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Mtnt tagsagunk el6tt tsmert, az 1993-banelfogadott- €sJelenlegls dn€nyben l€vd -vdlasztS.si
szabiiyzat alapJ6n f gg6Jrinius6ban kellett volna megv6lasztani a VIAVRt. felngrel6-b?.ottsagdbaazt a hdrom szemdlyt,akik a munkavAllal6i k€pviseletethtjak el a bizottsdgban.
Mtvel a szal<sznwezetek6s a MAV Rt. kdz6tt nem Jdtt l€tre egrs€ges elk€pzel€s, az alapit6
nev€ben dr. Lotz KSroly miniszter tr lev€lben €rlesitette KdLlnoldKiss S6ndor eln6k urat
dOntesdr6l.
Ebb6l ld€z.znkaz aJihbralat:
.K€rem, hogy az nJ vdlasztasl szabiiyr.at keruljdn egreztet€sre valamennyi szakszewezettel,
irnJ d beterJeszt€srealapit6lJ ovdhagrdsra. Ennek alapj6n a kfirt nJvSlaszt6.sokonmegvAlasztott
munhavdllal6r

kepvisel6k megbizatdsa a slkeres vdlaszt6sokt6l, illetve

1997. Januir 1-JGI6I GrvGnybe l6phet.
Az irJ szabdlyzat konszenzusos elfogadS.sdt l6nyegesnek tartom a szakszervv,etek, a munkavdllal6k t6rnogatds6nak meg6rz6s6hez.
K6rem, hogr a fentiek szellemeben eldrva sziveskedJdk a jelenlegi dolgoz6t kdpvisel6k megbizatdsdnak dtmeneti meghosszabbitaset a munkavdllal6i drdekk6pviseletekkel elfogadtatni.'
Slpos J6zsef, elnOk

i!
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9(o aloft /ru(yr"a $o7o,$uinhu{,
..
Napjainkban kevds olyan vasutas Osszecsak annyi, hogy a felvigydz6k
dolgoz6l6tezik, akineknincs mozdony- utazzikbe azt a t6rs6get,melyekenaz
ra sz6l6 fiaz[si enged6lye,megspekel- adott mozdonyszemdlyzet
vez6nyl6s6t
mindez ellendrz6si v€gzi*.,nehogyelfelejtsdka tdrsdghez
ve termdszetesen
jogkdrrelis. (Ha mdr egyszerott van.)
tartoz6vonalaksaj6tossdgait.
Az adott
inldbb a KSZ. azMt.. a
N6h6nyh6napjaaz adott i gazgat6sr4- munkak<irhdz
gon, az adott ffrtdhdzni4lis beindult a helyi ftiggeldkismeretetartoznajobban
vdlemdnyeszerint-,
bogdr,hogy itt az ideje tovdbbb6viteni - a szakszervezet
azt a kilrt, melyeka mozdonyszem6ly- talrdnarrr6laz apr6s6gr6lnemis beszdlzet ellendrz1s6tv6gezhetik. A fit6hdz- ve,hogya mozdonyszemdlyzet
vonalisn6l, az adott mozdonyfelvigydzdkke- mereteaz adottvonalonsohanemdviil
riilt€k be ebbe a szdlesk<irbe,egyesek el, ellenbena felvigy6z6knak
m6gishah6ts6nyomdsdnakeredm6nyek6nt.
vonkdnta vonalakatbe kell utazniuka
A szakszervezet
hangotado$ellen6r- forgalmiszolgdlattalvaldjobb, szem6z€seinek,s az adott osztdlyvezet6tudo- lyesebbkapcsolattartds
miatt.
mdMrais hoztaezLAz engeddlyek
kiaddImpondlda kapcsolattarti4s,
hiszen
tudott,deazt c6fol- robog6 vonaton keresztiil ktittetnek
s{r6l azosztdlyvezetd
azellen- egyrejobb munkakapcsolatok,
hiszena
ta,hogyazadottmegbiz6levdlen
jog
is rajta van. A szakszeryezet suhan6vonatbdl5-8 mdsodpercig
6rz€si
egyveta a Mtors'4got6s elkiildte az egyk mdstszemiigyrevehetik.Micsodakon- taktus!Most mfu biztos,hogy jobban
megbiz6levdlf6nymdsolatdtaz osztAly
vezet6nek,melyet valamikor m9g az fog a kdt szolgdlati69 egyiitrndkCxlni.
adofiosztdlyvezetfirt al[. Az oszt6lyve- Megvan a kapcsolat,bdr ez sajnosl6tzetdtovdbbrais tiltakozottakoll6gdk(ne- szik,hogyilyen a t6rsdgben.
vezetesen:
mozdonyfelvigydz6k)ellendrTelt, mdlt az id6, djra lettekkompondlvaa felvigyi4z6imunkakdrileirdsok,
z€sijogkOrdvelkapcsolatban.
A sz6nd6k,az adottoszt6lyr6lmind- az adottosztilyvezetf szdnddkaszerint

az igazgat6s6gonbeliil, minden fft6hdznakmegadtaa lehet6s6get
a koll6g6k kiutazisdra. Az adott utaz4sokkal
nincsis gondom,hiszenutazgatdfelvigy6z6irk helyett,az adottszolgdlatihelyen mozdonyvezetdkkelp6toljdk a
kapcsolatotteremtdkolldgdk helycl, de
jogkdr a megbtzdlev€len
az ellendrz4si
tovdbbrais szerepel.Lehet, hogy csak
az adott szolg6lati helyen ds csak az
adottemberekndl.
Elmfltak a h6z{porok,rtigybeborultak a f6k, bekOsz0ntOttek
a nydr elej6re
jellemzd zivatarok, de az adott szolg6lati helyen az adott intdzkeddstaz id6
vasfoga sem tudja megsemmis(teni.
Marad a megbiz6levdl,a rendszertelen
kiutaztatds6s maradtaz ellen6rzdsijog
is az adott munkakdrh0z.
Tal6njoggal vet&lik fel a kdrd6s:az
adott igazgat6sdgon,az adott osztdly
ttsztinza-eaprobldmdtadottideig,vagy
megv6rjuk,tnqy m adott helyen a fdk
s6rgul6leveleilehulljanak?Tehdta kdrd6sadott.
KL
(ntv a szerkesztdsCgben
adott)
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a ,rSztrijk 6s/vagythrgyalSs"cimmelrendezettf6rumr6l
(A4 6ss4efoglal6kapcsolatos a rrui.jusi laps4irnban megielent frdssal)
lcgfontosabb cszkozer6l. N6hiny hiozzLszbli>riSr velekedctt' hogr a
tatgallsok prioritisihoz nern f6t sernmi k6tseg mcrt a tirsa&lom6pit6shez, a Lisz4,rnithatomunkaiigyi kapcsolatok I€ttehozatallhoz
n6lkiiltrzhetcdcn& az egcz,tetisck. Mindamellett fenn kell tartani a
sztdiLL€pessgeg de maga ^ szv.aik csak vegs6 eszktiz lehet a
munkavillal6k kez€beq hiszcn maga a tatgdhs is a nyomisryakodis
egyik cszk6ze.Elmondt4Lk,hogy neheziti az itdekegyeztetest a gaz&sAgi suatqia kiforatlansiga, v€y ePPenhiinya. Felvetenbk,hog az
crdckegycztetcsalapvet6 c6lla a konfliktus megel6z6sevagy kezel6se.
visszaadd a ielcnlcgi iisszefogfal6.
Az
egyik ielent5s er5t k6pvisel6 otszAgos szakszetvezei szovetseg
elvei
szervez6d6si
szovetseg
szakszervezeti
hat
orszi,gos
A
ielent6s
i.illispontfaszetint,a kell5 onmcrs6kletsegithetia b€k€smegoldisokat,
clter6st mutamak, dc annyi latAtozottzn litszik, hogl aSzakszeweze'
tck Egriittrnrikod6si F6nrma (SZEF) 6s az Etdmis6gi Szakszervezet €s nem sziiks6gesazonnal a munkabesziinteteshez folyamodni. TiibTiimiirtilcs @SZT) szinte teles m6nekben lefedi a koz-alkoJmazotta' ben rig veltek, hog inkibb a t4rgralisos megoldist helyezik el6t&be,
de ennek vannak c5r€b inditekai is. Szcrvcz6si, mozg6sit4si gondok
kat, a Loztiszwisel6kct & az iglnevezett szolgilati viszonyban foglalis mcgielennek egy-eg dcrnonstrici6, eg-egy mcgmozdul-is kapcsin.
Magtar
a
etdekelq
n€gy
szovetseg
A
ptofitszf&iban
koztatottakat
SzakszcwczctckOrszigos Sz6vca6gcO{SZOSZ), az Auton6m Szak- Neheziti a konfliktushclyzctek angalAsos rcndcz6s6t a munlaiigyi
cllen6rz6sr5l sz6l6 torv6ny hiAnya, a munlavillal6k v6dclm6t ncrn
szcrvczcteL Szovctscgc (/f,.ZSZ), a Fiiggeden SzaLszewezetekDemokratikus t;ghia ( ;gD cs a Munk6stanicsok Otszl'gos Szovcts6ge naglon biztosito mun-katorv6nykdnyv,a szakszervczetitisztscgvisel6k
iogana! megs6rt6se eseten elmarad6 szankci6k a munkaltatokat
terhel6en.
Az MSZ.OSZ ta$itszirna, timogatottsiga dapihn a legnagyobb kona,
Liga
Ncgativ tapaszt4+tau6lbeszllt az e5/ik felsz6lal6, amikor ernlekeztedominins'
is
a
fodcdci6, az ASZSZ a kozd,zcrn szfirilban
Amikor
vantett az elmult €vekkonfoderlci6s harcairasztr6ikhelyzetekben.
teriilet6n
valamennyi
Munkistanicsok pedig a profinzfeta
lelen
helyezett
valamely
sztra,kot
vagl
szcivcts6g
M
egyik
villalatokig.
multinacioniJis
a
Wzervaete
nak, a kodeked6st5l
kili6r6^, akkor egy misik tomoriil6s elit6lte azl Nem eglimis ellen,
Az MSZOSZ-I kiv6ve, az orszAgos szakszewez,ei szovcts6gek nern
hanem egyiitt volna szercncs6s 6s f6k6nt etedm6nyesebb fcllepni.
hirdctrck 6s nern tartotak kitericdg orsz6gos,sok ezer munkavallal6t
lltilnyzik a szolidaritasi szu6jk, hiAnyzik az erys6gess€g.
mozg6sito munkabcsziintetest Szttiikokban, sztriikfelhivisokban in6s szoci4'listotekv6(pcdagov6lem6ny szednt a munkavillal6k gq&sd
Mis
kibb a sziivcaqckhcz tattoz6 szakszetrrczetekielcskedtek
a tztg,aJAs.A munaz
€td&qyarctes,
legfontosabb
szintetc
vasasoL,
kozriti
scinek
gusok, cg6szsfuiiryi dolgoz6L, vasuasok' bi'nyiszok,
cr6hatalmon
munkiltatoi
gazdasiryl
a
azonban
kaiigd
kapcsolatokban
ipariak
stb).
villamoscnergia
dolgoz6k,
alapul6 el5nyt sajnalatosm6don fcler5sii a gyatta mun-kalogi szabiFiryclmcztet6 6s tartos szttiikok kateg6tiiit i.Lllitott4kfel a szalszerlyozis, a vontatott munlaiigd bitiskodis €s czck eryiittes hatasanovel
vczctek cs a tirsadalom. Bat a szthiktbrv6ny nern ismeri a figyelrneza konflikursveszelyrMisfel5l tlLrsadalmiszinten a rcndezedenmuntetS szuhikkztegoti4hg dc abban amegfogdmazisban azonban, hory
kanryi kapcsolaak akadalyozzi& a demokricia kisz6lesed6s6rT6ny^z egezt tb t4tgyalisok alaa ry alkalommal, lcgfclicbb ktt 6a
k6nt kell kezelni a szakszewezeticdek6rv6nyesit6 k6pess6gbenmuid6tartamban munkabcsziintet6st lehet tartani, m6giscsakdefiniAlia azr
Szimszericn a figrdmeztet6 sztrilkok vezetnek a wtos sztrAlkoLLel tatkoz6 kiiliinbsegekegmcrt a kiizdelmekben,a kozszolgilaasban a
la.koss6gies a komrinyzati 6rintetaq miatt lEnyegescnsulyosabbi
szcmbcn, Mqcngcdi a torv6ny a szoli&ritisi szuiikot is, dc azt csak
vilhatnak a kon0iknrsok, mint misutt
tipusri
munkabesziintct6s
ilycn
Az
szervezhctik.
a szakszewezetek
A vita vegeztevcl k6t tartalmi k&d6sbcn ielent6s eg)/etertesdakult ki.
n6hiny Liv6tclt6l cltckinwc - ncm volt iellernz6 az elmult 6vckbcn.
A szolidaritis inkibb nyilatkozaakban, a kik zhsil6k, v4gy szalagok Egt€szt szinte mindcn r6szwev5 nagy iclent6segct tulaidonitott az
kitrizcs6ben volt tapasztalhaa. Tag;zervezet szrhikta a sz6vetsegck rys6gcs fcllcp6sben teil6 et6nek, ami a munkavillal6i 6rdekck
k6pviselct6nck cs mcgval6sitisinak nagyobb cs6lyt ad, dc chhcz a
ncrn kczdcm€nycztck lonftidcdci6s, nctitr tobb szovets6St is idog6
a
mun-kavlllaotszi,gos szrhikot A sztdikok lcgct6sebb motivici6ia
Wzeavezet 6s a konftrlerici6s szolidatitis n6lkiilbzhetcdcn.
Misr6szt
ilycn
a rcszwev6k cgyiittcsen jutottak ar:raa kovctkcztet&rg hogr
volt
6rz6kclhet6,
az
Lonfliktrsban
l6k 6s a munkilatok ktiztitti
munkaharc 6lalinos iizcnete mfu et6dcnebb volg politikai szinez,ctct a szthik nern v6p5 eszkdz - ahogran azta szakszewezetiretorikiban
edd[ szerepelt-, hanem olyan orv€nyi riton is biztositott nem k6ros,
pedig szinte egledcn csctbcn sern lehetett kimutatni.
vagy kiros eszk6z, amellycl a tarryalisok menet6ben 6lhetnek a
A sztrilkjog ryakodisa sotin a l€tbbb problcrna a m6g elcgsees
munkaviLllal6k,az 6ket k6pvisel6 szakszervezetek.Igya szaAik is a
szolgilutis szinti6nck kialakitisa k6dil halmozodott fel, amibcn a
tatgyalilstemr6szetcsegrsegbenmatad.
bir6sig ncm dontheg a szembcnill6 feleL pedig sok esetben ncrn

1996. mircius 27-6 az Egrcsiilet a Dcrnokricii6tt 6s Polginigcrt
@D$ 6s a Fricdrich Ebcn Stiftung (FES) szcwczEs6benaz Erdekcgyeztct6 Tanics mun-kav6llal6i oldalan hdyct foglal6 hat orszigos
szakszcrvczcti szovcafu vczct6i 6s kepvisclSi c f6rumon fcitenek ki
v6lcm€nyiikcg cscr6lt6L ki apaszalataikat a cimben iclzctt t6mival
kapcsolatban. A szcwcz5ket dics6ri, hory sikcriilt asztalhoz iiltcmi a
konfodcdci6kat 6s minimilis nyilvinossig mellctt negy 6ris vitiban'
fcnnartisok n6lkiili eszrnecserezailott, me\nek l6nyeg6t tryekszik

o{osa.

tudnak kozos akatanzl donteni. A bit6s6gi gyakodat cgyseges,a m6g
.l.gseo szolgilatisban elmaradt cgrezs6g nern vczcthet a iogcllcncss6gkimond6sihoz. A sztiiktorv6ny nem rn6dosult az elmult h6t
6vbcn, ilycn kczdern6nyck ncm is voltak.
A m4tcius 27-i,n tzttot f6rumon cgriittcscn els6 Dben cscr€ltek
v6lcm6nyt szakszenrezcti vezet6k a sztthikt6l, mint a munkaharc

(Tiibben sz6v4 tett6k, hogy a szilnet n6lkiili vita ellen6re i6
ndhdny r6szletk6rd6ssel nem volt id6 foglalkozni, igJymegfogalmaz6dott az ig6ny a folytatdsra.)
(FolytatisrSl kiiliin lapon)
Dr. Botsik J6nos

Mozdonyvezet6k
Lapja

4

1996.jfnius

,,/50 6vesa magyarvasili kciz/ekedds'///.rdsz

MAV a kAt vildghdborfikiiziitt
Az I. vildghdbonikitd,r6sekora magyarorsz6gi vasdthdl6zat teljes hossza
21 2W lsn volt, ebbdl 18 933 km
(83,7Vo)volt a MagyarKinilyi Ammvasutak kezel6s6ben.Az dllamvasriti
hdl6zatb6l841I km (44,3Vo)
volt a sajdt
vonal, 6s I0 522 kn (55JVo)pedig a
UAV Atat kezelt helyidrdekrlvonal.
A vildgMboni dridsi feladatel6 dllitota
a rhagyarorszdgivasutakat.A Magyar
Kirdlyi Alamvasutak a tdbbi hazaivasfttal egytitt minden zdkkend n6lkiil,
kelld gondosMggal,pontossdggalds
biztons{ggaloldottamega megndvekedett sz6llir6sifeladatokat.Ahdbonit kovetd trianoni Hkediktdtum azzal,hogy
az orczflgZ\-ad reszdt elsz*intta az
anyaorszdgt6l,tdnlretette a t6bb mint
70 6vnyi munk6val,cdlszeriienkialakitott magyiu vasrlti hdl6zatot.A csonka
Magyaroszdg
tertiletdnmindOssze
8701
maradt,amelykm hossztivasrithdl6zat
bdl 7030 km volt az fllamvasrititulajdonri,illetve kezel6srivonal.A hatdrokat fgy dllapitottr{kmeg, hogy a f6vonalak csom6ponti 6llom6sai, rendez6
pdlyaudvarai,mozdonyvdlt6dllomdsai
a megszdllottteriiletekreessenek,igy
idegenteriiletekrekertltek olyan nagy
vasriti csomdpontok,mint Arad (ma:
Romdnia), Ersekrfijvdr (ma: Novd
Zilnldr-y,
Sdovdkia),Szabadka(ma: SuTemesvdr(ma:TiJugoszldvia),
botica,
misoara,Rom6nia)stb.
A tdrt6nelmi Magyarorszdg27 hatm6llomdsakOztila b€kekdtdsutSnegyetlen
egy semmaradtaz fj dllamhat6ronbeliil. Az fj hatdr49 vasftvonalatvdgott
dt, amelyekk6znl 42 vonal a nyilt p6ly 6n,a sz,6nt6f0ldek
k0z6tt6rt v6get.Az
elsd vildghdbonfitkdvet6en - a b6keszerz6ddskdvetkezmdnyekdnt- 22 ni
hatdrdllomdstkellett megnyitni. Ezek
t0bbs6gekordbbankisforgalmf 6llomds
volt.
A MAV itrmtr tragfit is igen srilyos
vesztes6gek
6rtdk.A h6borf el5tta96zmozdonydllag8434 db, a kocsi6llag
34l'10 db teher-6s8680db szemdlykocsib6lrillt. l9l9 6szdna IrAAViizemk6-

pesjdrmtidllaga440 g6zmozdony,
615 m6r kordbbanis haszndltC-rendszerii,
szem6lykocsi
6s26 905teherkocsi
volt. majdaz fjonnan tervezett48 6s44 kgAz I. vil6ghdbonihadi forgalmads a os sinekkel.Nagyobbmdrtdkbenhaszh6boni ideje alatt elmaradtfenntart6si ndltdk a vasaljakat,megkezdtdka vasmunkdk kOvetkeztdben
a vasriti pdlya betonaljakalkalmazdsdt6s a hosszrisiSllapotaleromlott, a Tisza-hidaknagy nesfeldpitrn6nyikisdrleteket.
ftszdt a hdboni vdgdnmegrong6lti*.,a A hid6pit6sds fenntartiister6na vil6gmegmaradtjdrmfvek is roncs6llapot- hdbonit kdvetden a helyznt megegyebanvoltak.
zettap6lya€pitdssel
6sfenntartdssal.
Az
A hdbonft kdvetd cisszeomlds,
a zilillt I. vildghdbonfutdncsakigenkevdsszdpolitikaiviszonyok,majdazinfldci66s mf hidat6pitettek.19l9-ben a haz.6rka gazdasdgi
vildgv6lMgmegakaddlyoz- ba betdrd romdn csapatokt0bb vasrfti
ta a nagyobbmdrvri6pft6si,korszerfsi- Tisza-hidat felrobbantottak, illetve
tdsi,s6taz els66vekbenmdga fenntar- megrongilltak.E hidak fjj66pit6se volt
t6si munkilk kell6 m6rt6M elv6gz.6sdt a legnagyobb hiddpftdsi feladat az
is.
1920-as6vekben.Az 1930-asdvekben
Emiattkevdsrij vasritvonal
6piilt.Emli- kezdtdk a VfAV vonalain a vasbeton
t6sre mdlt6 dpitkez6s1938-ig mind- dthidal6sze*ezetf tekndhidakat6pitedsszekettd volc a 11 km-esKocsord- ni. Kidolgoztrika si,n-,tart6- 6sk<iracdlFeh6rgyarmatmell6kvonal6saz orszdg betdtestekndhidak mintaterveit. A hikdz6psdrdszdnek
vasfti 0sszek0tfet6sd- dak m6retezdsdhezbevezett6kaz (rn.
heztewezpttdtl6svonal,szintdn1l km idedlis mozdonyterheldseket,
a legnahosszriSolt-Dunaf<ildvdr
kriz0ttiszaka- gyobbtengelyterhelds
25 tonnavolt. A
sza.
k6t vil6ghdboni kdzdtti vasrit6pitdszeti
Az 1930-as6vekv6g6t6l6l6nkiiltmeg tev6kenys6g kiil<in<isen figyelemre
a vasftepit6sitev6kenys6g,amikorra melt6alkotdsaiBdkdscsaba,
Kiskunfdlegyr€szta gazdaMgihelyzetstabiliz6l6- egyh1za,Szentes6s Zalaegerszeg6llo- a
dott, mi4sr6szta felvid6ki, kilrp{taliar, mdsokfelvdtelidpiiletei.Szentesen
erd6lyi 6s d6lviddkitertiletgyarapodd- mell6kvonalimotorosilSs
egyik csom6sokr6v6ndjra6sszekellettkapcsolniaz pontj6n- a motorkocsikkiszolgdl4sdra
onz6ghat"'6ron
elvdgottvasritvonalakat, motorkocsiszin6ptilt.
valamint a hi6nyz6 vasriti kapcsolatok Az L vil6ghdbonitkdvet6ena biztosit6megterem6se6rdek6benmeg kellett 6s ti4vk<izl6berendezdsek
korszerfisit€dpfteni a Kilrp{taljdn a Tiarackciz-Ak- sdrerendelkez€,sre
6116csek6lyanyagi
naszlatina(ma: Tereszka-Szolotrina, 6sp6nziigyi foni4sokateldszcirarrakelUkrajna) 16 km hosszri,Erd€lybena lett fordftani, hogy a szdtdaraboltvonaSzeretfalva-Ddda(ma: Saratel-Deda, lak biztositdsi6stdvkdzldsirendszerea
Romdnia)kdz<itt48km hossztinorm6l- megv6ltozott helyznthez igazodjdk.
(ma: Ujabb tfpusriberendez6sek
6sa Szi{szlekence-Kolozsnagyida
&vezetf,sCLechintja-ViileTecii,Rom6nia)k0zOtt renemkertilhetettsor.Az 1930-as6vek16km keskenynyomtdvolMgfvonala- tdl volt mennyis6gi- 6skisebbm6rt6kig
kat.
min6s6gi- fejl6d6sa mdraddigis haszEbben a korszakbanldtesiilt mdsodik ndlatosk6sztil6kek.berendezdsektelevdgdnya Gydr-Hegyeshalom,
kdsdbb pit6s6vel.Jelentdsfejldd6skrivetkezett
Kdpolndsny6k-Szabadbattydn,
Szajol- be 1939utdn 6s a II. vildgMboni 6vei
Debrecen,Sdrbogdrd-Rdtszilas,
Sza- alatt,elsdsorbana t6vkcizldsben,
amikojol-Pusztateny66s Zsib6-Dds(ma: Ji- ris - n6met- katonai sz6llitisok eldsebou-Dej,Romdnia)dllomdsokkOz0tt. gftdsdrenagyobb iitemii korszerfsit6s
Az 1930-as6vekt6lmegkezd6dtek
na- kezd6ddtt.
gyobbiitembena feldpitmdnycserdk,
a A biztosft6berendezdsek
terdn emlft6st

drdemelnekaz 1930-as6vekbenMiskolc, Hatvan,Bp. Ferencvdrosds Komdrom 6llomdsokonfelszereltelektrovaladinamikusbiztosit6berendezdsek,
mint az t9{2-benFiizesabony-Miskolc
kdz<itt tizembe helyezettel6rejelent6
tdrkdzbiztosft6berendez€s,amely kizArtaa helytelenkezel€slehet6sdg6t.
Szdmos Sllomdsra toldgombos irodai
k6sziildkkel m{kOdtetett biz0osit6berendezdsttelepftettek.
A t6vk0zl6sterdnels6sorbana SiemensfCle, tdrsasvonali rendszer ki6pft€s6t
els6kell emliteni,a hadisz6llitdsokban
sorbandrdekeltf6vonalakon.Az 1930'
a forg6g6asdvekv6g6nmegkezd6ddtt
szereldse,
az
pestdvbeszdl6-kOzpontok
igngat6sdgban 6s a katonai szdllG
tdsokonelsdsorbandrdekelt izletvezevalamint egyes.
t6sdgi sz6khdzakban,
tfvkdzldsi szempontb6lfontos6llomdsokon.
Ugyancsakaz l93Gas 6vekt6l a nagyobb szem6lyforgalmtipdlyaudvarokon mdr megtaldlhat6volt az utast6j6kezdetleges
form6ja,
koztat6hangosftds
Csa nagyobbrendez6pdlyaudvarokon
(Bp. Ferencvdros.Szolnok, Miskotc,
az utas(Rfkosrendezd)megkezd6ddtt
is.
t6saddhangos(tds
geAz igazgat6silgot6saziizletvezetds6
ket, valamintegyeskiemeltfontossdgti
csom6pontidllom6sokatellAttAktAv96,pirdltral. A vontatdskorszeriislt€s6tel6revetitette,hogy 1919-bena Ganzban
6sterveiszeKand6Kdlmdnszdmit6sai
rinl valamint a tr,tAv-vatfolytatott tdrgyaldsokalapj6nmegkezdtdka Kand6fdle fdzisv6lt6sprdbamozdony€pit6s6t.
Kand6 Kdlm6n javaslatSra Vereb€ly
IAsd6 vezetdsdvelldFehoztdka Vonalvillamositisi hoddt. A sziiksdgeskis6rvillamositottSka Buletek elv€gz€sCre
dapest-Nyugatipu. ds Dunakeszi-Alag
k0zOtti vonalszakaszt A kis6rletek
befejezdseutdnd0nt0seka
eredmdnyes
Budapest-Keletipu.-Hegyeshalomk0zdtti vonal villamosltfsdr6l. BudapestKomdromkdz0tt 1932.szeptember12dn vettdkfel a villamosiizemet.Avillamositos vonal forgalmat 29 db V40,
3 db V60 sorozatf.Kandd-fdlefdzisvdltdsvillamosmozdonybonyolitotlale. A
k6t vildghdbonfkdzOfiiiddszakbantdbb

tipttst (328, 424, gazdasfigi termdnyek drtdkesitdse
korszeril g6zmozdony
a fuAv.
szempontjdMlnagy fontossdgriakvol4U2,22, V12)is truszerzpt"
ndveldse6sa von- tak az dlelmiszer-szdllitdspeci6listeAzutazAsisebess6g
tatdsi kttltsdgek csokkentdsec6lj6b6l herkocsik. Ezeket a kocsikat az 6ntk
1925-ben elhatfuoztAka motorkocsi- gyors tovdbbit6sa6rdek6benszem6lyel- sz6lllt6 vonatokbais besorolt6k.A teiizem nagyobbar6nydbevezet€s6t,
s6sorbana sftvid€ki rnelldkvonalakon. herkocsik ugyancsak acfllvfzas szek1934-tdliizembedllirtottdkaz fupad-U- rdnnyelk6sztiltek6ssz6moskocsil l€gpusri gyorssinautdbuszokat,
amelye- fdkberendezdssel
is ell6tak.
kekkel megvaldsitottdka fdvdros 6s a A MAV az I. vildgMbord utdni mfikG
viddki nagyv6rosokkrizOttinagysebes- dddt a m6r emlitettnehdzsdgeken
tdl a
Ezek a szdn-6s anyaghidny,valamintaneh€z
sdgf kd,zvetlenOsszekdttetdst.
jdrmfvekEur6pdban
eldszdrnemzetkO- pdnziigyihelyzet6sa nagymdrt6kfiinfis rdsztvettek. Az 1940- l6ci6 alapvet6enmeghatdrozta.1924.
zi forgalomban
es dvek elejdn tervek sztlettek a na- jrilius 1-t6ldletbeldpettaz rij reformtagyobbteljesitmdnyrl
€pit6- ifa. Au 6llampdnztigyeinek
motorkocsik
rendbeho
sdre(a II. vildghdboniutdn ABb, Bb zilsivalavasrit
is
normalizdffnztigyei
sorozatfmotorkocsik)6sa MAv akkor l6dtak. A gdnz€rt€kmegszil6rdul6s6(755km) vasfti dsszek6tleghosszabb
nem
nak, az dj tarifa bevezet€SEnek,
tet6s6nekBudapest-Sepsiszentgycirgy
kev6sbda gazdasilgi€let dltaldnosfelvonalnakmotorvonatokkalval6 kiszol- lendiil6s6nektulajdonithat6,hogy a
gdlds6m(a IL vildgMboni ut6ni HargiuAv aencitjeaz 1924-1925-6stizleti
ta-motorvonat).
6vtdl megszilnt.
1943-banelkdsziilt a YM sorozafii
Nagy sikert hozott a gyorssfnaut6bufdzis- €s peri6dusnagyteljesitrn6nyii,
valaszok rendszereskdzlekedtetdse,
vdlt6s villamosmozdonyprototipusa.
mint a turistaforgalomCldnkitdse€rdeEzzel egyidfibenmegkezd6ddttket dakdben ten tttbb ddszabdlyi intdzked€s
rab villamos motorkocsi gydrtdsais.
(pl.:,,Fill6resgyon"-ok kdzlekedtet6se,
Eldk6sziiletek tiirt6ntek egy neh9z
kombindltvasfti 6s haj6z6simdn€kelt
gyorsvonatigdzmozdonymeg€pites€re
6ni kOzvetlenmenettdrtijegyek rend(303 sorozat),valamintaz igenj6l beszeresftdse a Balaton-partj6n l6v6
v6lt 4V4 sorozatdmozdonyokra6piil6
uAv-anmasok 6sa haj6dllomdsokktt.
tipusok kifejlesztds6re. Mindezeket
- egy zOttstb.).
messzetf lhaladtaa G anz-gydmak
pltydzatlezfudsanyomdn- adott meg- Az 1938-t6l bek0vetkezett teriiletsordn mintegy 4000
rendelds,miszerinta gytr a trrtAV-nak visszacsatoldsok
egy fj 125 km-rel novekedetta UAV h6l6nta.lli
M469 sorozatmegjeldldssel
km/h sebessdgre
alkalmasneh6zgyors- iizletvezet6sdgeket,forgalmi f6n6ks6szdllit. geket, fftdhlzakat, mdhelyeket szervonatidizel-villamosmozdonyt
veztek.
Az 1920-as6vek k0zepdtOta UAV
fejlddds volt a vasutasokszoJelentds
megkezdteaz rij szem6ly-6s teherkoellStdsdban
az, hogy 1977-br;n6tci6lis
Az rfj szem€lykocsik
csik beszerzdseL
a K0zponti K6rszekr6nyemir ac6lvfzasvolt, ami na- adtdkrendeltetesdnek
gyobb biztonsdgotnyfjtos az utasok- h[z €s Rendeldint6zetet,amely - kornak. eltatdnos volt a ttinekv€saz utas- szer{Isiwe6s Mviwe - ma is az egyk
intdzm6nye
a MAV egdszAz l93Gas6vek legfontosabb
kdnyelemn0vel6sdre.
vdg6nforgalombadllitott fj szem€lyko- s€gtigyihft6zatAnak.
csi-tipusok m{Iszaki szinvonalam6r Az I. vildghdbonieldtti 6s az ebbenaz
megfeleltaz akkori nyugat+ur6paiko- iddszakbankialakult kulturdlis egyletek
csikdnak.Kiil6n0senfi gyelemrem6lt6- (dal- 6s szinktirdk, zenekarok stb.),
0sszetarloz6s6t
ak voltak korszerfsdgiikszempontjdbdl sportkdrdka vasutassdg
gyarapoddMt
seaz 1942-t6lgy6rtott,nemzetkOziforga- er6sitett6k6sszellemi
lomra is alkalmasCa sorozatfndgyten- gitett6k.
(folytatjuk)
gelyes szemdlykocsik.A haza mez6-
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GF.A.
Gy.74-838/1996.
I Vontatdjdrm0
Osztdly
fdOSzfAtv
CEpESZfft
magas
zajszintje
M32
Tdrgy:
sor.mozdonyok
Telefon:
El6ad6:
Kocsis
Gyula,
37-65
g6p6szeti
Debrecen,
UAV[izbtigazgat6srig
osztdly
Szeged
AzM32 sor. mozdonyok vezet6ftilk6j6ben a zajoss6gi panaszok a sorozat tizemel6se soriin eg5rregyakrabban 6s rcndszeresenjelentkeznek.
A zajszint csokkent6s€re az akusztikai szak6rdk
198H6. 6vekben elv6gzett vizsgiilatai alapjdn a vezet6ftilke padl6ja dttervezdsre keriilt. Az dtalakihist
a profilgazda jdrmrijavit6 tizemnek 1991.janurir l-je
utfn minden C 6s D javft6sra kenil6 mozdonyndl el
kellett volna vfuezni.
Mivel a mozdonyok jr6rrmrijavft6ijavftris6ra az elmrilt
id6szakban sem keriilt sor 6s erre a jov6ben sincs

lehetr6s6gezdrta vontadsi telepeken az-aivizsgilatra vonatkozd,6rv6nyes 1,025ffi/19f37.GIF.A. szdmf
rendelkez6s 8. 6s 10. sz. pontjiinak megfulel6en kell
eliirm, indokolt esetben, ha a vontatiisi telepi karbantarhis kiiltsegkeretei k<izt a zajszigeteldsnem v6
geztret6 el (pl. a padl6elemekn6l jelentkez6 r6sek
l6gy gumiszalagokkal vagy profilcsftokkal val6 lez6r1s6val)akkor a k6rd6sesjdrmrivet le kell dllftani,
mtihelyre v6r,6rillagba kell helyezni.
Builapat, 1996.dprilis 79.
juhCsz Gyula fdosztAlyvezet6-helyette

Sipos Jtizsef:
tt

FURCSASAGA
A BUROKRACIA
Mint hirlik, a k6ztiti-vasdti0tkeresztez6d6sekben latban,melyszerint/996........hd ... dn .......-frsz.-u
tragikus0tk6z6sekkapcs{n,szigorf szgk a fdnysorompdtiloslblzCsdnhaladtdt az aldbbek6vetkezett
rend6rs6gielldrdstfolytattakazokellen,akik szin- biakat leheteltmegdllapfrani
d6kosanmegszegikaz idevonatkoz6szab{lyokat. Az AS .. sz. vasitr dttdr6 ... fuftertleten a .........
az, aki koUgy t0nik, ism6t a mozdonyszem6lyzet
keresztez&AsemelyEnymolyanvesziazt az 6letvesz6lyesmutatvanyt,amit vasitvonal6sa ..........0t
van
A uasfitidfdr6 mthdsdge
biztosltra.
sorompdual
ogy€s g6pkocsivezet6kmegengednekmaguknak,
mdr
h6napia,
nagyon
nssz
ldb
az azon nl6 dthavemdsok 6let6t,testi 6ps5g6tfelel6tlens6g0kkel
ladds valdbanxak
alllnlott annak az
sz6lyezteWe.
"lCp€sbn"
Ezeka mozdonyvezet6kazok,akik 6ppenel6g f6- elkertil4se €rdekdben,hryy a gdpkocsi futdmfre
raszt6szolg{latukut{n - pihen6shelyett-legyze
kdrosodjon.
kilnyvez6sen, esem6nykdnyvekmeg(r6s{n vesz- A gdpkocsrezetdmqthallgatdsakorelismerte,hogty
nek r6szt,h{tha az arra illet6kesoka t6rv6nyszigo- az adott iddben 6s helyenkdzlekedett,de tagadta,
legalibb a
r6val6lve,p6lddsb0ntet6skiszabdsdval
hogy a tilos1?lzCsenkezdte mq a dthaladdst A
felderltettesetekbenhat6konyanlirnak el.
gdpkoai
uhsai ezt aak megrerdsftet6k
bek0ld6ttdokumentumokalap.
A szerkeszt6s6gbe
A
lefolytatott
el1drdsadatai sze4int az dllapfrhatd
koll6g6fCnlogosangondolhatldkmozdonyvezet6
gdpkoaiuezetd
mq, hryy a
az ethahde$ a illos
ink, lrogy ez6rt a semmitmond6int6zked&6rt
nemkev6sb6a b0rokratav{laszlev5l6rt- a l6v6ben jelzds eldttkezde meg ds amp az ere6n ethaladt,
nem fogl{k idel0ket,energi6lukat,figyelm0ket6l- a&ig udltotta l4nysorompdtlos jehdsre. E d{drdn
dozni.
lassandthalad6gCpkocsr?
4szlelb (7q a nagy*besAl;on itt az egyik rend6rkapit6nysdgk6zleked6sl sdggel6rkezdszereltdnymozdoryrezetdle,melyrdl
oszt{lya v6lasdevelea megtettfellelent6sre.
jelent€st teft
A lennekretekintettelaz Agybn kdzlekeMs babnRENDORKAPlTANYSAG
sdga ellenlbfincselekndnyalaposgyandjdtmegdlKdzlekeddsiosztdlya
lapftani nem lehet, 0y az Agben tovdbbi eljdrdst
Hitozdm:...."//9!b.
Szdm:....-//996.
nem folytatunk
MagyarAtlanwasutakFtt
Kdrema fentiekszivestudomdsulvdtaldt
Ibntatdsi Fdndksdge
kap*
Az / 996........h6 ...-dnkelt fe/elentdstikkel

K. J. r. alezrsrles
osz6fuezetd

MEgHiv6
A Vasritl Dolgoz6k Szabad szakszewezete
€s a Mozdonlvezetdk Szahszewezetea 46. Vasutasnap alkalm6b6l
szeretettel meghiv minden kedves 6rdekl6dd kollegit

VASUTASNAPI RENDEZVENTYERE,
melyet
1996. Jtltus 13-tn (szombaton),
a BVSC Szdnyl frtl Sporttelep6n tartunk.
Megnylt6: 1O 6rakor
SPORTOI.ASI LEIIET6S6CPT:
Klsp6lyds foci (csak tornacip6ben), k6zilabda, tenisz, ping-pong, usz5's,
teruletek kozdtti kdtelhuzo verseny es meg sok m5.sprogram
ITr: AT4DSnZKUPAII
Gyermekeknek J6tekos vetrSlkeddk,kdlydk foci, p6nilovaglS'sl
A vetdlked6k0n mlnden r6sztvev6diJazdsbanr6szesul.
Nagrpflyds foclmeccs a gzerb 6s a magrar mozdon5rvezet6k k6z6tt.

rfrtAr.arunr:
MODRA
drdnsUrfs vrrst?.sz
(Az fikdrsritdshez 6,saz dttermi 6tkezeshezaJegreket cdlszenl
el6re megrendelnilll)
Ezen kiviil : strandoldsi lehet6seg,virsli, vdsirosok, sdrs6tor, btif6,
tombola, ettermi etkez6s.
Sztdtttend6giittk

a.: BAKTE,RBR9TIIERS

ESIE: sJZAB,.I/TlfrRIUAs,t/tAs,BAL
Nevezetdslhat6rtdd a feln6tt programokra: 1996. Jfnrus 3O.
Jelentkez6s 6s szAll6srgenylds:a VDSzSz kdzpontl cimdn,
telefonJdn(Of 13-29; Or 18-29; Ol LL-571vary szem€lyesen.
A rendentrngre min.denkit szeretettel udr:
€sa

I
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I^effisebbhirekazrtj,,nyugdtjtiirvdnyr6?'
illetve
nfrjdkozlatd
a HarmadikMagyarlogdszgyllldstimdirdl
mAlus
17-'19.
rendezle
1996.
kdzon
a Magyar
Jog6sz
Balalonl0reden
a - 0ilorv6nyt
kelalkolni
azeg6szs6g6sbelegbiztosft{sr6l,
Egylel
- figyebmbe
jogdszlArsaM
agyar
JogAszgy0l6sl',
az
Haldrozalokal,
ahol
orszAg
m
inden
ldiAr6l
a
kellvenni
azAlkolmdnybk6sigi
,Harmadik
joglanicsosok,
(bk6k,
mindsn
r6tege
0gy6szek,
0gyv6dek
k6sz0lnie
kellene
dalomszinte
sb.) - mindenk6ppen
egykodilkdci6s
6sszerendez6si
tervnek,
magAt.
A [4OSZl6voltAb6l
6nb r6szlvev6je
voham
ajogAszgyfl6shogynemcsakazorszigalaptorv6ny6vel
azAlkotmAnnyal,
t6pviseftette
amiazljelenti,
nek6sazotlhall6tlfrissinform{ci6imal
szeretn6m
a mozdonyvezet6
ko1169Akkal hanem
azegyes
l6rv6nyeknek
egymissal
b osszhangban
kellene
{llniuk
(nyugdij,
balesehizlosilAs,
eg6szs6gbizlosft{s
slb.),
megoszlani.
helyetles
hogya P6nz0gyA jogiszgy0l6s
az alkotm6nyozAs,
azAllamhAzlarlisi
orv6ny,
az0j,biztosilisi - a N6pj6l6ti
Minbzt6rium
AllamtitkAra
elmondta,
gazdasAgisz6milA(nyugdl,
megalkotAsa
kdr0lkialakull
helyzelel
nemk6szitette
ela koncepci6
makroszint0
l6rv6ny"
eg6szs6g0gy)
Urgyala
miniszl6rium
jog,gazdaslgi
(b0nlet6irg,
polgdri
Arintve
sart
sem.
l6bblogiter0letet
iog,tirsada- akika lon6naps0l6s
vita Plrniczky
sh.) A jogAszgy0l6s
azelhangzott
el6adisok,
azottkialakull
TibortAidkozhna
a hallgat6srigot
6sa h(ls
lombiztositis
-, hogyjelenleg
jelenvollak
issz6psz{mmal
6sv6lem6nyek
alapjin
aj6nlisokal
ada kormdnynak.
Balalon
csibiHsa
ellen6re
250
a k6tleglontosabb
ajdnlisaz volt,hogyaz alkotm6ny0nk6ntes
Kolcsonos
P6nitdr
m0kodiliM
V6lem6nyem
szerint
Eiztosft6
agyarorszdgon,lib.250
000l6s
lolyamal,
amelyel
egyhosszrl
m69l6bbf6rumon
megkellvilalni lagsiggal.
0jralogalmazdsa
sz6les
kdr6vel
igenis
megkellismertetni,
v6lem6nyl
kelk6rni,. Ap6nzl{ra
el6nyeil
ecselelve
elmondla,
hogy
6nk6ntes
alapon,
atagok
6sa tdrsadalom
elhatiroqisib6llonl6tre,
m6dosilani.
a tagok
egyben
luhidonosok
is6sp6nzikbizlons{gban
van.
nempedig
elhamarkodotlan
a helyzel
az0j
0gy6ben
b.
0kmaguk
hatdroznak
azeselleges
fehasznil6sr6l.
Ugyanez
"pyugdljtdrv6ny"
MAVRl.NyugdijbiztosilAsiBizottsiga
mirbiztisan
tobbet
Minta Nyugdlpiztosilisi0nkormdnyzat
Err6l
aioka koll6gik
tudnak,
akikbel6ptek
a
"Vasutas
- tagja,
ASZSZ
ihaldelegdll
nagy6rdekl6d6sselhallgatlam
Kobsonos
Kieg6sz'lt6
Nyugdijp6nzi{rba"
6selolvastAk
azahpszab6lyt.
M0SZ,illetve
a 0nk6nles
kapcsolatos
e16adist.
En6l
szeretn6k
16czlelesebben
sz6lni,
Dr.
Szab6
E
ndre
hozzAsz6lAs{nak
k6t
ldnyeges
eleme:
a
nyugdiikorhatdr
emel6s
nyugdrpelormmal
6sKodifik6ci6'
cimmeltartotl
el6adAsl
a t6mdr6l
Dr.Bar6tGAbor 6sakozszolg6lati
dolgoz6k
nyugdij-megillapilisdnak
e11616
szabilyai.
"Nyugdrlreform
NyugdipizlosilAsi
F6igazgat6sdg
16igazgal6ja.
az0rszAgos
A nyugdikorhatdr-emel6ssel
akArtetszik,
ak{rnem,szembe
kelln6zni,(ez
plenlev6k
hozzdsz6lt:
A16mlhoz
egy6bk6nl
azul6sen
egyonlel0
v6lem6nye
volt),
denemmindegy,
hogy
Dr.Majori,|6riaa Nfpl6l6li
Miniszl6rium
helyettes
illamlitkdra,
mikorvezess6k
mindenk6ppen
lokozalosan
be,a n6kn6l
kellene
a 626vel
Pirniczky
pl.656vreakarjlka nyugdikorhalirt
Tibor
az0nk6nles
P6nzHnk
Kobsonos
Biztosl6
bevezelni.
N6melorszdgban
emelni,
Eur6gyelete
pAban
Fel0
6llaldnos
elnokhelyettese
6s
azolaszokon
klvul
ndlunk
a legalacsonyabb
a korhatAr.
a Szakszervezetek
Dr.Szab6
Endre
Egy0ltm0kod6si
Fdruminak
eln6ke. AkdzszolgAlali
dolgoz6k
azljavasolla,
hogyaz6hal{nyugdiiazlsa
lekinlet6ben
alkotminybk6
Az0l6selnoke
Dr.Kil6nyiG6za
volt.
nosl6lelt6r6
merlvalamilyen
szabAlyokat
kellalkotni,
m6don
k{rp6lolni
kellene
j6valalacsonyabb
jovedelemre
program
Dr.BarilGAbor
el6adisibanelmondta,
hogyakorm{nyzali
szerint
1995 6ketaz6d,
merlaktivkorukban
tetlek
szerl.
elkellene
k6szlleni
az6lbizlosMsi
lirvdnyt6s
akkorkezden6Azel6ad6s
rzeptemberdre
6sa hozzisz6ldsok
utdnDr.Kil6nyi
G6zaalkohenyblr6
szavai
pnufi t.l6nbeis nagyon
lirgyalni,
valamint
az0j nyugdfjrendszert
1998.
a parlamenl
hogyaz
ill eslekegygyakorl6
ilgisznakaz6rt,mertj6 vol hallani,
jogalkotAsr6l,
a kormdny.
indiiani
alkotm6nybir6seg
egybhdjdnak
b azav6lem6nye
a magyar
mht
pgalkalmaz6nak,
parhment
k6pesl
1996mAjusdban
vanegy
sebb6l
v6n6"Nyugdiibiztosfrasi
nevezelesen:
Ehhez
a
leglobb
magyar
1
990
6ta
szerep"a
"tobb
(amslyet
iltalk6sziletl
rpelorm
koncepci6"
0nkormAnyzat
aler0leti0gyviv6 16veszt6sben
6l'
"nyugd
- szim'rlAsokkal
megk0ldtem),
6svanegym6gtobbsebb6lv6zd
Nemazafehdata,
kollegdknak
hogy
torv6nysz6vegeket
hanem
az,hogya kdsz
,gy6rlson",
- N6pj6l6ti
Miniszt6ilum
aHtemasztott
6s P6nzugyminiszt6rium
nemkell6en
li ndnyjavash
tolellogadia.
konceoci6.
ugyanis
kOzos
lli t6il6nik
lelenleg?
16nyege:
ANyugdibiziositis
0nkormAnyzat
koncepcbjinak
Azillel6kes
elk6szili
a 16rv6nysz6vegel,
szakminiszl6rium
azv6grebeker0l
a
- amely
jogon
jirna,azad6lizet6ssel
javaslatlal
{lhmpolg{ri
6sa Magyaror- parlament
l. ahpnyugdi
e16,
6sakkor
ak6pvise16k
szdz,
s6ln6ha
tdbbsziz
m6doslt6
l0ll6tl6vekszdmAval
megalapozotlan,
meghalArozotl
6lelkorl6l
azok sz6lbombAzzAk,
Ajogszab6ly
logikaifel6pil6se,
sz0vegez6se
lejlesen
ellonul.
A
szdgon
javaslalokal
lart6san
azorszdgban
6lnek.
m6dosi6
vagyetfogadi{k
szimira,akikb6skorukban
vagysem,de ul6na
nemir}6k
6l a
-a kotelez6
biztositlsban
va16
16szv6tellel,
azazj6ru16kfizet6ssel
2.n un*anyugdi
tdrv6nyszOvegel,
hanem
azeredelibe
beleillesztik
a m6dosiAsokal,
i5lvagy
osszeg0
munkanyugdij,
meghat6rozotl
dfierencidh
rosszul,
av6g6n
senki
sembmer16azeredeli
szovegle,6s
aT.k6pvisel6k
sem
nyugdfpCnzldrak
dllalszolgiilklolt
kiegCszil1
nyugdf.
3.azonk6nles
tudjik,
hogy
milyen
lorv6nyl
alkollak.
pedig
koz6skoncepcbj6nak
AN6pj6l6liMiniszl6rium,
P6nz0gyminiszt6rium
16nyege: Apgszabily-alkalmaz6k
egyre
csakkapkodjAk
afej0kel,
mertnem6rlika
rendszer
l. alapnyugdi
28-l/3 ardny),
szovegel,
egyik
szakasz
0liamdsikal,
hiinyos,
f6ke6rlhel6
asz6veg
stb.Sz6val
@bszt6-kirovd
jogszabAlyokb6lkellene
(16ket'edezelinyugdibizlosilds),
a.ldrul6kot
azegyinlizetnC, ityen
2. e16lakardkossiigi
dolgozni,
nemv6lelhn,
hogy
azAkolmAnybir6slg
anelykilonszdnliirakenilne,
semunatkozik.
3.onkdnlesnyugdipdnzliir;
v6lem6nye
Dr.Kil6nyiG6za
szerint
aparlamenl
feladata,
hogyhalirozza
mega
1.dlhn i, il6skoi.idradCt.
szab{lyozisi
koncepci6l
6sut{naadiaelj0geszoknak
t6ry6ny,*odifkdlon*na|a
egyet6rletlek,
hogy
Abban
azel6ad6k
6shozz{sz616k
sz0ks6ges
a nyugdiiazlsraekmegszovegez6sdt.
id6beli
vonatkoz6
szabAlyok
megvillozlatAsa,
dea m6dszer,
kivitelez6s,
szabA- Egyel6rtett
azzal,
hogyalorv6nyalkot6sifolyamahan
azAlkotmAny
megalkotAlyozAs
m6dja
lekinlel6ben
et616ek
voilak
a v6lem6nyek.
s6nak
megkeflel6znie
aztijbizlosilAsi,dllamhdzlarl6sisb.
t6rv6nyek
meghozarendrzer
tli6rlid6szeila lelenlegi
fel0hirsg{lata?
lalAl,
ugyanis
alapvetO
szsmp0nl
az0jAlkotmAny
megalkoldsakor,
hogy
milegyen
jelenleg
mgrla jdruEklizet6si
az6r1,
mo16l
nagyon
rossz,
Els6sorban
212milliird lllni c6l6smilegyen
alanyi
log.
a Nyugdiibiztosit6si
0nkormdnyzat
kintl6vOs6ge.
AmilazAlkolm{ny
dlhmpolgAri
annak
v6delme
elsddleilgkdntmeglogalmaz,
0r6sideficitlel
mIkddtethet6
csaka jelenlegi
rendszer,
amivesz6fezteti
a g0s.
sfletesel.
hyugdljasok
Sajnos
vannak
olyan
akolmdnyozAsi
elk6pzeEsek,
amelyek
a gazdasigi,
szo.
pgokat
llidrlnehdz
azdifogszabdly
megallotCsa?
ci6lb
6skullurAlis
klvenn6k
azalkohenyb6l.
- Figyelembe
joguk',
kellvenniazokat,
akiknek
mdrvan,szezett
Ezav6lem6nye
szerint,hAthl
Eu16pdnak'
azaztelps
szembeszeg016s
azeur6pai
- ajelenlegi,
2,7milli6
nyugdi|.as
nyugd[{nak
6rt6k{tl6
meg6a6se
fonlos
c6l,6s k6zoss6g
lagdlhmainak
6ru6nyes
ahptoru6nyeivel.
- odakellligyelni,
hogyazokseidrjanak
rosszul,
akikaz!jrendszer
6lehel6p- Rem6lem
ako116g{k
6rzdke[k
mennyire
k6p16keny
ajelenlegiiogalkotdsi
hetyzet.
pgosultlii,
tel6s6tol
vdlnak
V6lem6nyem
szerint6srem6lve,
hogy
hatAssal
leszakormdnyra
alogiszgyfl6s
- egyen16re
- nem
egyik
koncepci6rasincsp6nz0gyifedezet.
ajanhsa
szoletik
meg
i!6nsem
az0iAlkormdny,
s.r
lidrl koraia t6rv6nyhozCs?
TJ{J}l,rrjjj|ollonill
- azebad6k
pglan6csou
egyel6rletlek
abban,
hogyebszor
azAlkolm{nyl
kellm6dosllani,
a MOSZ
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I AMagrar Vasdti Ktideked6s 150.6ves 6vfordul6ja keretein beltiLla MOSZ dltal szervezettrendezI
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Mozdonyvezet6k

TERU
LETI
vECepEDMENYEK:
S@GDD
1996. mAJus 9. €s l0-6n kertrltek megrendez6sre a MOSZ kupa
szegedt teriiletl mdrk6z€sek, melyeknek Bek6scsaba adott otthont.
Az eddtgl hag/om6nyoktol elt€rioen a k€tnapos m€rk6z€ssorozat
sikeres lebonyolitAs6hoz nagrm€rtdkben hozzAJ6,rult a b6k6scsabai tagcsoportunk nagr sz*rir sznnrqik6pessege, a vontatAsi f6ndks€g es azlgazgatDs6g segit6k6szs6ge.
Az elso J6t€knapon hArom fuves pily6n kezdtek a perg6 iramri
J6t6krt a csapatok. SaJnos a mAsodtk fordul6t k6vet6en az
iddjaras pr6balta szakad6 esdvel f6keznt a JSrt€kosok t6retlen
j6tekkedv€t. Miut5n .beFtta-, hogr ez szlnte lehetetlen, akkor
forr6 napsugaralval bomb5zta a lciizd6 feleket a s6ros, felizott
p61y6kon. Mondanom sem kell, }rogr e nem Jdtt be a sznsElyesked6 id6jeras-felel6snek, s igr harom, sikeresen lebonyolitott fordul6 utAn a csapatok ldsse s6rosan 6s faradtan t€rhettek
be az dltdzokbe.
-{ figyelmes hirzlgazdek aut6busszal szdllitottAk a resztuev6ket
a vacsora szinhely€re, ahol az lgazgat6s6gon beltil mErJ6 nevet
m6dra lceriit a teritett
Gomb6c Artir
kivivott pacdpdrt6lt
asztalolqa. A k6zel 12O jos nazdonguezetbi garda melbtt a
vocsordn r€szt vettek a Jirtdhdzak vezetoi, a MOSZ eln6lce,
alelrdl<e 6s a szegedi itzletigo-gatosag tgaz4atohelyettese ls,
M6snap verdf€nyes napstitesben folytat6dtak a m€rk6z6sek,
melyek az el6z6 napon m6lyen felivott palya mtatt 5,tkerffltek
beton-, llletve salakos pelyara. D€lut6n 12.3O 6r5.ra kialakult a
v6gsd sorrend. A levonul6 csapatokJokedvrien -6rpaszirppel" a
kdzben vitattek meg a k€tnapos m€rk6z€ssorozat v6lt, vagr
val6s biroi, jd16,lwezxtol Gvedeseit. A kellemes eb€d elfograsztisa utAn a resztvev6kJ6 hangulatban bicsuztak el ahivlgaa,d6kt6l 6s egrmAstol. V€gitl, de nem utols6 sorban a magam €s
a resztvev6k nev6ben kdszdnetemet feJezn6m kd a saervezi
bek6scsabai koll6geknak a niv6s sznnrczislrt, fdndktiknek a
segitseg6rt, s az lgazgatos6g vezetesenek azert hogy rendelkez€sunkre bocsdtotta a szill6sgondok enyhitdse miatt a teruleten lev6 sportkocslt.
Eredm6nyek:
1. ford;rl6
O:4
Kecskem6t - Szeged
4:O
Kiskunhalas - Szentes
0:O
Mez6hegres - V6sztd
2. fordul6
2:l
Y'Eszt6 - B6k€scsaba
O:l
Szeged - Kiskunhalas
4:3
Szrntes - Mudhegres
3. fordul6
l:2
Szentes - B6k€scsaba
5:2
Y'8,azt'6- Kecskem€t
4:3
Szeged - Mezdhegres
4. fordul6
2:O
B€k6scsaba - Szeged
O:2
Kecskem€t - Szentes
3:0
Kiskunhalas -Y€szti
6. fordul6
l:1
El€k6scsaba - Mezdhegres
0:l
Kecskemdt - Kiskunhalas
L:2
Szentes - V€szt6
6. fordul6
Q:2
Kiskunhalas - B6k6scsaba
l:1
Mez6hegles - Kecskem€t
V6szt6 - Szeged
l:l
7. fordul6
l:0
B€k6scsaba - Kecskem6t
O:2
Mezdhegres - Kiskunhalas
Szeged - Szentes
l0: I
V6gcrcdm6ny:
22 pont,
l. Kiskunhalas

2.
3.
4.
5,
6.
7,

Y€szto
Szeged
B€k6scsaba
Szentes
Mez6hegres
Kecskem6t

17 pont
16 pont
ll pont
lO pont
6 pont
I pont
Eler ljrr16
MOSZ
Szeged teritled. ttgCulifi

DEBRECEN
fordul6ban n€rl6r€rel
€r helyez6rol
Orzl-trvsrzt
l. helyezett
Pusp6kladdny (15 pont)
Nyiregrh6za (l f pont)
2. helyaett:,
3. helyuett
Tlrhony (f I pont)
4. helyaett:
Mdteszalka (f I pont)
5. helyezrtt
Debrecen l-es (7 pont)
6. helyezett
Debrecen II-es (5 pont)
Koz6pddntdbe Jutott: PuspdkladAny caapata
IIl6c JeDog
tefiIetfigqu&fi

ItrsEoLc
Az 1995/96-os MOSZ kupa 6szi 6s tavaszl fordul6Ja a ftlzesabonyi a fiizesabonyl sporttelepen ker0lt megrendezesre 1996.
nr.ijus 7-€n.
A hAzigazdilk k6resere az 6szl fordul6t (technikai okok mtatt)
most J6tszothrk le.
A mostanl m€rkdz€sek el6tt ts Jelent6s akadalyok meniltek fel
ah{ztgazddk sza,rnara, de sikertilt lerendezni, €s igy a ldpthent
j6tdkosok teles er6nl€ttel l6phe ttek palyera.
A m6rk&z€s folyam6n ldalakult feszrllts6get n5rugtat6 folyadekkal sikeriilt csdkkenteni, amtnek hat6sAra fJb6l megkdttettek
az eddlg is me$€v6 j6 barAd kapcsolatok,
A m6rk6zest megdsztelte htogataseval a fuzesabonyl VontatAsl
fdn6k rir ts.
A j6hangulatri m6rk6z€sen a kOvetkezd eredm6nyek sziilettek:
l. helyezett
Mlskolc (7. pont)
2.helyezett
Szerencs (3 pont)
3. helyezett
Ftizesabony (2 pont)
Tdpar J6zset
tedled.figAuil.i

SZOMBATIIELY
A tavaszi fordulot Celld6mdlkrin tartotta a szombathelyi teriilet
1996. m6jus l8-6n, egr szombad napon.
A csapatokat kellemes ny6ri nap, boG s6tor 6s frves pilya
v6rta.
A sorsol6s utan megkezd6ddtt aJat6k harom r6sztvev6vel: a 2
csapat + 30 fokos hdseg €s napstit€s.
A ttkkaszt6 m€rk6z6sek wtAn az abbbi helyezesck alakultak ki
(az 6szl fordul6val egrUtt):
1. helyuetl
Sopron (18 pont)
2. }rrelyezett
Tapolca (13 pontJ
3. helyuett
Szombathely (l I pont)
T.alaegersz*g (8 pont)
4. helyentt:,
5. helyeett
Pepa (6 pont)
6. helyuett
Celld6m6lk (4 pont)
Az 1996-os 6vben a budapesti v6logat6ra Sopron csapataJutott
tovAbb.
Ilorv6th cydrgr
tefded.trgCult$
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A tavaly okt6beri MOSZ ujsigban meghirdetett teke verserryreez orszigb6l 3 tagcsoport jelen&ezett.
Kecskem6t,Domb6vir 6s Sz6kesfeh6rvir.igy mir 1996. iprilis 24-6n ez esti 6rikban talilkoztunk a
kecskem€ricsapat4 tagjival, akik Szombathelyentolt0tt€k az 6jszakit,hogy kipihenten kezdj6ka misnapi
versenyt.
Aprilis 25-en a Locomotiv Tekepilyin talilkozott a 4 csapat,majd r6vid megbeszel6skovetkezett. 60
dobis, 3 fbs csapatok,1 cserejit6kosstb. r6sa sorsolis utin kezd6dhetena guritis.
D€lutin 14.00 6rakor mir minden csapattudta a helyez6s6t,ez6rt mosolyogvavettek it az okleveleket.
1. helyezete Szombathely(643 pont) * a hazai pilya el6nye,
2. helyezetu Kecskem6t(635 pont),
3. helyezetc Domb6vir (632 pont),
4. helyezete Szekesfeh6rvifu
(393 pon|. ,,Nem a gy6zelema fontos..."
Legjobb egyCni dob6kent kecskem6ticsapattagnyerre a felajinlott pezsg6t.
A k6lcs6n0s gratulici6k utin finom babgulyis eb6d kovetkezett.
A nap folyamin a teken kivtil m6g asztalifoci (csocs6)€s lib-teng6 tarkitotta a spoilnap paletrijir.
Rem€lem vend6geink 6s tek6z6 tirsaink j6l 6rezt& magukat, s kellemes ernl&ekkel utazrak el
Szombathelyr6l.
Horvith Gydrgy
teriileti rigyviv6
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Satund[oroBahf$u

I
l_!

I

1

eVa3utalgt-<JOlOsmartV
Muvel6ddsiHdzahetedikalkalommal hirdeti meg a nydri s6tortdborozdst,
!
I
Bfikki
r
amely
a
Nemzeti
Park
terirlet€n Szentl€lekenlesz.
!
r-!
I
! 10-14 6vesek r€sz6re I. turnus Jtltus 29-t6l al4lusztus 4-lg,
- augusztus tl-tg.
u.
turnus
augusztus
b-t6l
I
!
rl
i e' Z-+ szem€lyes sdLtrakata muvel6d€si haz biztositja, a grerekeknek csak h6lozsdkot €s a
:
I
; szfrksegesegfeni felszerelEstkell vinniuk.
! e szines vdltozatos programban megismerkedhetnek a hegrsdg n6vdny- 6s rillaMlfuAval, eml6k- I
;
! helyeivel, klrandul6sokat tesznek barlangokhoz.
e
fOseges.
napi
dtszdri 6tkez6sr6l kril6n szakAcs gondoskodik, aki bogrAcsban k€sziti el a
!
i
finomsdgokat.
r
!
e"iaet
trilorit{an
szeps6ge,
remek
trlrdzAsi
6s
sportol6.sl
lehet6seget
nyrijt.
!
i
! Naponta IO-I5 kilom€teres trirAkat lehet tenni, a programban szerepelLillafured es kornyekenek !
r
! a megismer€seis.
i e taAotoissal kapcsolatos b6vebb felvilAgositdst a 04/ l5-54-es telefonszdmon kerhetnek az :
I
! 6rdekl6d6k.
r!
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Ttrdjuk hiny 6ra van!
Mozdonyvezetd l6tszdm 6s szolgdlati 6ra 1996. 6v O4.h6 2l munkanap
Szolgdlati
hely

Allom6ny

Szolg.
6ra

Kifizetett
tfl6ra,,-"6ra

Bp. Ferencv.

358

48 Ol3

199

Kix.6ra

990

168

AIlomliny

Szolg.
6ra

Kiskunhalas

lO5

14 086

24

26

36 853

Szolnok

313

42430

Sz6kesfetr6rvitu !X9

4E glE

743

151
l6E

Szentes

239

32672

671

768

168

2214

168

V6sd6

61

8482

282

61

168

ll2

160

P6cs

244

33476

292

715

168

168

DomMv6r

2@

32652

N

4999

168

15934
43

t666I

1630E
14O

16614

160lo
43

6522

12

6'1

182

23 517

ffi

531

168

Nagykanizsa

19

ll 272

Balassaglarmat 58

8938

67

179

29532

6

156

0

5

168

Celld6miilk

205

21 511

106

t55

I

398

160

Tapolca

88

33
0

3

22

O

168

Zalaegerszeg 9.5

4688

168

H6'l6zat

838

Miskolc

45O

6l Y6

.58

157

0

13 138

57

t6E

l.

32 680

3E

2Y

168

Budapest tJi.

168

Miskolc li.ii.

Nylregyhdze

139

242

18092

6

487

t65

|

4

32332

138

1340

168

DebrecenUi.

159

20 530

ll7

l7 486

l'ts

24225

16514

0

l.l

12 318

O

15:13

168
168

1782

246 193

ljw

4985

165.5

56

t@13
'14
484

I 15

4987

168.0

159

0

83 l(X

242

3175

168.0

II

1140

168.0

1562

254/

168.0

90 818

317

9106

168.0

159

I

615

19
167.1
9

ll

l&o6
168

Z.anory Ui.

159

20 53O
l&oll

ll

l34O

168

szeged oi.

697

96 951
16334

42

11

168

P6cs ui.

703

17241
B€k€scsaba

16

l5'7

I

t&oll
Szeged

lo4.2

I I 99,5

188

l&17
TAhoty

168

14

4079 33 6n

lgoT
Piispiikladiny

13
2439

0

4
1348

168

r54
5117

12
29

168

693 4X

17350

Debrcen

2536

156
227

160
5

96

2l

Szombathely

18 E92

Bp. Kiiliinc6li

Fiiz€sabony

3392

162

l&30
142

5

157

t6ll2

Hatvan

24690

0

16304
Hegyeshalom 86

0

24

154

t6702
Gy&

168

ll

5ll

16932

Bp. D6li

999

Kiil. 6ra

0

16613
Bp.Eszaki

Kifrzqtetr
tfl6ra ,,-"6ra

Szolgflati
hety

143

639

168

Szombathelv

Ui.

615

8l 356

128

156

0

16
7560

168.0
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