp. m6dosit6s
a fizet6si munkdltat6,,azennekalapjdulszolg6l6
meghagydst
munhaiigyiperbenis. (rij okrdl vald tudomdsszerz6stdl
sziimitott
Pp.350.$).
hdrom munlianaponbeliil, legt-eljebb
- a j6v6benmunkaiigyiperis sziinelel- azonbanaz ok bekovetkezt6tdlsz{rni-

VALTOZATOK ZAHONYRA
A kllrniknss6 ualo Es sokszor kaotikus allapotokat prodttkal6 zoJtonyi helgzet mbtt
ktTlon6senJonros es lromteli esemEng tnlt a z1hony 6s Munkdcs kdz\xi.kombinhtt
Juuarozds - Ro / Ia-Jorg olom -jitlils elsejei beinduldsa. Ind.olcllsklnt nem kell m6sra
g.ondollr, csakatibbnapos, tarthatatfanurhosszttuarokozd.stid6re meg auadkebti.
dzsiai hangulatokat idbzi t6megjelenetekre.
Noha mtnd6ss re 6h,pn kilometen6l uan szi, a naponta kOtszer oda-uissza k6zteked6
szerehenyek-.mindk€t yaryyban telt hdz"al tizemeltek. A szolgdltatdst 6r6nvnel
igenybe veu6k -nem sokalltdk a loo dollaros szatlitdsi dliat
Erert az osszeg1rt
mqjdhoggnem.fantasztikus,, icliugrast" h4j thattak v€gre.
Amikor aztanismEtkinlakultegy, akar szokdsosnak rb neuezhet6, nehony kilombter
hosszit,.tbbb.nopja udrakoz6 kamionkigy6 alaku.lt ki. 6s o k€t orszag hi.torszcruet
peftg- uegre dbntbttek aliBzam6Dfteghl,
ualamint a hataratldp€s-lilgn1orsitlsar6l,
a hhony-Mtutkacs
RollaJbrgalom
tranti drdekloclEs egy csapdsra"drasztiktsan
csokkent.
Annenetileg ds csak az IJkrqjna (Mun)<acs)JbLe tart6 uiszonylatbo'n - tette hozzd a
re nds ze rg azda D unaKomb i uezc toj e.
A Mu*dcszithony
k6zdp \olnbnctlltuyarozqs
tortEnete ezen a ponton akar v€get
is ertetne. fuyszersmind, a k6zt1t gg1zelmbuel zdnLlhatncAzpnban- 6s ez alambtnaltJuuarozds elk6telezetthiueinekOs akdrnuezctued1knek
egyardnt oromteli teny - mtOgsemtgg lesz, mert ual6sziruilectcsak hinapok k4rdbse
a zalrcnyi htlJbl4iito-si munkdlatainak meglkezddse.Es aikor mLanu'ateresztik1pessdge ajelenlegtek mindossze a tizedelesz, 6s eft6l a perctol keziue aJel4iiLdst
k6vete.ryisJol_gamatosan, menetrend. szcrint kozteked6 ianytnnatok,
ioo-a"uaros sz(rllitasi dlj m€g mtrclig csdbitobba ualk a t6bbnapos tEden €s koltseg
" szaporito
uarakozdsnol.
Dacapo alJine... Es mtncien kezdflk el6lr6t.
K6sa ltl6rton

rendelkez6seesetdnlegfeljebbegy6ven
beliil, brincselekm6nyelkdvetdseeset6n
a biintethetds6gel6viil6s6ig"6lhet.
b) A rendkiviili felmond6st is indokolni
kell a rendes felmondds indokoli4s6nak
megfelel6en.
c) Hatdlyonk(viil helyeztea tv. m6dosft:4s
a rendkfvUli felmondds esetdnaz Mt. 96.
$ (4) bekezd6st,amely munkaiigyijogvita
jogerds elbfrdl4sriiglehetds6getadoft a
dolgoz6dll6sdb6lbrtdnd felfiiggeszt6sdre (KSZ 25. &2.,3.ponD. V6lem6nyem
szerintazonbanazMt.13. $ (3) bekezddse
azin.,j6l6n elv" alapjr4n
maradhata jelenlegi KSZ szabily ozds.
d) Arendhfvtili felmondiiselleni kereset
benyfjtiisa - a m6dositrisfblytiin - nern
nydjt hataszt6hatdlyt a vdgrehajtiisra,
hanem a rendliiviili felmondds azonnal
vdgrehajthat6vd
v6lik.
4. A tdvolldti dij bevezet6se
6s az 6tlagkereset sz6mit6s szab6lyainak m6dosi
L4sadrintheti a KSZ idevonatkoz6 16szeit,bdraz Mt. 13.$ (3) bekezd6se
erre
n6zveis ir{nyad6.
5. Mddosultaz Mt. I18. $ (3) bekezd6se,
a munliaidd:
,,A napi munkaid6az (l) bekezd6sesetdben nem haladhatjameg a rizenk6t
6nit 6s arnal<k6t honap.kollektiv szerz6d6seltdrd rendelkezdse
esetdnlegl'eljebb n6gy h6nap,tObbmunkiiltlt6ra kite{ed6 hatdlyrikollektiv szerz6d€selli16 rendelkezdseeset6n leg{'eljebbhat
hdnap dtlagriban- az id6nymunkdtkiv6ve - a teljes munkaiddnekmeg kell
felelnie."
6s az Mt. 129. $ (l) bekezd6se,a rril6ra
szabiilya:
,Az elrendelhet6trilmunka fels6 hatdra
ndgy egymi{st kOvetd napon cisszesen
nyolc dla, ett6l €rv6nyeseneltdrni nern
lehet. Az elrendelhet6trihnunka f'els6
hatdla napt{ri 6venk6nt szdznegyvenndgy,kollektiv szerz6d6selt6r6 rendelkezdseesetdnlegt'eljebbk6tszdz,tObb
munkdltatdrakiterjedd hatdlyf kollektiv szerz6d6selt6r6 rendelliez6seeset6n
legfelj ebb hir omszin 6ra."
Ezeka szabiilyok a KSZ-t feljogositjr4k,
hogy az Mfben szabiilyozottalapesett6l ,,felt'e16"
elt6rjena munkiiltat6.
Budapest,1995.jrtlius 20.
Dr. Vagada-vItdik6
JogiailQCSOS
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ONYVEZETOINK VEDETMEBEN!
NTOZD
fr. r6sz ,,Megdllj"
tapasztalato;i

dlldsrt jeb6k es biztottsdgi hatdrjelzdk
a szombqthelgi igazgat6sdg teriiletdn

megho,lo,d.d.sdnak
- 7963-L983

menetkozben
elhagytaa vezet66l- kelt6balesetnek.
S ha mdrerrSlsz6
A kovetkez6kbeness6k sz6
jelz6megha- esett,vizsgiljukmegebbSlaszeml6st6s ezdrla kijdrati
egyediesetekr6l!
fordult laddsiival
Ha nemis kiz6- pontb6l
isa 175dbjelz6meghaladds
Egy-egyjelz5meghalad6s
,,fizetett".
veze- rolagez volt az oka enneka 175. n6hdnyeset6t!
befoly6soltsdg,
e16alkoholos
a menet- esetnek(majdkiderftia vizsgSlat), lgaz{n csak a szerencs6nekkotov6bbA
t6iilldselhagyasa,
ha- az m1rbizonyos,
hogyennekf6sze- szdnhet6,hogy a szombathelyi
rendbeel6irtakfigyelmenkfrvUl
gydsamiatt.Mindh6rom
(!)jelz6meghala-igazgatosdghoz
repl6je
volt
125.
a
esetben,"A"
tartoz6 szolg6lati
(Amikor
is,
1976.
hibdzott.
dAsokozoja
m6jus2-dn, fdnoks69ek
mozdonyvezet6ivel
mozdonyvezet6je
tdrAkkoris, t6nt jelz6meghaladdsi
eseteknem
e tanulmdnyvAzlalAt1982 kes6 Kertabejdratijelz6jen6l.
ettem, mintmost- olyanvonatottovdbbf- jdrtaks0lyosabbkovetkezm6nyekelk6szft
5sz6n heveny6szve
csup6n
bevezetott, amelyhetenteegyszer,vagy kel. (1963{611983-ig).
Sorolhat6k
az emlftett3 esetet
kozleke- ugyankdzfeltfn6stkeltSbalesetek
t6nek sz6ntamegy mdsik,olyan csakUnnepiforgalomban
int az 1301(!) 6s azon koz6- ezekb6lemlftekmostn6hdegyedieset el6, amikor,,B"moz- dik:74061a,
is a naponisvas6rnap
volt(l).V6letlen nyat-, de ism6tcsakazt irhatom:
a VB-berendez6st
donyvezet6je
Nemtudom!De hdlalstennek
kiiktatvafolytattatitj6ta vOrds-jelz6 ennyiegybees6s?
6s a mozdonyvezetcik
utan.Terveimben
akkor a lelkiismeretfurdal6s
marad.
cirangyalainak,
halAlesettel,
vagy
elhagydsa
- h6la Amikorigy is igazolva
lStomszUk- srilyoss6rUl6sselj6ro
az 6lll,hogya 174esetkozUl
esetegysem
- egyetlen
ittassdgi
lstennek
esetre, s6g6tennekaz 6tlog6elemz6snek,volta 175kdzdtt.De lehetett
volna!
mintbdrholel6fordulhatora,
befeje- visszakfvdnok
t6rnieredeti
elk6pze- (Bevallom,
e bekezd6snek
1983koz- l6semhez.
z6sUlt6rekvissza.Csakhogy
Vanm6gegyeset,amely bannemeg6szen
ilyenvolta hang- sze- v6tele.)
fordult
benbekovetkezett
a 175.esetis... ugyancsak
egyszer
e15
rencsdrel(Sajnosaz6tamiir tdbb- 1965.januar26-6na 328-assoroza1995.MT.)
Ktllonds,
hogy(ez)a175.esettaldn szoris! 1995MT.)1978.november lJ g6zmozdonnyal
vontatott18401a
6ppenakkort0rt6nt,amikor6ssze- 14-6n,a 9366sz.vonatot
tovdbbft6 sz. vonattala ,,B"frit6hdzbataflozo
az okokr6l- ,,B"-beli
mozdonyvezet6'Dinny6s
dllitottama tAbldzatot
6s mozdonyvezet6
meghaladtaSdr- amikor 5z6kesfeh6rvdr
akkor6s itl Celldomdlkon
6llomdsokkozott szentmihdly
Allomdsbejdratijelz66s ahol irome sorokat.Ez az eset meghaladia
a lfrkdzjelzdt6srArltko- jel.Azesetkovetkezm6nye:
a behajelzS- lad6vonathorzsol6dott
7-6naz 1301sz. zdtta sz6kesfeh6rviiri
1982.november
bejdrati
az 6llomAsvonattalt6rt6nt.
Eshaaddiga napig n6lfeltart6ztatott
1288sz.vonatv6- bantolat6st
v6gz5324,7A3
sz.mozmenetkozbeni
vezet66ll6s
elhagyd- g6re.Koll6g6nk
M62sor. dony szerkocsijdval.Megs6rUlt
a vonatjdt
jelz6meghaladdsi
sa egyetlen
ese- mozdonnyaltov6bbftotta.
Minda p6- mindk6tmozdony6s a szem6lyvotet okozott- most bekovetkezett lya,mindpediga mozdony
megfe- nat8 db k6ttengelyes
kocsija,a keugyanebb6l
a hibdb6legymdsikis. lelleka CSM-kozleked6s
el6ii.dsai-letkezettk6r - akkori6r16kensziiMintels6 alkalommal,
mostis ,,A" nak.A mozdony
6bers6gi6svonaf mitva- 15 613 Ft. M6g6ri6siszej6l m(k6- rencse,hogylesz6llSshoz
vontatdsifdnoks6gmozdonyveze- befolydso16
berendez6se
k6szrjlve
m6don dott.A vonatbefolyasol6
t6je hibdzott6s d'thetetlen
berende- egy-k6tmer6szebb
utasnem6lltki
egyolyankoll6ga,
akim6rszerepelt z6sta KZ-kulcs
elfordittds6val
kiik- a kocsikl6pcs6j6re,
mertnydronez
egyjelz6meghaladdssal
a nyilv6n- tatta6sa lejtciben
gyorsulni is megtort6nhetett
engedte
volna.
(1976-ban).
tartdsban,
Hogymi6rt vonat6t.M6igis megmagyardzha-1967.mSjus
2B-6na411-es
sorozaboncolgatomennyire 16szletekbet a t l a n . . .
tu mozdonnyal
tov6bbltott
1373sz.
bocsdtkozva
e k6rd6st?Az6rt,mert Tudomdsom
szerintez voltaz els6 tehervonattal
az ugyancsak,,B'-be
- kozvetleszinte lelkiismeretfurdaldst
6rzek: olyanCSM-esbaleset,
melykdvet- tartoz6mozdonyvezetcj
hogyha e dolgozatommal
el6bbk6- kezm6nyeit
tekintve
sulyos:3 kocsi nrll a celld6molkirendez6bolval6
szenvagyok6s el6bbadhatomaz siklott,1 keresztbefordulva
mindk6t indul6s
utdn- meghaladta
a fcjvonal
kez6be,
oktatok
akkortaldn
enneka vdgdnyttobbordraelzfifia,a moz- delta-ki69azds6n6l,
a delta-v6gAny175.esetneka mozdonyvezet6je
is donyer6senmegrong6l6dott.
Av6t- ra fe16llittott,,Megdllj'-all6su
fedez6
int6figyelmeztet6st
kap az oktat6- kes ,,B"-beli
mozdonyvezet6
a cso- jelz6t,amelya f6vonalforgalmdt
feson a jelz6meghaladdsok
ok6rol, ddvalhatAros
modonmaradts6rtet- dezte.Behaladt
a terel6-csonkdba,
kciztrik
felfigyelarra,hogyvolt egy len: a vezet6fulke
osszepr6sel5ddtt!
aholaz ritkoz6bakot
dttorvea mozkoll6g6ja,
aki 1969.janudr Teh6t,,l6tv6nyos"
,,A"-beli
balesetvolt. A donyvalamennyi
tengely6vel
siklott
1-j6n,Ostffyasszonyfa
dllomdson szaknyelv
ezt nevezikozfelt(n6st 6sa mintegy
k6t-,k6t6sf6l m6teres
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- MAVdol- ny6benad r6szletesk6peta bekozuhant.86ra meneszt6s balesettel
m6lys6gbe
kapcsolatban
volt,ez azonbannem gozok dltal elkdvetettv6ts6gekkel velkezettesetekr6l(4. dbra).
is szab6lytalan
mentesfti
a nnzdonyvezetcit
a vdlt6k 6s mulasztdsokkal
nem foglalko- Egy6bdsszef0ggesek6s
me$igye16se
alol. zom, azok ugyanisnem fuggnek k6vetkeztetesek
6sjelz6kAlldsAnak
Ezazesetis igazolja
aztaz6rdk6rv6- 6ssze,csakkdzvetve,
a jelz6meg- A mdr emlftett4. AbralAblipatabaa
nyf igazsdgot,
hogy:,,abalesetmeg- halad6ssal.)
Az emlitettnapona vontatoj6rmfvekdarabsz6ma az
el6z6s6nek
utols6lehet6s6ge
a moz- 7520.l1.
sz.g6pvonattal,
l6v6(dolgozo)
az A'2l,037 Uzemben
6llagot
t0krokez6ben
van!"
(M28sor.)r6szegen zi, minden6vbena december
donyvezet5
sz.mozdonyon
31-i
1972.
1118.11.
oktober22-6na
sz.alatt 6s vonalismeret
n6lkUlszolgdlatot iillapotszerint.
Ahogyaz 1. dbr6ngrakcizleked6
M40,21
5 sz.g6pvonattal
a teljesft6k6t iparvasdti
mozdonyve- fikusan,itt sz6mszerfsftve
is figyevontat6si
f6ndks6g
l6tsziimAba
zet6,figyelmenkfvtilhagyvaOstf- lemmelkis6rhetS
a dolgoz6g5z-6s
,,D"
tartoz6nnzdonyvezet6meghaladta fyasszonyf
a,,Megallj
!'-all6s0
kijdrati d2elvontatoj6rmrivek
ar6nya. Meg6lBadacsonytdrdemic-Szigliget
6llo- jelz6j6l,kihaladtaka nyilt vonalra, lapfthato,
hogya jelzdmeghaladdsok
-6ll5srjbejdratijelzoj6t ahol szembehaladtak
m6s,,Megdllj!'
az 6llomds sz6ma- ingadoz6an
b5r,de - ten6srdUtkozdtt
azdllomdslll.vdg6nydn fel6 k6zeled66s 424-essorozatti denci6jdban
1980-igcsokkenci.
Ebe\o 4192sz. vonatv6g6re.A moz- 96zmozdonnyal
vontatotttehervo- ben jelent6sszerepettulajdonitok
a
donyban
3000Ft,a kocsikban
24766 nattal.Mindketten
aludtaka gy6ri biztosftoberendez6sek
folyamatos
Ft k6r keletkezett
6s a mozdonybol mozdonyon
Eppebbenldtom
, ezdrl,az Utk6z6sis korszerfsft6s6nek.
23 0006rt6kriolaj.Ateljes,50 bekovetkezett.
elfolyt
Az egyikrlka kor- az 1981.6viesetekszdmanoveked6766Ft6rt6krikdraz6rtkovetkezett
be, hAzba sz6llit6stkovet6enrdvid s6nekokaitis. (Term6szetesen
csak
merta mozdonyvezet6
elaludt
6snem iddnbe[]lmeghalt,
mozdonyuk
s0- az esetekbekovetkez6se
okainakisfigyettemeg a bejdratijelz6dlliisdt, lyosanmegrong6lodott.
A MAVdol- meret6ben
vonhat6k
le kovetkeztet6nemhajtotlav6greannak,,Megiillj!'- 9oz6kmulaszt6sa
a t6nyeken
nem sek.)Az egyretdbb helyenki6pftett
parancs6t.
jetfeladds,
vdltoztat.
az egyretobbolyanvontaA nyilv6ntartott
175 esetkoztnem A jelzcimeghaladdsok
terUleti
meg- tojdrmri,
melyenfelszerett6k
a vonat- EeVA-t- szem6lyzetUszerepel-mertidegenvdllalatem- oszl6sa,
azokokelemz6se
6segyes befoly6sol6t
j6ro- esetek ketegybizonyos
bereikdvett6k
el-, de idekiv6nkozik- kovetkezm6nyekkel
fajtak6nyelem6rzetaz 1982.jrilius23-6nbek6vetkezettleirdsa
utenkovetkezzen
egyossze- hezszoktatja.
6s jelz6meghaladdsbol
szfirmazo, hasonllto
(folytatjuk)
tAblazat,
amelya vontatosulyoskimenetelfbaleset.(Az e j6rmrivekdarabszdmdnak
Mih6kTam6s
fUggve-

7964
1965
1966
7967
1968
1969
1974
1971
1972
7973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
7982
1983
Ossz.

vontat6j6rmrivek
rizemben (db)
gdz
dfzel
ossz.
238
62
30u
239
60
299
279
65
284
275
63
278
792
76
268
777
80
257
789
81
270
770
83
253
140
110
250
133
115
248
734
72A
254
714
133
247
97
142
239
90
138
228
86
744
230
68
774
242
51
183
234
34
208
242
76
217
233

22
11
7
15
8
8
13
11
10
72
10
72
7
a

5
a
J

2
7
+

775
4. dbra A jelfrtneghaladdsoktva*tttt

mv-l
vb-k
ldtszdm szdma

D

6
2
80.1
791

101i
1056

7

a
J

2
1

7

J

a

J

749
806
809
827
851
842
841
850
849
898

1233
7307
1289
7287

n

T

4
2
2
4
2
2

7
5

1

a

2

1

I

2

4
J

4
2

IJZJ

C)

i333
1325
7352
1354
7325

4

2
2

a

4
.)

12
12
11

2-

a1
LI

27
-1
11
311
311

i_
_I

22-

a

L

1
1

I

J

1
2

1
I

I

1
I

70

28

i_

2

;,
1-

36

20

12
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fAlE rcOZfef6 a Vasuta,sNyugdiip dnztd'r'r6l
zett kedvezm€nyezett, ha ilYen
Az Onkentes K6lcsdn0s Blztosit6
szem€ly nincs, akkor az Or6kds
Art
1993'
PdnztSrala6l sz6l6
kapJa a hat6rozott td6 letelt€ig.
XCX/I. t6wdny lehetdw6teszl, hogr
egrszeri k6lcs0nt
a munkav6llal6k lddskorl szoci6- A p€nztir
r€sz€re, m6rs€t"gJd
ny0Jthat
atirndveldsdre,
lfs blztonsdguk
sadalomblztosit6s nyugdij szo[af - kelt kamat 6s kezel€st kdltseg
mellett.
tatdsanak ldegdszit6sere, 6nk6ntes k6lcs6n6s nyugdijp€nCrtuat
Ml a kdtelessege a P6nzttlrtagP
hozzanak l6tre.
nak?
Magrarorszagon a szocidlis ell6t6FZetnte kell a tagdijat, pdlddul a
rendszer atahkitasa tObbek k0kereset 2o/o-dt, tovdbbi
brutt6
rigmeveaz
z0tt oda wnt,hqr
2o/o-ot pedig a munkd:ltat6 fizetzettnyrgdiJ mellett azaldxr munne. Mindk6t Osszegkedvez6 ad6kav6Lllat6k ldegdszitd nyugdijbizz5.si feltdteleket Jelent, ezert ls
tosit6st kOssenek, mert a tdrsadalehet el6nyds a pOnztdrtags6g
rryugdiJ
v6rhat6
lornbiztosit6st6l
mind a munkavdllalo, mind a
Osszege- solddle oldr6l - m6r most
munkAltat6 r€sz6re.
sern k€pes annak a szoci6lis biztenni,
eleget
felt6telnek
tonsdgf
arnlre Jaggal sz6rnithatndnak a A munkllltat6 mtnt tag
A p€nzLAr tagla lehet minden
nyugalomdnyba kerul6k.
olyan munkdltat6, ald munkafolYamat,
Visszafordithatatlan a
v6llal6J
6nak tagdrjftzet€si k6teleldeg6szit6
sz6.rnos
orszdg;ban
az
zettsdgdt r€szben vag/ egCszben
megalakult,
nyugdiJpenztar
mozdult a bZtosit6.st Ptac, de fel- Atvallalja, de ez a munkd{tatoi
bor-zirjltulits minden plnztitrtehetdleg J6n€h6ny P€nztdr k6tagra n€nre csak azonos 6sszerirl visszaEl€sek is lesznek.
Az indokoltsi6 €s az Onvddelem gu, vagg azonos mert€kri lehet.
megteremtette azt a helYzetet, Minderrdl a munkdLltat6 €s a
hogl a MAV Rt-nel mar nem sza- p€nztAr kdzott kdtend6 szerz6d€sben kell rendelkezni.
bad halogatni a ldegdszit6 nyugdiJp€nzLAr l€treh ozisdt.
Szenez6sl feladatok
penzLir
megalakitasAnak
A
Mlt blztosit a nyugdiJP6nztdr?
egyik alapfeltdtele az alapszaApdnztAr, tagJa r6sz6re, a nyugdilkorhatir el6r6set k6vet6en fix bdly elfogaddrsa,melyben rendelkezni kell a p€nzLir szerveinek
Oiszegri Jaraddkot flzet.
(kuld6ttkdzgrules, rdszkdzgruAJarad6k foly6sitdsa alatt bekovetkezett hal6Ll eset€n a j6.rade- l6s, igazgat6tan6.cs,ellen6rz6 bikot a p€nztaftag eltal megneve- zotts6g, szak6rt6i bizottsdg, ug5r-

vezet6) feladatairol, jogositv6nyatr6l, muk6d€sukrdl.
Kul6n6s r€sLe az alaPszabdlYnak a p€nztir gazddlkodas6t
meghataro zo feJezete,melYben a
konkr€t gazdiiJkoditst (a nyuSa
tefesit€s€t,
d$szolgaltakis
p€nztrirvagron befektet€s€t 6s
kezeldset, a kieg€szit6 vdLllalkoz5.st tevekenyseget) kell szab5.lyozrn, meg kell nevezni a bev6teli forr6.sokat: beflzetett tagdij,
munk6ltat6 i hozzitj 6r ulis, p €nzbeni t6rnogatdsok 6s adom6nyok, a befektetes hozamai, a
varyon ertekesit€ s €b6l sz6rrnaz6
bevetelek es egleb bev€telek.
Az egrs€ges vasutas nyugdijp€nztAr l€trehoz5.s6r6l konzultS.ci6k kezd6dtek az OTA koordin6Ll6.samellett a MAV Rt., a GYSEV
Rt., a Vasutasok Szakszew uete,
aVasrlti Dolgoz6k Szabad Szakszewezete, a Mozdonyvezetbk
Szakszewuete, a MAV Rt. KOzponti Uzemi TanAcsa €s termeszetesen az Uf A vezetoinek reszvdtel€vel.
Kul6n egyeztet€sben a harom
reprezentativ szakszewezet 6s a
MAV Rt. vezetbi egret€rtettek a
munkiiltatoi tagi r€szvdtelben,
ennek rdszleteirdl az 6szi b6darggal6sok keret6ben
szhletik
megallapodas.
A vasutas nyugd{penztSr l€trehozdsa az ellzetes egyeztetesek
alapj dn szeptemberben v6rhat6.
Dr. Borslk Jllnos
igyuezet6 alelnok
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MOSZ
embl6m6sb6r nodr6g6veketcsin6ltofofi fi
Szokszervezele
i I tvtozOonwezel6k
q MOSZembl6m6skulcsfort6kis. *
I fUOnNiz6 m6retben.Ugyoncsokelk6szUltek
E
i Megtefinteni,rendelni6i v6s6rolnio MOSZk6zponti6bonlehet.

i nr 6u6ro,700Ftldb
i{ A kulcstort66ro: 80 Ftldb
is o k6zpontbon.
i ltinet ig6nyevon 16,oz ism6tellenrendelhetnyokkend6tUt
I

nyokkend6tfi6to:560Ftldb
i- A
-

i- Erdekl6dnio 0l lffiztelefonszdmon lehef(Horny6kn6n6l).
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A Mozdon5rve zetiik szakszerv ezet,- meghirdeti valamennyi
- - tagcsoportja szdmdra az ilszi-tavaszi rendszerben
rebonyolitdsra keriild kisp:ily_ris labdarrig6-bajnoksdgot.
Ajdt6k-lebonyolitrisa
es szabatyai az efrtilt 6";kG; -, - meghirdetett jdtdkszab:ilyokkal megegyeznek.

.- A kiizdpdii !t<ik. ds . g6.."-t
ir le6oIrvolf te" i" iil e-"-*ii"ges
vflltoztatasrir6laz iig1ruiv6bizottsilfr
szeptemberhavi ti6s6n

diint.
Neuezisi dij: 1500Ftlcsapat
Anevezdsi dijakat a tagesoport, pdnztriro-sa a MosZ kdzponti
sz6ml:ira
MNB 2r8 -9 8299/ 5 rO- 0!15242-|

A teriileti fordulik

t"rtil"ti iigyvivdk vdgzik
-'

l*."y"jiJi:#"
az elmrilt dvekben
kialakftott gyakorlat"izerint.'
Sok sikert, ercit, eg6ils6get
minden sportolni kfvrind koll-€g6nak!

Sipos Jozeef

Epi[69us
Apom mindrg mondto,.
Legydl mosinrsztol
Szavof megfogodvo.
Menlem tonfo/yomro.
Azf gondoltom biztos 6/et.
Szeret'feme mesters1get.
Szemmereszfue f6/ei.
Jortom kddben, d6rben.
Hoie26n6/ d//fom.
Szo/onnotzob6/tam.
Negyven fokos nyorbon
Krvorodt o nyo/om.
fo/olfam Pupossol,
lo/oltam Bobdvo/,
Jorlam 6ll'e/-noppa/
"Fekete vonof/o/'.
Azfon Szi/ikdpe
Lebegelf oz 6gbe.
S middn seggem 6rte.
Lelkem, nem cser6/te,
Gigonlra fe/u/ve.
A/unkdmof szeretve,
E/eteket f€/tve.
Jortom fel/egekbe.
Am roncs /el/ ilt minoen.
Szinteminden szinfen.
S mind amibe hilfem,
KOdde vd/t e/6ttem.
En mindrg rem6/tem.
lomogatast kdrtem,
S mire fe/6bredfem.
Se munkam. se g6pem,
Pokol Barnabds

Karrier
,,A politikai felernelked6snekk6t rltia
van: az-embervagy alkalmazkodik,vagy
keresztbefekszik." (K. Adenauer,n€met
illamferfi)
*
,,A karrier.kerekeitlegjobbana hizelg€s
zsirazza..." (S.Graff, n6mer drimairo)
*
,,Az emberek nem az6rt tdrekszeneka
fbny fel€, hogy jobban lissanak,hanem
hogy jobban ragyogjanak..."(F. W.
Nietzsche,n6met filoz6fus)
*
,,tIa 3z gmber a nngl6tnin feljebb jut,
-eqst hogy beosztottaivalbaritsigosan
viselkedj6k,mert k6s6bb,amikor alibb_
zuhan,irjn alilkozik majd velti&...', (R.
M. Nixon, amerikaifllamfbm, eln6k)
Vink6 J6zsef gyriitemdnyeb6l
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