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megdllapitdsok
Az elsddleges
szerintegy lett kamionfigyelmenkiviil hagytaa f€nysorompdtilosjelzdsdt,a sinekre
hajtott,aholOsszeiitk0zdtt
a balsorsfolytdn6ppenakkor6r*ez6R6k6czinemzetk0zieszpressz
vonattal.Aszerencsdtlensdgegyetlenhaldlos{ldozataa mozdonyvezet6je,a 35 dvesOroszFerencvolt.
Ennyi az fjs6ghir, a tdnyszerf val6sdg,ami nem tudja kifejezni azt a f{jdalmat, amit mi dreztiinkaz egyetlenhalott,
OroszFerenckoll6gdnkhalSlhi,rdre.
A valamennyiiink,,Ferikdje" meghalt,mert igy ismertemindenki ,,Ferike".Ez a kedvesbecdz6sannak a 35 6ves
kolldgdnak sz6lt, akit valamennyienszeretttink,tiszteltiink. Mosolygds tekintetdvel,halk szavaival,kiemelkedd
szakmaituddsdval,szorgalmdvalvivta ki magdnakezt amegttsztel6ber,eze$.
OroszFerenc1979augusztus144n keriilt a Miskolci VontatdsiF6nd,ksdgre
a SzegediBebritsLajos Szaktdz6piskola
elvdgz6seutdn. 1981.oktdber22-€ndteselmozdonyvezetdi
kCpesitdst
szerzett,1986.februdr5-6nletere a vasdtg6pdsz-technikusivizsg6t,majd 1992-benelvlgeztea villamosmozdonyvezetditanfolyamot
Munkdjaelismerdsekdnt
oktat6-fdmozdonyvezetdvfnevezte
ki a vontatdsif6ntiks6gvezetfje.1996.jrinius 5-6nrigy
kezd6dtitta nap,mint mdskor.Elkdszdntreggela felesdg6t6l,
az lppenazonanapon6 hdnaposkisfiet6l Benc6tdl.
Szolgdlarajelentkezetta felvigydz6n{ta 312 sz. nemzetkdzigyorsvonathoz.
Mint mindig, most is mosolyg6san
ktiszdntdttemunkatdrsait,az ismer6sciket,akikkel taldlkozott rfitkdzben,mig ment ki a vontatdsitelepr6l a Tszai
pdlyaudvarra,
ahonnantovdbbftottaa,,R6kdczit".
M6r csak2,7 k\n volt hdtraa c6lSllomdsigHidasn6metiig- ahol hdzassdgk6tdse
el6tt 6lt -, ez volt az utols6 ritdtjdrd,
amin a vonahak 6t kellett haladnia.Az 6tj6r6mindkdtir6nyb6lj6l beldthat6.A sorsm6gisrfigyhozta,hogy ez az 6tjfir6
szim1rav6glegesenaz utols6 frt,':ifudvolt, amin a vonattaldthaladt.
A szdrnyti tra,g€Aia
kdpeit valamennyienldttuk a TV-ben 6s az fjs6gokban.Az emberi mulaszt6s,az emberi
felel6tlens6g
ism€tdrtatlandldozatotkcivetelt,
elviselhetetlen
fdjdalmatokozvaa feles6gdnek,
sziileinek,testvdr6nek,
rokonoknak,munkatirsalnak, ismerdsOknek,
megddbben6st
mindazolnak,akik tudomdstszereztekr6la.
A son kegyetlenvolt, nemengedte,hogyfelneveljekisfi6t,htzat€pitsenszeretett
(AkislSnyomjegyezte
csalddjdnak.
meg,amikorelmondtama szdrnyrlhirti ,,akkormosta gyerekenemis fogjaismemiaz aptkijdt?".)
Mellettemfekszika fdnyk6pe,r6-r6n€zek€snemakaromelhinni,hogynincst<ibb6.Nem akaromelhinni,hogynem
hallomtdbb6k<lszdn6s6f
,,SziaBandi".
Olyansokmindentle kellenemdgi,rni,denemlehetszavakban
kifejezniaztaz €rz€st,amit fdnyk€pedetn€,zve6rzek.
Hullanaka kdnnyeim,bricsrizom,,Ferike".Eml6kedetOrcik€
meg6rizztik.
D. Juhisz Andrf,s
dszinte kdsztinettinketfejezzikki valamennyivasulaserlroraonyuezet6 koll6g6nak,kik osztoztrk f6jdalmunkban.
Ktiszdnetmindenj6 sz6€rI,amelycsal6dunktragddi6jdbanenyhft6stnyr6jt.
A gy6szol6csalAd
A Mozdonyvezet6kSzakszewezetp6szinte
fdjdalmdtf.;"1 n, k)teless6gteljesitds
kdzbenelhunytOROSZFERENC
koll6gdnk6sbardtunkhozzdtartoz6inak,
csalddj6nak.
A MOSZ Ugyvivd Bizottsdga100000,- Ft rendkiviili anyagi
r6szesitettea hozzitaraoz6kat.
tdmogatdsban
nz Ae ahozzdtartozcikkal
egyiittdrezve,jelen esetbenkitejesztettea mflt hdtszerdaddleldttHem6dszurdokontdrt6nt
vasfti szerencsdflens6gben
elhunytOroszFerencmozdonyvezetdre
az utasbiztositi4s
hatdlydt.
A biztositdtdnas.4gmiskolci k6pvisel6jePappIswdnnda miskolci l. sz6mf fidk vezetdje500 000 forint kdrtdritdst
adott 6t OroszFerencfeles€gdneka mai napon.
Budapest,1996.jrtnius10.
*
M ozdonyvezetdk Szaksze
rvezete
SiposJ6zsefElndk tr
TisztehElndk 0r!
Megrendiilvedrtesiiltiinkaz ijabb vasfti szerencsdtlens€grdl,
mely vasutasmozdonyvezet6
kolldg6nkdrtelmetlen
tn16l6tokozta.
K6rjiik, tolmdcsoldegyiittdrzdstinket
a gydszol6knak.
Budapest,
1996.jrtnius5.
Tisztelettel:
Vasfti DolgozdkSzabadSzakszervezete
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MAV a mdsodikvildghfborfi utdn
A misodik vilighiborir sorin a l€gitimadisok 6s a harci
cselekmEnyeka MAV-nak p€lditlan vesztes6geketokoztak. Az
onzig hiborus klrairnk l7%-^t a kozleked6s, €s ennek
ketharmadit a vasirt szenvedteel. Elpusault vagy sulyosan
kozttik az osszes
s6riilt a pilyit 35%-a. A vas0ti hidrk 3507o-i1,
Duna- 6s Tisza-hidat felrobbantottik. A hiborir v6gere az
Osszes6pii,letek40%o-inakmaradtak6pen a szerkezetielemei.
A legnagyobbpusztitis a biaosit6- 6s tivkozl6-berendez6sek89,
n€l volt. T0nkrement pl. a t€rkoz-biztosit6berendez€sek
76%-a. A tivir6vonalak€s az illomisi biztosit6berendezEsek
nak 96, 6s a tivbeszCl6vonalaknak69%-avidt hasznilhatatlanni. Teljesenelpusztulist a villamositott vonalakfels6vezet6ke.
Sirlyoskirok 6rtek a MAV jirmflveit is. Kisebb r6szi.ika harci
cselekm6nyekkove&ezt6benmegs6rult6s a nagyobb r€sziiket
a
az orszlghatiron kiviilre hurcoltlk. A hiboru befejezCsekor
mozdonyok 10, a kocsiknak4%-a volt iizemk€pesillapotban.
A vontatisi telepek6sa f6mfihelyek ugyancsakjelent6skirokat
szenvedtek.Tobbek kozott a vonatisi telepek fedett mozdonyllllsainak 5 4%-a vidt hasznilhatatlanni.
A hiboru befejez€seutin az onzlg gazdasigi 6let6nekmeginditisihoz 6s a lakossig ellitlsdhoz n6lkuldzhetetlenvolt a
vasirt irjji6pitese. 1946-ban a fennillisinak 100 6vesjubileumit iiLnnepl6magyar vasirt, kozotti.ik a UAV vonalai is mir
iizemkCpesekvolak. Az els6 hirom6ves tervid6szak (19+71949) v€g€re a vAV mar k6pess6vilt a novekv6 szSllitisi
feladatok elliuisira.
A misodik vilighiborir utini elsS €vek a vasfti pilyik
ideigleneshelyreillitirlval teltek ql, fejlesztesre,korszerfisit6sre, irj vonalak 6pit6s6recsak az 1950-es €vek elej€t6l keriilhetett sor. Ebben az id6szakban tobb rovidebb vasfwonal
6pult az irjonnan l€tesitett binyikhoz, iparvidEkekhez€s az
iparilag fontos vid6ken szimos iparviginyt l6tesitenek. Uj
vonal €pult Galgamicsa-Vicrit6t, Tiszaug-Kunszentmirton,
Nagyharsiny-Villiny, Erd fels6 6sTirnok
Mez6falva-R6tszilas,
kozOtt.
1955 ur6n elkezdfiott a piilya fel6pitmenyeineknagym6rtekri
az al6pitm6ny meger6sit6se,€saz alaguak felfjitisa.
cser6l€se,
A vasirwonalak korszerfisit6s6n6l,ahol a sebess6gn6vel€se
indokolta, jelent6sen m6dositotti-k a nyomvonalat is. A fel6pitm€nycserekn6l48, majd k€s6bb 54 kg-os, legirjabban60
kg-os sineket, a fbvonalakon h€zagn€lkii,liviginyrendszert,
konzerfi, el6feszitettbetornljakat es rugalmaskit6r6ket hasznilnak. A fel6pitmCnycser6kkelegy id6ben korszerfisitettEka
legtobb vasirtillomist, noveltCka viginyok szamit 6s hosszit.
A hiborir utin helyraillitottik a megrongilt vagy felszedett
misodik viginyokat 6s a forgalmasabb vonalakon egyes
illomis kozokben is misodik viginyt fektenek.
A MAV a legnagyobb korszerfisitCst7lhony t€n6g6ben hajtotta v6gre, ahol tobb 6trak6 6s rendez6 pllyaudvar 6piilt,
kiteriedt viginyhil6zattal, iuak6 berendezEsekkel.
Az 1958-as Kodeked6spolitikai Koncepci6 megval6sitisasoren megszii,ntenEk
a forgalmat t0bb, mint 1800 km normil-6s
keskenynyomtivols5gir vonalon.
A pilyaCpit€s6skorszerfsit6sizempontjib6l dont6 fontossigfi
volt a g6pesit6s,ami nemcsaka neh6zfizikai munkit szilntette
meg, hanem ielent6s l6tszimcsokkentestis eredmEnyezett.A

g€pesit€saz 1940-es6vek v6g€n kezd6d0n kulf0ldi gyirnninyf g6pekkel A munkik g6pesit6sehazaitervez6sfl6sgyirtdsir
g6pekkelfolytat6dott 6s az 1960-as 6vek v6g6n a hagyominyos 6s hEzagn6lkiilipilya€pitEshez6s korszerfisit€shezvalameruryi gCptipusrendelkez6sreillt. Az 1970-es 6vek elej6t6l
lehet6s€gevolt a VAV-nak konzerfi kiifoldi gyirtisir pilyakorszerfisit6seig6plAncok beszerz6se.A pilya6pit6 g6pek
nagyobb javitisainak elv6gz6s6re
Jiszkiserenl6testilt egy g6pjavit6 iizem, ahol az 1980-as€vek v6g€n a mflszaki felszerelts6g lehet6v6tetet a g6pek kooperici6ban val6 gyirtislt is.
A misodik vilighiborirt k0vet6 6vekben a forgalom meginditisihoz ideiglenes ielleggel Epitettek trjji a hidakat. A
felrobbantott folyami hidakntl neh6z feladat volt a viz szabad
folylsat €s a haj6zist akadilyoz6 roncsok eltivolitisa. Az
1940-es 6vek v€g6n kezd6don a hidak v€gleges jellegfi
helyreillitisa, els6sorbana f6vondakon. Az 1960-as6vekben
elk6sziilteka MAV els6 ac6lszerkezetfi6s feszitettbetonhidjai.
Az 1970-es 6vek elej€t6l mind tobb el6regyinott vasbeton
hid k€sziilt.
A MAV hiboruban elpuszrultillomis 6s egy€b iizemi €ptletei
helyet az fijak 6pit6se jelent6sebb m6rtekben csak 1940-es
6vek v6gen kezd6dott. Az fj illomis6ptiletek i6l tiikr6zt6k a
korabeli 6pit6szetstilusirinyzatait. Kedvez6volt a MAV 6pihogy 1952-t6laz 6piiletektobbs6g6ta MAV Tervez6
t6szet6re,
Int6zet teryezte. A hiboru utlni els6 legjelent6sebbalkotis
volt Gy6r illomis 1953-1958 kOz0tt 6ptiit felv€teli Cpillete.
A vid6ki nagyobb illomisok, koztiik kiilonosen figyelemrem€lt6ak Debrecen,Szolnok€s BalatonftiredfelvCteli 6puletei.
Nemcsak a vasirtiizem, hanem a virosk6p szempontjib6l is
igen jelent6sBudapestD6li piilyaudvar rij Cpiilete.A Budapest
Keleti €s BudapestNyugati pilyaudvarok €piiletenek rekonstrukci6ia mind az utasforgalom,mind a hazai mfleml6kv6delem szempontiib6l szimottev6. Az elmult id6szakbanszimos
koz€p- es kis lllornison 6piilt rij felv6teli 6piilet 6s a megill6helyeket is korszerftsitettek.A vasirti mirltat 6rzik a jdv6
szl.mira azok a r6gi 6ptiletek, amelyeketeredeti illapotukban
illitottak helyre.
A misodik villghiborut kovet6 €vekbena legfontosabbfeladat
a pilya helyraillit6savolt, ez6rt a biztosit6berendezeseket
csak
olyan esetekbendllitottik helyre, amikor a berendezestviszonylagr0vid id6 alattleheteniizemk6pesillapotba helyezni.
Az elpusault berendez€sekszer€nyiitemfi p6disira csak 1948
utin keriilhetett sor. A hibor0 utiini jelent6sebb biztosit6berendez6skorszerfsit€s 1949-ben kezdfiOtt. Onmfkod6
terkoz-biztosit6berendez6seket
6s egykOzpontosINTEGM illomesi biztosit6berendez6seket
telepitettek. A vonali 6s Sllomisi biztosit6berendez6sekjelent6s fejlfi6se. Uzembe helyezt& a Domin6 55 6s a Domin6 70 tipusir illomisi
biztosit6berendez6seket.
1962-ben megkezd6don a kozriti
irtitiir6k onmfikod6 fenysoromp6kkalva16biztositisa.
A vonaforgalom zavartalanlebonyolirisa szempontjib6l jelent6s volt a MAV-n6l els6k6nt Szerencs-Nyiregyhizavonalszakaszon,197 2-ben iizembe helyezettkdzponti forgalornirinyit6 berendeza (KOFI). Hasonl6 c6llal 1983-ban kozponti
forgalomellenSrz6 (KOFE) berendez€st helyeztek iizembe
Szabadbattyin-Fony6dkozott.

A vonatforgalom biztonslgit novelte 1965-t6l a vonatbefotelepit6se.
lylsollsra alkalmasterkoz-biztosit6berendezesek
A hiborir utin tobb gurit6dombos rendez6 pilyaudvarra
viglnyf&-berendez6st telepitettek. Az 1980-as 6vek elei6t6l
tobb rendez6 pilyaudvar irinyviginyait sebess6gszabilyoz6
fbkez6elemekkellittik el.
A hiboru uuin a MAv avkozl6si hiil6zaa rendkiviil leromlon
illapotban volt. A legnagyobb rongil6dist a l6gvezetekekvenvedtek. A helyreallitds els6dleges c6lia az illomisok kozdni
6nekez€stbiaosit6 harang-vagy ielzestad6 vonalak,irfuyonkent
egy Mone-tivir6 vonal l€tesitese volt. A tivk0d6si hil6zat
ielent6sebbfeflesa€seaz 1950-es €vek elejen kezd6don. A k6zi
kapcsolisirtelefonko4ontok helyett g6pi kapcsolisirk0zpontokat
telepitetteka nagyobb vasirti csom6pontokra.A forgdom irinfitisit segitettekaz 1950-es6vek elej6t6l megEpitenmenetirinyit6
tivbesz6l6 osvekottetesek.Az 1950-es6vek vCgerebefeiez6don
a tivg6pir6 hil6zat automatizilAsa.
A ridi6berendezEsekvasirti alkalmazisiban ielent6s volt a
vonali ridi6hil6zat kiterjesztese.Az elmult id6szaktivkozlesi
szempontb6llegjelent6sebberedm€nyeaz, hogy megval6sult
az orszigos vasirtiizemi tivbesz6l6 tiwilasztis. Jelent6seredm6ny volt, hogy az 1980-as 6vek kozepEn a vasirthil6zat
50%-Anmegszfint a l€gvezet6keshil6zat.
Az uastijekoaatist korszenisitenekaz 1970-es6vekt6l hasznilatos tiwezerelt vizuilis utastijekoztat6berendez€sek.
A korlitozott beruhlzisi lehet6s6gekes a hazai mozdonygyirtis
neh6zs6geimian a hiboru uuirri nagyobb iitemfi vonalvillamosit6s csak az 1960-as wek elejen kezd6d0tt. A villamositis
iitemenek gyonitisit nemcsaka villamos-vontatis kedvez6 failagosiiaemeltet6sikoltsCgei,hanem k6myezewedelmiszemponnovekedetta
tok is indokokak. 1960-1990 koz6n tizszeres€re
teljesitmenyben
a
a
szillitisi
vonalhil6zata
6s
tvtAV villamositott
villamos-vonat s r6szaliinya1992-ben meghaladaa 70%-ot.
A MAV-nil a vonatis konzerfisiteseaz 1960-as6vek elejeigigen
m6rs6keltvolt, amit j6l muat.v, hogy 1950-banm6g kozel90%
volt a g6zvonads uinya a ffiy szillidsi telicirneny6ben. Eddig
azid6szakignagyobbdarabszlmbannir a heboru el6tt is meglev6
g6zrnozdonytipusokat (375 e 424 sorozat)szereaekbe.
A dizelvontatis jelent&ebb fejlesa6sea hiboru utin az 1950-es
6vek k6zepet6l kezdfiOn az ABb, illewe a Bb motorkocsik, az
M28, az M3 I es azM44 sorozatf dizelmozdonyok beszerzes6vel.
Jelent6sfordul6pont volt 1963-ban a MAV els6 nagyteljaimr6nyff d2elmozdonyairnk (M61 sorozat) iizembelllirisa. A dizelvontatis reszardnyajelent6sen nOvekeden1965-t6l a nagy darabszimir M52 sorozanr dizelmozdonyokkal. Az 1970-es 6vek
elej6t6l az irjabb dizel-vonat6iiirmfi tipusokkal (M32, M4l,
M+3, M47 , MD 6s Bz) tovibb novekedett a dizelvontatis
reszarinya mind a vonali, nrind a tolat6szolgilatban.
A villamowonatls r6szarinya1953-ig, a V43 sorozarumozdonyok ileembe helyezes6ignem haladtameg ielent6sena hiboru
el6nit. A MAV hiboru utini els6 viszonylag megbizhat6bb
villamosmozdony tipusai a V4l es V42 sorozaru mozdonyok
volak. A villamosvonatis gyon iitemfi fej6da6t a V43 sorozatu
€s a V53 sorozatu mozdonyok eredmenyezt&. A tolat6volgilat
jelent6sebb villamositisa az 1983-bna beszerzenV46 sorozatu
mozdonyokkal kezd6dott.Az el6v{rosi forgalmatkorszerfisitettqk
az 1988+61iizembe iillitott BDV villamos-motorvonatok.
a hiboru utin az elpuszrult szemElykocsikp6tliKozvedeniiLl
sira nem volt lehet6s6g,ez6rt teherkocsikattettek alkdmassi
szemElyszillitiisra.
Jelent6sebbszimir szem€lykocsibeszerz6se
1950-es
€vek elei6t6l kezd6dott. A hiborir el6ai
csak az

kEnengelyf kocsikat ebben az id6szakbankorszerfisitett6k.A
beszerz6sszempontjib6l kedvez6 volt, hogy a hazai iparon
kivill a DunakesziVAV ]lrmfijavit6 Uzem is az 1980-as6vek
elej6ig nagy darabszimir szemClykocsitgyirtott.
4 lshsrszillitishoz sz0ks6geskocsikat a megl6v6k helyreilliaz
tisival biztositottik. A hiboru utini teherkocsi-beszerz€s
1950-es€vek elejenkezd6dott.Igen ielent6svolt az 19551962 kdzoft forgdomba illitott teherkocsikdarabszlma.Ea6l
az id6szakt6lkezdvenovekedetta speciilis teherkocsikarinya
a UAv teherkocsiillagiban. A hazai gyinis megsziintetEse
miatt a teherkocsikatkiilfoldr6l szereztekbe.
A jirmfvek megfelel6 mflszaki lllapouinak biztositlslra az
1950-es6vek elei6t6l korszerffsitett6ka vontatisi telepeket6s
a jirmfiiavit6kat. R6szbena beruhizisi lehet6s6gekkorlitozottsiga miatt a vonatesi kocsijavit6 mfihelyek korszerfsit6se
csakigen m6n6kelt iitemff volt.
Az anyaggazdilkodesiszakszolgilatnilaz 1960-as6vekelej6t6l
megkezd6dott:rz anyagmozgatisg6pesit6se.A dizel-vontat6jirmfivek szimira szimos vontatisi telepenl6tesitettekiizemanyagttrol6 €s felad6 berendezCst.
A szem6lysziititisa MAV-niil a hiboru utin az 1970-es €vek
kozepEigjelent6sennovekedett.A nagy utasforgalom zavartalan lebonyolitisit nemcsakaz illomisfejleszt6sek segitettek,
hanem az tizemvitelben bevezetettkorszerfisit6sek(pl. ingais.
vonatokkozlekedtet6se)
Az iruszillitis ugyancsaknagym6nekbenovekedetta hiboru
utin. A kozirti teherforgalom gyors iitemt fejlfiae miatt a
vasirtiruszAllitisi teliesitrnEnyeaz 1980-as6vek elej6t6l csOkkenr. A UAV-net az 1950-as6vek v6g€t6l kezden jelent6sebb
m6rt6kben elterjedni a kont6neresfuvarozis. A kont6nerfortette a kont6nerek kezel6s6re
galom n6veked6seszii&s6gess€
alkalmaskdrzeti illomisok hiil6zatinak ki6pit6set.
Az 1960-as 6vek elejen tovibb fejl6d6n a MAV-niil a g€pi
adatfeldolgo/s. 1962-ben iizembeillitottik az els6 elektronikus
vimit6g6pet. Ezen g6pek i.izembeilliuisit6l eltelt id6szakban
jelent6senhterjedt a szimitistechnika hasznilataes a szimitogfpek irjabb generici6it helyezt6kiizembe mind a kozponti, mind
a helyi adatfeldolgozasban.Megkezd6dtek az el6k6sziiletek a
szimit6g6ppel vez6reltiizemi folyamatilinyiuis el6keszit6s6re.
A MAV mfiszaki, gazdasigi 6s iizemi feladatainak rudominyos
ig6nyf elemz6 vizsgilatira, irj megoldisok kidolgozisira,
fejlett technol6giik 6s m6dszerekkialakitisira, honositisira,
pilya- €s jirmflkis6rletek elv6gz6s€realapitottik 195l-ben a
VasirtiTudominyos Kutat6 Int6zetet (ma: Feilesztesi6s Kis6rleti Int€zet).Az Int€zetkeretEbenmrikodik a MAV Dokumentici6s Kozpont €s a MAV Szabvinyiigyi Kozpont.
Az elrnrilt id6szakban jelent6sen fejl6don a MAV oktatisi
az
Az 1970-es€ve kozep6t6lmfikeirCnek
int6zm6nyrendszere.
oktatisi fi6n6ks€gek6s szimos tanmflhelyben folyik 3 5,:kmunkistanul6k gyakorlati k6pz6se.
A volg6lati helyek c uzemekkonzerfisitesesor.in - ki.ilonosenaz
1950-as6vek kozepet6l- szimos helyen irj szocitlis lEtesiuneny
is 6ptiit. A MAV a kortbbi id6szaka jellemz6 munkaer6hiinyt
tobbek kozott munkisszilldsokl6tesitesevelkivlnta csdkkenteni.A
vasutesoklakiskoriilmenyeit javitonfk a VAV iiltal 6piten lakasok.
A MAV egAzs6giigyi volgilatinak lCteitrn6nyei vSmonev6en
novekedtek,hilonosen az 1960-as6vekt6l.A vasuasokpihen&6t
szolgilj& a VAV, illewe egyesiiletitulajdonir iidiil6k
A MAV Altal timogatott sponkorok nemcsak a tomegsport
szimin jelent6sek,hanern szimos sporteSversenyesorin is
(folytotjuk)
6rnekel.
io eredm6nyeket
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Mozdonyvezet6k
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Tqj4koztat6 a Jogszolg&lat 7996. el)i els6 6 h;dno;pidban
udgzett munkdj &161,kiil6nii s tekintettel egg
dr omszed6 - tiir€:s sel kap csolato s munko;iigg i p er
tc;nuls&gairo is
aYDSZSZ6s a MOSZ is. A nyugd{iinkorm6nyzatmunk6j6banval6
r6szvdtelem
sor6nmegkapoma legfrissebbinform6ci6kat6sanyagokat
6sazOrsz6gosNyugtrirv6nytewezetelr6l
az rij nyugdilkoncepci6r6l,
6segy€bt6m6kavonyugdijkoncepci6ra
dijbiztositdsiOnkorm6nyzat
natkoz66szrev6teleit,
szalcv6lem6nyeit
elhangzottakr6l
a szakszsvezntveiiLl6seken
A nyugdijiinkormdnyzati
t6j€koaatom6sa legfonbizotb6gotrendszeresen
zet6#t6sazidrgy,tivd
tosabbin{sosanyagokat6tadomnekik.
sz6lnian6l, hogyaziigyintdz€shogyantbtt6nik
N6hdnysz6tszeretrrdk
a jogszolgdlamdl.A konkrdtjogi k6pviseletell6t'{sasorfn a koll6ga
ad" €n felveszekegy rtivid
megkeres,meghatalmaz6st
szem6lyesen
iratokat,elkdszitema
a sziiksdges
tdnyvfutaotprobl6m6r6l,Beszerzern
vonatkozdbeadv6nyokat.
leveleAkoll6g6k mindenesebenkapnakaz 6ltalamirt beadv6nyb6l,
z6sbdlegyffld.6nyt,igy nyomontudj6kklsdmiaztigymenetet.
szemdlyesen
tar[,ev6lben,t6virat,telefonrftjSn,illewe term6szetesen
A munkajogiiigyekbenazillet6keshelyi,illewe
tomveliikakapcsolatot.
teriileti tigyviv6velmindig megkonzultdlomaz adot.iigyet egyr€sz!
hogy 6 is megismoje,hogy kik keresnekmeg,mdsr€szt,hogy 6n is
rgegismertmaz llet6 szem6lyta helyi 6sa balesetikdriilmdnyeket.
lehetsa4molni,de van olyan nap,hogy
Atlagbannapik€t tandcsad6st
5{ teljesenktilitnboz6ugybenk6mek telefononseg(s6geLNagyon
nelldzmertusmal v6rj6kk6rd6siikea megold6slamitbizonyiratolq
6.sa t6ny6ll6sr6zletesismereten€lkiil kell megadnom.
Ugy gondolom,hogyaleirtakalapjdnl6that6,hogyamunk6mrendkiviil
MAV szervekkel,hanemegy€bhat6soh6u1,nemcsakbfi,6s6gokkal,
6llok(OmbudsmanokAlami BanKeliigyelel
sr{golJcal
iskapcsolatban
ElekromosMr1vekstb.)Abb6l hogynagyonsok
Lrgfdbb Ugy6szs6g,
koll6gavisszatdr- mind mag6n,mind munkahelyip'tobl&n6ivalmegkeres- fgy gondolom,hogya munk6mmalel6gedettek.
bocs6tottmobil telefonnagyon
A szakszervezet
6ltalrendelkez6semre
tr996:4r058
megkcinnyitimunk6mat,mert nagyonsok koll6ga megkeresazona
tigyekbenis tanr{csot
telefononis, igy bfurnikortudok a legstirg6sebb
1996.6vitandcsad6s:
akiknekeryszar,esetlegttibbsair adni.
26koll6gavolt n6lamszem6lyesen,
rendjdtrin6ll6an
ilyenkor a vonatkoz6jogsza- A jogszolg6latmunkamenet6tadminiszu6ci6jrinak
tan6csotadtarn.Az esetektbbbsdgdben
maximr{lisan
mgalki akoll6gdlkalval6kapcsolasartdsban
a koll6g6t,elmondom,tog1l * adot iigyben alakitottam
bdllyal megismertetem
igazodvabesz6ljiikmeg a
6rdemes<pereskodni,illetve, hogy hol, melyik szervn6l,hat6s6gn6l mas vagyolg az 6 munkabeoszt6sukhoz
jfrirn el.
tal6lkozdkatami v6lem6nyemszerintkedvezdbb,mintha fogad66ra
tdm6kbanadokpL iititkl6s, v6grendelet volna.
Tan6csota legv6ltozatosabb
az idei 6vbenegy olyan munkajogiper voll amit tr.
gyerrnekelhelyez6s,
kOzilsuilalllonmegsziintet6s, Tulajdonk6ppen
v6l6s,gyermektart6s,
a tiibbi pertmegnyertem,
azonbansokkalhathat6fokonelveszitettem,
6ttr{s,sznrzft6sfelbonh{sstb.
lakdscsere,
ingatlanv6s6rl6s,
perenkivii{
6rt6kelem,hogyaz iigyek t<ibbs6g6ben
iigy6- sabberedm€nynek
feliiLlvizsg6lata
K€t nyugdijaskoll€ganyugdij megdllapit6sdnak
kiitnrim.
Sajnos sikeriiltkedvezdegyezs€get
illet*es oszt6lyaira.
benkiildtemk&ehnetaNyugdijigazgat6s6g
r6szletesen
ismertetrriaz I. is
ez&t a nyugdijastigyekint6z6semindig Ezt a II. fokon etveszitettpert szeretn6m
a feliilvizsgdlathosszadalmas,
elh6z6dik.Munk6msor6nrengeteg,ktilttnfdleiigybennyfjtok segits6- IL fokf it6letekalapjr{n:
koll6g6tirdsbeli
egyik- A munk6ltat6ijogkdr gyakorldak6t mozdonyvezet6
elhunytkoll6g6k<iuegyeineksegiteuem,
ge! pl. iizemibalesetbe
16950,am6sikat15296Ftk6r
nek a megit€lt nernvagyonikdrt&itds mihamarabbikifzet6sdben,a figyelrneztet&benr€szesitet"azegyiket
mdsiknakpedigfia MAV-onbeliili fthelyezdsetigydben.Tiibb koll6ga megfizetddrektitelezte.
megkereset Ezm nt0zkdflseit arraalapitot4 hogy 1994okt6be€benegymeghafrbb tagcsoPort
iigy6benelj6rtamaz Ombudsmanokndl.
vnt6 6ltalvezetesmozdony
azegyikmozAonyv
6 elktit- t6rozonpdlyaszakaszon
Egyr6sztjogszab6lyokbeszerz€s€vel
hiliinfdle p'robl6m6kkal.
#rtil&6q annakhely€t6sm€rtdk6tazonnalnernjelentette,a
6ket,mdsr€szt
azilletdcesvasritiszervektdl6ll6sfog- 6ramszedd
d6#vel segftenem
vonattalnem6llt meg,uzeltazzAj6nlt azdt kdvetdszerelv6nymozlalSstk6rtemprobl6m6ikra.
sdriil6s6hez.
Ennekavonatrakamozdonyvezetdje
konzulfltam dony6nak6ramszedd
Vdlem6nyeztem
a KSZ rfj 3. sz.melldkletdnektervezet6t,
t:ul.icsi' volt a m6sik eljCrdsal6 vont dolgozS,akinek a mulasais6t abban
azonavasdti6rdekegyezbtd
ate*ez*k&zitdvel dsr€sztvettern
dllap(tottamega MAV, hogy a felsdvezntdkhibfijdt6s az 6ramsze&i
iil6senamelyikeneztt6rgyalt*.€sel is fogadtdk
esem6nyr6l
6szlelve,nem6llt mega vonattal6sa rendkivtiLli
r6sztveszek
a MAV Rtn6l p6r rong6l6s6t
Az AS,TSZ6 a MOSZ deleg6ltjak6nt
h6napja alakult Nyugdijiinkorm6nyzatmunk6j6ban.A nyugd{- azelektrikustr6di6nnem6rtes(tete.
ktivetkeztdben
az dketk6vettr
egyiitfrnllkddika MAV Rr Nyugdijrgazgatfrs6- Az l. 6s2. nnzlonyvezntdmulasztdsai
szorosan
dnkormdnyzat
a teljeskr6r6rt6ke193
szint6nmegs6ri.iLlt,
11 InterCity vonatr{ramszeddje
Az cinkorm6nyzat
g6val& az OrszdgosNyugdijt5nkorm6nyz"tt"l.
mag6trajtakivtil 415Ftot tetki.
tagrl,elniikeGy&i Istv6naVSZ delndke,6skepviseleti

SiposJ6zsefelntik 6r.k&6s6rerdszletesir6sosbesz6mol6tk6szitetem
ez 6vi munk6mr6lazUgyvivd Bizotts6gnak.
az196. jrinius18-iiildsdnegyhanAzUgyviv6Bizots6gabesz.6mol6t
tdnylegesen
191. jdlius
grianelfogadta.Munlc4mata sz:&szsrtezetrl9l
17.6nkezdtemmeg.
ndlam
Alftor fektettemfel egyiktat6k6nyvelamelybena szemdlyesen
jdrt mozdonyvezetdkoll6g6k
n6v,szolg6latihely,
tigyeitiktatomdr4tum,
tigy tdrgya elint6zdsm6dja alapon.Azoknalc,kik nem szem€lyesen
nincs.
keresnekmeg,hanemtelefonon,azolo6lhiliin nyilv6ntartSsom
ugyanis
Egy+gy rtivid feljegyz6stk6sziteka telefonimegkeres6selr6l,
tiibbsztirel6fordulthogyegy-egytigyettribbh6naponkeresztiiltelefononint6zek.
Minden egyes tigyr6l, amelybenir6sbanis kell intdzkednem,egy
dosszidtf€ktet€kfel, ebbena dosszi6bangydjtitm a iigyre vona&oz6
iratol illetve feljegyzema dosszidborit6jr6r4hogykivel besz6l<isszes
- az tiggyelkapcsolatban.
Az
tem- ak6rtelefonon,ak6rszem6lyesen
meg6rzim.Igy bdrmikor
elintdzettiigyiratokat19916ta folyamatosan
valamilyenr6gebbiiigy irata.
visszakereshetd
Kigydjtittern 191-tdl az tisszesjelenleg folyamatban l6vd, illetve
bontisbaazaldbbi
1996.6vbenbefejezettiigyet amelyettigyfajtdnk6nti
tihl{zaban mutatokbe.
Azl99l.6vben indult iigyek m6rmindbefejezddtek.
A tovdbti €vekbenindult iigyek jelenlegi 6ll6lJ;taz al6bbitt6bl6zat
tttalmazza.
Folyamatban
l6vd iigyek
l-ezdrulttigyek
Mag6n- Munkatigyek
Munkaiigyek
Mug6tt
lll
19p/2. 1
19p3.-1-l
194.-123
1995.2646

1996.jtillus
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k&elemmelfordultaka jogkiirgyakorl6- pontsz€rintm6ga 4.1.I . eset6nis csaktov6bbhd"dfsienged6lymellet
A hatirozatellen egyeztet6si
nemvezetetr,ezutfn kerestekmegen- vanm6dvonattovdbb(tdsra.
lnz. az egyezte.tkeredm6nyre
)
genl hogyazilletftes bfr6sdgonkereseueltdmadjuk
megahatfrozatot A4.1.1.por,t ren&V,ezfuura u.eserevonaftoziharnikorazdramsze&f
elj6r{si hi6nyoss6gra
hivatkoz- tiir&lane, vagytitr&lenpi m0kitdtet,u, &anszffi egdlJr'&ttnernronKeresetik&elrntinkbenelsddlegesen
rsn volt
rr4 hogyaKSZ 7. sz.mell€kletW. fejezet7. pontja g61dbfi,...& azesefiel
dsszefiiggdfeszttrdg-kimradCs
hrnk,nevezetesen
rlgy rendelkezefi,hory a munkdltat6iin6zked€sjoga a ktitelezetb6g- A pefteli esetbenaz l. mozfunyvezntdsaj&eldadfsaszaint az &unszdmitor I Mnry, illetve elkdvetds€tdl
sz&nftos szeddrong6l6dds6t,
a vonalfesziiltsdg-kimaradfs6t
6sdelte,ezdrta hiba
szeg€sfelfedrzf,s(*61
a4.l2.pnt al6esett igy tertrelteez.tamozbnyueznt6ta jelent6si6s
1 €v elteltdvel&ii[ el.
elutasibcanez'l azindokl6ssalhogya megdlldsiktitelezets;6g.
Abft6sdgezt a hivafkozdsukat
azt,hogy azL.mozfunyvezetdtameglillfson
|rgkiirgyakorl6nrdomds&aaltor jubs hiteldrdeml&nazeset unikor Amegyeibir6s6g6rt6kelve
k6t€bzetts6ge,ami tiibb
a Vasfbizons6gi lroda 6ltal k6sz(telrv6lem&yesjelent€stmegkapta [il terfielteaz &amszffi megvizsg6ldsdnak
jelenti, arnihezidd wUks6gesles volna, rra a
intdzked€smegt6tel€t
ugyanisabbanszerepelte llrc,Fya balesetbenr€sdvev6kkOdil ki
juto( hory ha az l. mozfunyveed megfll6sik6telefelel6s.
kiivetkeztetdsre
milyenm&tdkben6smilyenMAV utasitdsmegszeg6s€ben
k&hen&el6t6l sz6mitott30 zetb6g6nekelegette$ volna, a 2. mozfuny dramszoddj6nelc
$&til6e
1" ;"1e1 ntapjdnkiMilt hogy ajelentr€s
elkeriilhetdler volna"A 2. mozdonyvezetdlxeWiddbeni€rtesiildsdf
naponbeltil meginditouaa]rgkiirgyakorl6azeljr{r6sr
'gyemt
lngy ez a jogi 6l6sponttiibb munkaiigyi6s eldsegithette
voln4 harddi6nadjelentdst
Meg szereErdm
az esemdnybektivetkelsekor a megdlldselrnumegyeibfr6s6gitdletdbenmegfogalmazfiottm&,ezkam6dositotaa A 2. mozdonyveze,t6
IV. l. pontj6t lasz&{sa
miaEnem figyelte me9 az 6llom6sikiQitdsf felsd vezet€k
Vasfti Erdekeryeaet6Tandcsa KSZ 3. sz.mell6kletdnek
rendszert,
t&eseninformfltaa bd vdgdnyhaszn6lhat6s6g6r6l
azalfbbiakszerinc
a menetu, eljdrds n6nyit6\ezzelaztiddzteeld,hogya mozdonyir6nyit6
lekiidekedtetba
L ,,MtrrlMltd6i in Czkcd6s,a v6kzs kbtelezen#gszegtsnek
lefoly@ds&ajogosalt motMta6i jogkbr gyakorl6jatudonisszqz6- helytelenvdg6nyonazIC vonato! amelyena felsdvezet6ksdriil6smian
bhet all<alrnazni.Nem
bhetammkavdl- ugyancsak
6Utbe.
s4t6lsz&n&m15 nrytbltl
kCrosodrs
hl6val snnben hfuhyas bgVtualcemhy tartalilt4zdituezkcdAst Fentiekretekinteftela megyeibin6s6gaz alperesimunk6ltat6iintdzkeluzni, lta av6ka kdtebeusdgszegiselkbvetise6ta egy4vtrulr eltelt." d6sta hiva&ozosmulasztisok6sazolnakakdrralokozatiiisszeffigg€sbir6ltaelas&elmezeuhatfoozatoL ben6ll6satekintetdben
megalapozotbmk
EzekutdnazI. fohribfir6sdg€rd€rnben
tal6lta
Az iigyben7 tandthalgalot ki majdszak&t6trendeltki.
Meg6llapitoua
a megyeibir6s6g,hogya MAV fltal a bir6s6grendelkeaaI. fohl bir6sdgaz l. nrcz- zds6rebocMtocvizsgdlatianyagne tekinthet6teljesnek6smuaddktaA lefolytaba bizonyftdsieljdr6salar.{,Sn
vonatkozdMban,
mind a munk6ltat6iint€zked6stmind a lanulpontosnak,
azonban
ennekapemeka tdrgy6tcsaka kdt mozdonydonlruezetd
€sannakkdveftezmdnye
kdrt&ftdsrekdtelezdsthatilyon kiviil helyezte,a 2. mozlonyvezrtd vezetdmagatartdsa
kdpezte,amiazonbannem
tekintet6ben
csaka kfrtdrit€srevonatkoz6r€szthelyeztehatr4lyon
Hvti{. eredmdnyedreti
a mozdonyvezet6k
utasitr{sellenes
magatartdsainak
akk6nti€rtdkel66t,hogyazokhoza munk6ltat6iintdzfteddsben
lv it6le/.az alffii indokl6sttartalmazza:
irt jogk6hivatkozotmun- vetkezmdnyek
nemfrlzhetdil<."
,Az L nrrz/rriryverrldatrlAV Atl naCoEhatftrozatban
vcudrozdutasitdsok
egyik6rsems&tetenreg.A fesztilb6gkikavdgzdse
m&ddst €sdelvea eJs6vezet€ketellrr:drina azonnreghib6sod6st
nern Az tggyel kapcsolatostanuMgok:
t4aslalt, 1sn is rTaszr"lhahlt-Az 6ramszedlkism6f*d s&iil6e rrern l. Nagyonfontos,hogy a balesetvizsgdlati
eljdrdssor6nmilyen valloperceken
beliil m6stteszaz6rinte&dolgoz6.
indokoltazazornalirnegdlld*jelent6ikiitebzess6gdtpedig
az elsdflbmdsn blicitsse. A tov6bbiin6*ed6sek megtdele,a ttibbi 2. A koll€g6kne €rtdkelj€kds &telmezzdka kiadof utasftdsokat,
ne
vonatvezetd
&tesft&ewn az 6 feladatdt
k@e. A2. nnzbnyvezetd m6rlegeljenekhanemazokat- fiiggetleniil az adott kdrtilrn6nyt6lszintrfielegetea a rnegfiryeEsi€sjelentSi koblezetb6g6neJq
viszont bhetds€gszerintttrtsdkbe! Ajelen persordnugyanishidbabizonygaty {lasztotlaazL nrczAonyv
Fzel
v6grehajtasdt
azwrrali nrg6l6sravona&oz6
utasitds
elrnulasztotta
htk,hogya legoptim6lisabb
megolddst
vnt6,
k6ts6g-teleniilamunkakiireelHtrisrfrairdnlral6eldir6stszegtemegdeeznem
amiror az dramszedd-sdriilds
meg6llapft6sa
ut6n a kb. 2 percrel€v6
6llokozariiisszefiigg€$en
alv1AVot&tlc&,osoddssal.
Uryanissemmilyen 6llom6sforgalmiircd6jael6c 6llt meg6sonnantelefonondrtesiteneaz
run nsiiit fel ra r*zvg hogya szereh6ny
bizonyftd<
megr6llitdsa
esetdn elekbrkust,mertigy az 6ramszed6-#riil&tsolkal hamarabbmegtudta
tiitb, az erydl*ftt leadoejehnben kiviil ery6b ldnyeges
kdriilrn6nytis vizsg6lni6s javitani 6s -ioggd bizoc abban,hogy az dltala 6rtesitet
tdocvolrakciziihtl ALnwzbnywntddltahldi6n etjelentesbdlugyanis elektikus a sziiks6ges
intEz.keddseket
megteszi.
annzdoryirdrqddtrdornrstszerzefim&ennekamozdonynak
u.&urlsze- A 2. mozdonyvezet6
koll6gaeset$enelfogadhatdnak
tatjuk amunkdldd s&iil6&'61s du, elddr'lorsnakis rtigdtariekellet Ezenisrneretet< tat6iintdzted6st,azonban-v6lem&ryiink szerint- azadotthelyzetben
bfrokibqnanpzdonyirdnyft6nak
azdramszedds&iil6kdrze6en
ak6tv6- a 3. vonat 6ramszod6-sdriil6se
alkor sem lett volna elhdrftrat6,ha a
gdnyripdya midk6 v6g6ny6n6thalad6vonatvezetdithaladdlcalanul koll6gaazonnalmeg6ll,mert amigleztrp a mozdonyt6s a megdllds
dresfteniekellecvohraa felsdveze& bkozot figyeldsAe6s leeresaet hely6t6lvisszagyalogol,
megn6zihol titrt&rtaz6ranszed6-s6riil4x
majd
val6hald{sa. (102280/1993.
{ramszeddvel
TEBFutasitis422.pntp).
eztjelenti,azolyanhosszriidd, hogyaddigraa 3. vonatoda6r.
lfae'az utasftdst
a npzhrveet&in klvii[ az dsszes
&int€t betada A fenti &vel6sihketazonbana megyeibir6s6gnem fogada el, mert
elkeriilhetdletvohaatrrrnadik,
hu Cityvonat6ramszed{6neks&iil&e."vdlem€nye
szerinta mozdonyvezetdk
munkakciriktiteless6ge
btvolna
6sa megyeibir6s6ga felleb- a vonatkoz6TBEFutasitfssz6szerintibetartdsa!
Az I. fokrl it6lereta MAV megfellebbezte
bedsnek he\tt adott, anlr ad jelenti, hogy az eredetihat6rozatban 3. Hi6ba dllap(tottameg a vak6rt6, hogy a Vasftbiztons6giIroda
kiszabonmunkdlat6i intdztedds6s kfrtdrit6s ov6bbra is srljdaa 2. vizsg6latianyagahi6nyos,6s az iigyben csak a mozdonyvezetdket
no?funyvezatdlA megyeibi..6s6gnemoszlottaazI. fohf bfr6s6gllgi
hibfztattdlqholo$fenn6lla feleldss6ge
abalesetbekdvetkez6se
miaf az
6ll6spontj&azitdletindokol6sdban
azal6bbiakatirja:
eleltrikusnalga menetirdny{t6nak
6s a mozdonyir6nlt6nakis, ezt a
nemvit6san
tertreltea l02,.2.80lt983.
TEBFrendelkez€#- megyeibir6s6gaziigy €rdemielbir6l6s6n6l
nemveheuefigyelembe.
,,Felpereseket
ben irtak megtartdsaaz *unszffi 6s a felsd vez*Ek hiba esetdn Teh6tm6sokhibdzathat6s6ga
azadonkoll6gafelelGs6g6nek
megdllafelmeriildteen&lktekintetdben.
Ez a 4.1.pontbantrtalmazzt az&am- Itfs6t nem befolyfsolja.A bir6s6gokmindig csak az edrotiigyben
sze&l& a fels6vezet& hibdinakcsoportositdsdt
a4.2.pontbanpediga 6rinterekfelel6s#g6neka meg6llapitds{ra
hivatottak!
teend6kethatdroaa meg.
Tudomdsulkell venni hogy a vasft vesz€lyesiiaem 6s a koll6g6k
A rendelkez6salapj6nk6tsdgetkiz6r6anmegdllapithat6,
hogy a 4.1. magatafiAs6t,
ese0eges
mulasztdsdt
sol*al szigonlbbanit6lik meg a
ponban jelzet hibdk bdrrnelyikeesetdna mozlanyvezetitterheli a bft6s6gok.
mozdonyir6nfit6,illetveazelelctrikusr€sz€reajelentdst6teli
kcitelezef- Budapesl196. jfnius 7.
s6g,valaminta4.1.l.kiv6tel&el amegdlldsi,jelentdstdteli
6sa mozdony
Dn YagadayIHik6
(A4.2.1.
jogtandcsos
tetdberendez6#nek,
dramszeddj&rck
vizsg6latikdtelezem{ge.
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1996.jrilius

Ale elnoksdgitil6s
Kfinigswinter,1996,mdius 17-18,
Az elk6pzel6s
hdrom nyeknek,6s ezut6negyhangfszavaalapjdn
Az ez 6viels6elnokdgi0l6smegren- kenilne.
fel:
z6ssal felv6teltnyertekaz eur6pai
dllftandnak
dez6s6ta GDL(N6metMozdonyve- egys6get
vdllaltamagd- - tdvols6gikdzleked6s(7000moz- sz6vetsfube.
zet6kSzakszervezete)
ki- donyvezet6)
Az elndks6gddntott arr6l,ltcigyaz
ra.A Bonnmellettiszakszervezeti
(14000mozdony- ifjrlsdgital6lkoz6t
voltaz Ul6shelyszfne. - helyikdzleked6s
a magyarMozdonyk6pz6k6zpont
vezet6kSzakszervezete
szervezheti
a megje- vezet6),
ManfredSchellf r ridvozdlte
ds (9000rnozdonyvezet6).meg.Ennekalapjdna kdvetkez6orlenteket,rnajdaz elndksfumegkezd- - 6rusz6llft
1997.janu6r1-t6ia vontatds
:
Kft-k6nt szdgokjelezt6kr6szv6telUket
te az 6rdemimunkdt.
(n6rnet)
t6
ALE
1995.
mfikodne
114
db
Vontat6si
F6nOkGDL
7
az
Az eln6ks6gelfogadta
jegyz6k6nyv6t s6ggel.
FS SR (szlov6k)
5 f6
Ul6s6nek
szeptemberi
Kdzt6rsasdgban
7 t5
(a jegyz6konyv
az idei ULDB(bober)
a teniletitigyviv6kn6l A Sz6vets6gi
infl6ci6m6rt6ke1.8/". Avasft 1996 NSSM(szerlc)
5 f6
tanulm6nyozhat6).
716
aj6nlata0%. Ugyan- MOSZ(magyar)
elndkeir6szletes 6vi b6remel6si
A szakszervezetek
az 6pft6- A SEMAF(spanyol),
az SMA(olasz),
adtakaz elm0ltkJ6szak akkora vegyipaban1,8o/o,
t6j6koztat6st
faxon
Ennekalapjdnvil6go- iparlcan'1,58o/o
a j6vedelememelke-valaminta csehszakszervezet
t6rten6seir6l.
jelezter6szv6teli
az a folyamat,amiaz d6sm6rt6ke.
sz6nd6k6t.
sankirajzol6dik
a GDLminimumk6nt Az eln0k6kt6i6koAde$adtakar6l,
eur6paivasutakgy6keresdtalakftd- Term6szetesen
meg- hogy1996.szeflenber15-21.kdzdtt
elemea legaldbbaz iril6ci6m6rt6k6nek
sdt jellemzi.Legfortosabb
milyenrerdezamelyneh6zfel- lelel6 ardny0 b6remel6stszeretne az egyesorsz6gtokban
vas0t-privatizAci6,
hi- megval6sftani.
vdnyekettananaka nnzdonyvezet6k
adatot16az 6rdel<k6pviseletekre,
v6laszt6sok napiaalkalm6Ml.
Tobbhelyenkdzponti
szen nagym6rv(l6tsz6mcsdkkent6-A spanyolszervezetben
vdlasztottak rendean6nyt,
illetvea ,nyitottkaruK'
6s fj aleln6kot
sek vannakfolyamatban.A lengyel tort6ntek,
f6cim alatta lakoss6gr6szv6tel6vel
vasutakndl,mintegy10 000 f6vel Jos6Solaszem6ly6ben.
l6tszdm, sulyoshelyzet
kia bolgarszer- n0K6gildtogatdsokat
rendeznek.
alakult
a mozdonyvezet6i
csOkkent
mertazALEk6zbefl6rAs6- Az elndks6gd6nt6tt arr6l,lrogy az
de ugyanezvdrhat6a spanyolvas- vezetben,
ra 1996.janudr1-t6lfUggetlenftett6k
6sszelesed6kesUl6sta szlovdkkolutakndlis.
folyamatin- Todor Georgieveln6kot,de az6ta l6g6krendezik1996.okt6ber2+27.
Drasztikusprivatizdci6s
jdvedelemben
nemr6sze- k6z6tt.
amelyellenszolida- semmif6le
dultafrancidknSl,
Az
ALE
megvizsgSlja
lehe- Az ALE lll. kongresszusa
id6pontjdt
k6zz6t6lel6vel
tiltasUl.
annak
nyilatko
zat
ritdsi
nyfit- az elndks6g
1997.jfnius 12.6s 15.
t6s6g6t,hogymilyensegfts6get
kozikazALEis.
kdzdtthatdrodameg.A szinhelykiv6A n6metvasutak6talakft6sais ke- hatnaa bolgdrszervezetnek.
1990-ben
a DB- A szlovdkkoll6g6kn6l10%-osb6r- lasztdsa6sszeltdrt6nika szervez6st
m6nyvitdkatinduk6l.
kolts6gterveze6segylizet6siosztdlyemel- v6llal6szakszervezet
DR l6tszdma607 000f6 volt,majda emel6st,
k6vet6ena ked6stsikerultel6rni.JanTurcekel- teialapjdn.
k6t vasft Osszevondsdt
tarljakongDB-AG1996.6vi l6tszdma287 000 rrik (r fgy ft6li meg, hogypolitikai 19966sz6nBruxellesben
rendezhet6
a csehkoll6- resszus6t
a CESI,eur6paifed6szerf6re csOkkent.2002-iga kittiz6tt6s eszk6zdkkel
helyzete,
hiszena veze- vezetUnk.
Az ALEk6pviselet6ben
Gimegval6sftand6l6tsz6rnterumind- gdkALE-b6li
6ssze170 000 f6. Az 1996.6vi l6t- t6v6lt6s6ta bizonyosszemldleVdlto- ordanoDiegoaleln0k6tdelegdltaaz
z6s kovetkezettbe. J6 alkalomnak eln0ks6g.
36 000f6.
szdnrcs6kkent6siterv
a Az elnoks6gdontottan6l, hogyALE
Bdr a j6vedelmektekintet6bena ki- tartanda csehkollegdkmegh'nv6sdt
6s 0temesenhalad,1996-ban nydrieur6paiifjrlsdginnzdonyrezet6 delegdci6keret6benManfredSchell,
egyenlft
k6- tal6lkoz6ra
6saz6sszeleseddkes
el- SiposJ6zsef, HeinzFuhrmann
6sHua volt NDKbdreka nyugatiakhoz
peset84%-on6llnak,1997-re
92h a ndks6giUl6sre.
szArlAszl61996jfniusdbanVilniusolaszszakszervezet
bead- bautazik,aholfelveszik
31-Qkellki- A FIALTIS
a kapcsolatot
terv6s 1998.december
Ezaz a litvdnvasutasszakszervezetekkel.
ta felv6telik6relm6taz ALE-ba.
enia kUlonbs6get.
egyenlfi
amelyGiusepeMF Az Ul6sbefejez6s6tilaz
ALE p6rul61993-t6llezdrtdka vasutasokel6tta a szakszervezet,
kiv6ltaz olasz rosa tdj6koztattaaz elr6ks6get a
stdtuszt,s az fijfelvdte- nutoliUrvezet6s6vel
kdzszolgdlati
fogla- mozdonyvezet6k
szakszervezet6b6l.p€nzUgyi
helyzetdl.A tagdijbef
izet6alkalmazottk6fi
lesekkiz6r6lag
Az ALE elrnks6gea k6relmetegy- sekmegt0rt6ntek,
egyesszakszervekoztathat6k.
zeteknekvan minim6listartozdsa.A
szempontb6la GDL hangflagelutasftotta.
ErOetwddetmi
A
magyar
kasszapozitfrv
szakszervezet
aj6nl6sdra
szald6tmutat.AMOSZ
nem fogadjael azt az elk6pzel6st,
kenilta szerbszak- ez 6vitagdijarendezve
van.At6teles
miszerintaz Ozletitev6kenys6gek megdrgyaldsra
felv6telik6relme.A benyij- elszdmol6st
azelndks6gi
0l6sjegyz6ut6nminda vontat6-j6r- szervezet
sz6tbont6sa
megkUld6sekor
6sk6rd6sek
alap- konyv6nek
csatoljdk.
m0vek,mind pedig a mozdonysze- tottdokumentumok
elkUl6nft6srej6n megfelelteka felvdtelik6vetelm6SlposJ6zsef
m6lyzetis felosztdsra,
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BCrt6K PEI: BORF'E TTS GELETA-NIoPRA
A liatd f6kez6 nekitlmaszkodott a kavical
rakos, dacsony oldalf kocsik sorib6l hemelked6 lbkillis vaskorlitlinak, n6zte a vonat
mellett elfut6 teiat. Nem tudot betelni sz6pseg6vel.Tavaszvolt. A hegyolddakban dbiri6 kis
hizak mdletti kertekben a virigz6 lik eines
kovomilban fttrdott, lubickolt a rnp 6ltet6
srgara. Ha iobbn n6zen, lifta a Balaton sima
tUh€nek sell6 okoaa ligy rezg6set,melyen
aranyhidatvert a nap.
Sdv6ben a b€ke, €s a boldogsig tdilt most
tanyit. Ha kis id6re is, de lbledte a mrilt
mostoha, sdt6t imf.it, melyben hri hser6re
talilt. Mell6t hli:dtve itadta magit a sebesseg
okozta lEginrnlat hrldt6 gelGnek (tgy 6rezte,
hogy most igazin vabad. Szabad!fo ov6 az
eg6szvileg! Vegre azt csinilhatia amire egesz
eddigi 6let6ben vigyoa.
E6l szalada ftlstblg6, ruswbi6, nagyokatstpol6
gep, mely rohanva viszi 6t a csod,ikviligiba a
v6gtelen dnek orvigirtain. A kerekek csattogisinak kiser6 zenEiea legvebb muxila "volt
fti16nek.A mozdony ftisti6nek g9molyg6, s6t6t
rii korval tinnepelyes megnyitio.l"gj"
"gy
htfzof }cbogtatisa volt szisinak dics6ites6rc
mira. 6 pedig mint egy bajviv6 meglovagolja
csatamEni€tes megkuzd a reitlmad6 ellenseggel, maid legy6zi aa.
Vegrc teliesiilt ilma! Yasutaslehetett. O,tthagyta
a sdt6t, ftls& hegevtSmrihely villog6 frnyeit.
SzemettObbe nem marja az egett vas keserfi
ftlstie, s azivhegevt6 lbny6t6l nem gyullad be,
Iljdalmasan, maro konnyekkel ontdzve arcit.
Tobb mint tiz 6vnek kelhn eltelnie, hogy
felOlthesseazt a nrhit, amit 6desapiaes annak
€rfiigfurak eg€v nernzedEkehordott 6s hord
most is. A vasrit vdgilata, szeretetecsalidi
nadici6 niluk.
9em€t behunyia, visgaerrl6ksik gyermekkorira, amikor 6d€sapjinak ebedet vittek a vasftillomisra, a limpakezel6hdy foldbe uitt, rcgi
Uveghizb6l etdabtoa hs voMjiba.
Hat 6veslehetec emilror el6eor l6pes be oda.
&eme kitigult, fbldbe gy6kerezen libakkal,
tetott siiid tramula az el€ie 6ru16 litr'anyossigot. A csodik orvigit. A reitelmesencsillog6
kutonf6le lrm$k r€z esIEm tvegkeretez6senek
ragyogisit, melyek Aladin limpiiinak csodeit
varazsoltakvadul dobog6 szivenekm6ly6re.
Ha n6ha-n6ha vacsoret is vitt, nem gy6zOtt
gydnyorkddni a kiviligiton vem6lykocsikat
vontat6 g6zdsokoD,a vorntok v6g€n a vodxen
a mesvesegbenlassaneltrin6 limpiHi:to,
A kalawok sipjainal hangia nbul eirene limpailmak linginak lobogisa szivEbe 6gen6k
azokata vigyakat, amelyek csak most valosulhattak meg. Mert hiiba volt mir l8 €ves
koriban forgalmista turul6, ,,praxi"l A hebor(
vihan elsodorta hdy€r6l es amikor visszat6n,
ait6t mutattak neh. Igaz ezt az ait6t csak egy
ember ti,rta ki el6tte sz6lesre,de azalt6n hlEpve
rozsdis veggken kdlett vEgigrnennie, melyek
v6resresz0rtit libait. €s v6zett szilntelen.
Na, de most vegre r€vbe 6n! Megnyugodon.

Amikor liitette aa a k6rdest,hogy - vajon az
6nk6ntes katonai mtltia mian k6s6bb maid
nem veszik-e el6 - ez volt a felelet: - Ha
becsiiletteldolgozik sohasemmi balanem lev!
k a mostani ftja a harmadik, egybenazutolso
fel0gyelet alan tga is.
Ami azt illeti, az els6 ir$a nem rlgy siterttlt,
.hogy .rt szerettevolna. Sz6gyenlezettis miatta,Higen feln6tt, csalidosapakent,mintegy
kisgyerek, azt vesztetteel, ami egy lEkez6nek
a legfontcabb, a ielz6z6szl6itt.Igaz nem mindennapi korttlm6nyek kOzOn.
Hqlyan is titrt€nt a dolog?Alig hogy hindulrak
a szlmira els6 {rtnak szi,rnit6 irinyvonattal az
illomisrol, a tehervonatk6zep6negy l6gtornl6
s6tdurrant - ami egy€bk6nt igen ritka dolog
- €s igy a vonat azonnalmegillt. A gEtdunant
tdml6t hamar megalilt&, 6 gyorsan a mozdonyhoz szaladt 6s levetre a tartalek t6rnl6t,
amivel kicserelte a rosszat. Nagyon gyorsan
vegeztek,de mivel a rossz,sz6tdurrantt6rnl6t
nem hagyt& on, 6 a kez€benvitte a szimin
esaz5 felugyelet6velmegbizon lbkez6nekkiirt
ftkillSsba, csak indules uten vette 6szre,hogy
aiglz6ziszl6lit pedig a cserehelyvin6n hagyta.
A vonawezetb 6s a lbkez6 tirsai vigasaalt&,
hogy visszali:16maid meglev, mir 6rteslten6k
a vonatbeiir6t 6s az leadta az illomison.
- Na de addig mivel adok jelz6st?- Tette fel a
k6rdest.
- Mivel ez is es a visszaritivonat is irinyvonat,
igy nem kell velttk tolatni.
- Maid legk6zelebbjobban vigylzzon! A tanul6penzt meg kell lizetnil
- Iegyen turulsig ez a r€sz6re.- Mondtik neki
munkatinai.
Tegnap isnet egy irinyvonatpilral kOzlekedtek, de ma mir az els6 tolat6s vonattal utazva
volgilhat. Eddig minden j6l ment. Ma m6g
Iblugyelet alatt, de a holnaputini napon mir
6nill6an volgil. A Iblugyelet€vel megbizott
f6kez5 most sincs mellette, misik IELreugrott
Gl induliskor.
A k6ve&ez6 illomisra be€rvenem sokattolattak, mivel a vonali tartalEkmir megrendezte
ezt az 6llomist is az6rt, hogy a kodeked6
tehervonatoka vonalon l6v6 6s reijul v{ro sok
tolatis miatt legalibb a kozeli allomisokr6l m6g
menetxendverint nrdjanakelindulni. A tdbbi
illomisokon irgyis annyi munkijuk lev, hogy
rendesen irgysem tudnak beemi a v6gillomisra.
Eindulisuk el6n azt mondja neh a lLliigyelet6vel megbizon lbkez6:
- Ne a kiirt f6h€ willlon fel, hanem
i6ji6n
velem.
- De nem lev baj abbol, ha nem a hirt lEkre
szillok ILI?
- Persze,hogy nem! Most m6g 6n felelek
magi6rt.
A vonat hamamsanmegindult 6s6k felszilltak
a vonat trllso r6sz6benfut6 nyitott lEkilasf,
IEkb&t6 n6lkiili boroskocsi Gkalisin. Amint
a vonat elhagytaaz illomist a frkez6 megk6rdezte t6le:

- Akar egy hs bort ifif? - fu felmutaga neki
a kez6benl6v6 Uresi.iveget.
Az ti ember rin€z az iivegre es csodilkozva
k6rdi:
- Ebb6l az tires ilvegb6l?
- A fen6t ebb6l! Mald mindjirt megtolguk
borral.
Az irj ember el sem tudta kepzelni, hogyan lev
megtoltve az Uveg. A vonat legalibb 60 kilom6teressebess6ggdhaladt, tehet a boroskocsi
- amdy egy nagy rdgdtett fahord6 - als6
lefejt6 nyfliset nem udta kinyrtni. Az egy6F
kent is le volt plombilva.
A hord6 tetejen l6v6 nyfliszirroia is zirva van,
sdnt6n le van plombilva. Na meg ha nem is
volna leplombllva, akkor is mivel sdvni ILI a
bort, hiszen lithatolag nincs nila olyan amivel
felszivhatni. Csakertelmedeniil nezett 6s virta
a fejlem6nyeket. Biztosan csak viccel velem morfondirozott -, vagy talin bolonddi akar
teruf? Na maid megliguk - d6ntdne el a
k6rdest magiban.
A lbkez6 a kez6ben l6v6 ilveget iradra az ti
embemek, zsebeb6l el6vett egy olyan falta
furot, mlnt egy dug6huz6, maid megfurta a
hord6 hitso oldalit, kivette a furot 6smir folyt
is az tires iivegbe a bor.
Az iiveg hamar megtelt 6s a ftkez6 nyfjtona
az ij embemek az immir borrd telt uveget,
hogy igyon bel6le. De a legnagyobb megd6bben6s6reea 6 visszautasitotta.Nem ivott. Nem
{Elelemb6l vagy mert nem akart kOzOss6get
viLllalnlazillegilis borfeitessel,Egywerflennem
szerctteaz italt. Antialkoholista volt. Ezenaztin
nagyon elcsodilkozott a frkez6. Mert milyen
vasutaslev maid az, aki nem isszameg a bort?
Meghozi ilyen kivil6 min6s6grit mint amir
most ,,lefejtett".
Azonban nem sokat dilemmizott ezen, tudomisul vene a t6nyeket 6s j6l hirzva az iivegb6l
ujjit Iev€ve az eddig befogoa lyuh6l, irib6l
megtoltotte az uveget.
Ezutin a bal keze mutatouiieval befogta a
lyukat, az uveget iobb kez6b6l a padl6zarra
tette, utena zsebeb6l el6vett egy kis g6mbO.,.
lyure, fokoz:tosan kilangott fapAlcikit aa a
lyukba nyomva a misik kez6velkOzbenfelven
egy el6re odak6vitett k6vet, amivel beverteazt
a lyukba. A mrlvelet bev6gz6sek6ntaz igy
befoltozon a bon6l nedveshelyet a padl6zatrol
Glvett porral bekenve azt s€Enezolva olyanni
tette, mintha az a folt mir r€gi lenne.
- Hit igy kell ezt csinilni - mondta el6gedetten
szem-l6lvemfv6t az illegehs borfeltes mesterc.
- Nem tudii* megillapituri azr, hogy a furis
mikor t6nent.
Ahogyanjobban megveml6lte a hord6 hin:lit
az tj ember, meg kellett illapitani azt, hogy
nagyon sok vomias lEkez6 lehet a vas0ton
mivel a nagy hord6 alja tele volt ilyen ,,j6
min6seg0" ficltokkal.
Mindenesetremegtanulta azt, hogy vonawezet6 koribur maid mire kell nagyon ilgyelnie ha
boroskocsit is besoromak a vonatba, 6s azt is,
hogy milyen a borfeites gdeta-m6dn.
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A VIAV kiivetkezetesenszorgalmazzaakoz6p-eur6pait6rs6g
vasfiti f orgalmiinak feileszt6s6t
elhangzott:
1996.januar10. A SzegedenmegtartotttanAcskozAson
Kiskundorozsma6s az Ausztia Wds k6z6tt 1993 augusztusa
6ta naponte h6rom, esetenk6nt n6gy vonat sz6llftla mindk6t
irdnyban a kamionokat. 1995-ben25 ezerkamiontvagonlroztak
sz6zaAvonatokkihaszn6lts6ga95
be,illetveki KiskundorozsmAn.
6s Ljubljana
l6kosvolt.Meg6lla@takabban,hogyKiskundorozsma
kdz6ttis beindftj6ka menetendszerintikamionsz6llitAst.
1996.janu6r2516nh6romfordul6sratervezentanacskozas-sorozat
kezd6cldtta MAV Rt 6s a szlov6k vasut vezet6i kozott annak
A t6rs€ politikaigazdas6gi v6ltoz6saialapvet6en6rintett6ka
hogygyorslts6ka haterona szem6ly-6s a t€hervonatok
6rdek6ben,
nemzettdzi vasuti kapcsolatokat:
. Megrend0haz OSZZSD(az 1957-bena szocialista
orszAgokAltal 6tad6s6t-Atv6tel6t.
1996.febru5r1-j6n Budapestena GySEV,a hotv6t, a ltazah,.a
Szervezet)helyzete.Az 1991'
l6trehozottVas0tiEgyUttm0k6d6si
es budapesliminiszteri6rtekezletmegmarad6samellettddnt6tt, romdn, az osArek, a szlov6n, az ukr6n vasutalq alletvsa MAV
irtakala an6l, hogykidolgozz6kaz 1994-es
vezetoijegyz6kdnyvel
szorgalmazta.
de alaposatszervez6s6t
. E minisaeriszintgd6nt6shoz6szervezetmellettl6trej0tta Vasut' ll. Paneur6pai
ai6nl6sainak
megfelel6meKonferencia
K6zleked6si
rnorandurnot
a Nyugat-Eur6pa6s Azsia kozotti 5. sz6m6 szdllfvezdrigazgat6kKonferenci6ia.
. A kdz6p-kelet-eur6pai
fordultakaz 192p.' t6si konidor feJleszt6se6rdek6b€n.
vasutaker6teljesebben
benP6rizsbanalapftottNemzetk6ziVasUtuni6(UlC)lel6.AMAV 1996 elej6nfolytat6dtaka Sdov6niaJilagyarorsz6g k6zvetlen
kapcsolatos
Az UICf6bbc6ljai: vasUti 6sszek6ttet6sfelt6teleinekmegterernt6s6vel
alapft6tagk6nttev6kenykedik.
e szervezetben
munk6latok.
el6mozdftAsa. el6k6szft6
a szabv5nyosft6s
a vasutakkozdttiegyUttm0k6d6s,
a kombinAltfuvaroz6si, 1996 m6rciusa.A MAV Rt-t f6lvett6k a Transzszib€riaiVasrit
koordin6ljaaz EuroOity-,
Ennekkeret6ben
jArm0azonosftAsi,
vas0tikOzle- Koordin6ci6s Tandcs6ba.A szervezetcelja, hogy biztons6gos
a nagysebess6g0
az automatizalt
vasotittuondat tererntsen6vi350 ezernagykont6neml6ruvasoti
ked6siprogramot.
. '1992-bemegalakultAzEgy0ttm0k6d6siBizdmiAlap, amitMa- szAllitAsAra
az id6ig6nyestengeri0Wonalakkdszemben.
gyarorsz6g,Horv6torsz6g,
Rom6nia6s lbr6korsz6gaz6rthozott 1996.merciusa.Miskolc 6s Krakk6 k6z6tt kont6nervonatindft4'
(fanszeur6paivasft) s6t tervezi a MAV Rt., illeve a lengyelvasot - jeledett6k be
l6fe, hogyjavfts6ka vasrlti6sszekdttet6s
koz6tt.A szervezdrez Budapesten.
felt6teleitEur6pak6zponti6s keletiterUletei
1996.m6rcius13.Olaszvas[ti vezet6k Budapesten6s Z6honyaz elmUltiddszakban.
h6torsz6gcsadakozott
tov_6bbi
mik6.nt
lehehe - a szlov6n
A MAVk6vetkezetesen6s aktfvanszorgalmazzaa k6z6p+ur6- ban arr6ltargyaftakmagyarkoll6geikkal,
- n6velnia FAKorsz6gok- Olaszpai terseg vasrJtiforgalmdnak tellesztdset.Ennek6rz6keltet6- 6s a horvAlvas0i bevon6s6val
orsz6gk0zdttivasOtiforgalmat.
s6re fine ndhdny.k6zelmUltbeliesem6ny:
19956sz6n a MAV vezet6i a belaruszvasotivezet6ivelfolytatott 1996.6prilis3. A horvdt-rnagyarvas0ti forgalom normalitAl6sfu
szAllftAsifolyos6 16lfolytaktdrgyaldsokBudapesten.Af6bb t6mak a P6cs-Esz6k
szorgalmaztak,hogya nyugat-keleti
Ergyalasaikon
tdrt6nd
a vasutonSzarajev6ig
meginditAsa;
a baltiorsz6goka,illetveaz 6szaki kdz6ttiszem6lyforgalom
mellettt6rt6njeneker6feszit6sek
Bosznikik6t6keta d6l-eur6paiorsz6gokkalMagyarorsz6gonkeresztUl eljdes k6rd6sei;heti5 ezertonnacementMagyarorsz6gr6l
muna helyre6llitAsi
eba6rt6n6 sz6llft6sa;a MAVbekapcsol6d6sa
6sszekdt66szak-d6lisz6llft6sifolyos6 felleszt6sdre.
t6rt6ft6soktizlepolitikaikedvezm6nyekkel
lrt al6 Kgv6cs k5latokba;a tranzitszAll
1995.november2-6nKijevbenszand6knyilatkozatot
az 6jszakainemzetkozivonatokhal6el6segit6se;
6s Rig6 ZoltAn,a MAV Rt. n6 b6vft6s6nek
K6lm6n,a KHVM politikai6llarntitk6ra
valamintaz ValerijCibuh,az uk6n k6zleked6si 6s fekv6helyeskocsijaibana bizalmielv alapjantdrt6n6,sz!r6pr6vez6rigazgat6ja,
(Horudtorszdgb<i/
/ 995+en 55/ ezertonnaeru
miniszterels6 helyettese6s AnatolijSzlobodjan,az Uk5n vas0t baszer0ellen6rz6,s.
a. A f elekkifejea6k, hogya Trieszt-Llubllana-Z6g- szdl/ftottakharmadk orszdgbaMagyarorszdgonkeresztzll,a horudtvez6rigazgat6j
r6LBudapest-Zdhony4sapKilev sz6llftdsifolyos6 fellesztd- orszdgih64'ba pedrg 745 ezer tonna tanzidruiutolt e/ vas0ton.A
kdt orszdgkdzdtt uasdt'szemd/yforgabmban/ 993 szeptemberdtdl
se 6rdek6benmiel6bb t6bboldalUmemorandumotkell al6frni.
megtartott
konferenci- 50 szdzalAkosmenetdfkedvezmdnyuehetdgCnybe. /995-benMaAz OSZZSD1995.november10-6nSz6fiaban
6j6n a magyarvasrit k6pvisel6jea belarusz,a lett, a litv6n,az 6szt gyarorszdgnSl/2 970 16 utazott vas0tonHorudtorszdgh, onnan
uiszont58 ezrenldttekhozzdnk vonaton)
t6rgyaltamegaz 6szakd6lifolyos6nval6zoKen6vasutakvezet6ivel
tehersz6llft
5ssalkapcsoldosteenddket. 1996. 5prilis18-6n Balatonboghronegyeaet6targyalAssorozatot
itsszehangoltabb
rnentesebb,
1995.november16-5n Budapestena magyar6s az ukAn vas0t tartottaka MAV az uWAn,az oroszvasOtvezet6i.A jegyz6k6nyv
doboaak K azzal a c6llal,hogy szerintaz id6n n6ni fog a MagyarorszagrFAKorszSgokkozo-tti
vezetdi menrorandurnterv€zetet
n6 a kont6nerbensz6llftottAruf6(f6k6nttv orosz6s a kazahvas0t) vas0ti forgalom.TIz szAzal6kkal
a partnervasutak
el6terjessz6k
8 milli6tonnaran6heta
les6gekar6rrya;a tavalyinakk6tszeres6re,
egy versenyk6pes,D6lnyugat-Eur6pdtKfnfvsl 6ssz+
szAmAra
illetveharmadikorsz6gba(els6Magyarorsz6gra,
k6t6 vasuti Uwond kialakft6sdnaktennivaloil A felek a sz6llF FAKorsz6gokb6l
keresdUlvasUton
tasok 6vi 1,5-2milli6tonn6s n6veked6s6trem6likaz egy0ftm0k6- sorbana d6lszl6vteniletekre)MagyarorszAgon
a Mad6st6l.Ennekjelent6s6g6tmuta$a,hogy m'tgkor6bban6vente17 szAllitottArukmennyis6ge;ugyancsakmegk6tszerez6dhet
feladott6rukmennyis6ge.
a FAKorsz6gokba
millirl tonna 6rut szailitottakZShony{sapon keresztol,addig a gyarorszAgon
jegyz6lonyv 6rtelm6benmegkezdodhet a Buda
teljesftm6ny. A balatonbogl6ri
6veke 7 milli6tonn6racsdkkenta sz6llit5si
kilencvenes
1995.november29-6naz embarg6felold6sayt{ni el36 lelent6s pestii,loszliva k6z6tti kont6neryonat rnenetredl6nek 6ssz€6llfk0lt6ldi c6g k6pvisel6ik6ntk0sz6ntt6k a MAV Rt. deleg6ci6l6t t6sa,a terif6k €yeztet6ss. Akont6nenonatindft6saaz Oosz Vas0t
6ruforgal- fejlesa6siirAnyaitkijel6l6dokumentumbais beker0lt.A prograrncta
bevezetett
Az 1992j0niusAban
SzabadkAn.
ajugoszlAviai
fogadtael.
VazutasKongresszus
okozotta MAV-nak. rnajus17-18-aiOsszoroszorsz6gi
mi korl6toz6s23 milliardlorintnyibev6telkies6sl
2,5milli6 1996. Aprilis24-6n a MAV, a GySEV,a hamburgikik6t6, az
Am(; 1990-benavas0tonbe-6s kil6p6'lkelebiai6rufogalom
dirigo T6rsas6gvezstdi mogAllapitott6k:
tonnavolt,addig1994-benminddssze 03 ezertonn6nyiseg6lysz6l- Intercontainer-lnterf
namikusan- a kordbbi6vi egy-k6tezerr6l25 ezerre- n6tt a
Inmenyttovabbitotta k6tvasut.
els6het6benmagyar-ukrdn-oroszvasUtiegyez' Magyarorszdgr6la hamburgi kik6t6n kereszt0l tuvarozott
1996janu6rjAnak
A
kont€nereksz{ma. Afelek a k6vstkez6k6t 6vbenmegakarj6k
m6nyt frtakal6 Budapestenaz ideitinrfoldsz6lllt6sokfelt6teleir6l.
vas0ti duplAzniezt a mennyis6get'
tavaly54 ezertonn6valszemben300-360ezertonnatirnfOld
D,omokosLalos
sz6llit6s6tir6nyoa6kel6.
Intercity motorvonat pr6bal6rat6ttartotta a MAVRt m{us 28{n
Budapest6s Zdgr6b k6z6tt A c6l annak megbesz6l6se,hogy a
Gdrz Hunslet dtal gy6rtotl szerelv6nnyel- a menet k6zbeni
hat6rellen6z6sselpfrosulva - csOkkenthet6lenne a menetid6
a magyar 6s a- horv6t f6vfos k6z6tt Ennek megfelelden a
pdbauton a MAV6s a CranzHunslstvezet6imellettr6sa vetek
a Hat6r6rs6g,illetve a V6rF 6s P6m09y6rs6gillet6keseiis.
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TAJEKOZTATO

o menetkedvezm6nyek
egyesform6ir6l
A UAV foglalkozdsigondjaimiar egy ideig
m6gszfm(tanikell a l€bzfmle€pitdskiikinb<iz6 m&oz.atatraami magautCnvonja az6rinten dolgoz6k mene&edvezn€nyeitigydnek
rendez€s6t
Emldkeztetdiilkitziiljiik a m6rrendezeE
helyzeteke/c,
A vCgkiellgitessel
ebdvomttdolgoz6kmanetkedvezntnye
Amennyibenadolgoz6av6gkiel6gitdst
kiivetd
6v v6g€igtiregs€gi,rok'kantMginyugd{rav6liklrgosulni s azel6irt volgdlati id6velrendeftezikr€szesiila MAV nyugddasokutaa{si
kedvezm6ny€ben.
Az el6nyugdfjfu wttttl6k,nvnetkcdvambrye
Amennyiben az eldnyugdij meg6llapft6s6nak tiirv€nyefeltdteleifenn6llnaks a dolgozl az eldnytgd{ba vcnulSst megel6z615
€ven beltil legaldbb l0 6v t6nylegesMAV
szolg6lattalrendelkezih melybdl a v6gkiel6g(tdst megel6zS3 6v folyamatos volt,
megkapjaa MAV nyugdijasokutaaisi kedvezmdny€L
Kdzdsrrcgegez4svl negsz[nt matkaviszonyrt dolgoznknea kedveandny
e
Ez i&rg kiiltin enged6lyalapjdnrCszesiiltek
utazdsikedvezn€nyben
azokadolgoz6lqakik
hosszriMAV srclgflattal rendelkeztelc,
MAV

MOSZ

munkaviszonytrkmegszilnt,6s esetiikbena
fentiszab6lyozdsokegyike
semvolt alkalmazhat6.
A hasonl6helyzetbekeriil6 dolgoz6kmenetkedvezm6nye
rendezEse
€rdek6ben
aMAVvez6gazgat6jaengeddlyezle
azutazdsikedvezm6nymegad6sdt
azal6bbifeltdtellelrendelkez6 rJo,lgozbkr€szke.
- Azaka MAV dolgozik akiknekmunkaviszonya,,kriz<is
megegyez6ssel"
eldnyugdilba
vonul6s,vagy roklcants6gi,illetve riregs6gi
nyugdijazds
miausdnik meg,6saMAV munkaviszonymegsziln6s6tmegel6z6
156venbeliil legal6bb10 6v t&rylegesMAV szolgdlati
id6velrendelkezrelg
melybdlamunkaviszony
megszfndsdt
megeWz6
3 fv folyamatosMAV
idd volt, r€szesi.ilnek
a MAV nyugdijasokutaz6sikedvezmdnyben.
Akedvezmdnyrea dol9oz6a fenti szolg6latiidd megl6tekoris csak
akkor icgosult, ha a nyugdijazdsbrirmelyik
formdjaa MAV munkaviszonymegszfn€sdt
k6vet63 €venbelill fukbvetkailt a dolgom
mdsmunk6ltat6val
munkaszerzdd6st
nemkdt,
6sa nyugdijmegillapitls6raa MAV Rt.Nyugdij Igazgat6sdg
a]2gosult
Nemalkalmazh
at6eza szabdlyoaes
aIraAV-f't
fegyelmilegelbocs6tot,illetve,,kil€petf' dolgozik esefdben.

Ugyanezenszabdlyoz6s
alkalmaztrat6
a lvilV
Ift-t6l nyugdfbavonul6,kordbanMAV munkaviszonnyal rendelkezd, utazdsi kedvezmdnybenr€szesii{dl(ft dolgoz6 es€t6berL
amennyiben
aKft-dolgoz6lcra
vonatkozSuolgdlatiiddvelrendelkeznek.
Vagyisazoka MAV-t6la Kft-hez6tkertiltdolgoz6h akik legal6bb15 6vi MAV-Kft i&tvel
rendelkeznek
vagya Kft megalakuldsakor
legal6bb5 6vMAV iddvelrendelkezrek€s5 6ven
beltil el6rik a nyugdlkort 1106v MAV + Iffi
iddegy0tresmegl6te).
Amunkaviszonymegszfn€sdtdl
anyugddazds
b6rmelyformdjdnakbekdvetkez6s€ig
(legfeljebb 3 6v) az utaz6sikedvezm6nyta dolgoz6
6sig6nyjogosultcsal6dtagja
megtarth*ja"
Az rgazolv6ny
ez ltd alastttr6nddvenldnti&v&ryesft6eavoltszolg6lati
fdrtikdgar tiirt&dk
A dolgoz6naknyilatkozniakell arr6l, hogy
mdsmunk6ltat6n6l
nem6ll munkaviszonyban.
Ha a dolgozdm6s munk6ltatdn6lmunkaviszonyba6[ saj6t6scsal6dtagjaiigamlviny{t
azonnalvisszakell adniaAszolgdlatihelyekaz&inten dolgozbkarck6pesigazolvriny6rvdnyes(t€s6t
a tiibbidolgozdtdl elkiiliinitvekezelj€k.
Pergerlmn
'gazgatS-helyel/,es

KUPA

jfiniusIo-17.
xOzfipoonlrhx 1996.
F erencvdrosi VasutasSp orttelep
j0nius10.
1996.
&6kesfeh6rvor
Miskolc
Nogykoniao
Kiskunholos
Nogykoniao
96kesfeh6rv6r
Ptsp6kloddny
Sopron
Kiskunholos
Sopron
Sdnok
Puspoklod6ny

- Nogykonizso
-Sopron
- R"rsp6klod6ny
-&olnok
- Miskolc
- Kiskunholos
- Kiskunholos
- Szolnok
- Miskolc
-Sz6kesfeh5rv6r
- Nogykonizso
-Sopron

l:3
4:1
l:'l
0:0
1:2
0:6
1:2
l:0
l:0
4:2
6:0
0:'l

jtnir.rs17.
1996.
Szolnok
Kiskunholos
Miskolc
Szolnok
Nogykonizso
5z6kesfeh6rv6r
PtispOklod6ny
Sopron
Miskolc

D6nt6beiut6c.seqtok
l. Kiskunholos
2.Sopron
3.Miskolc
4.Szolnok

l0 pont
9 pont
9 pont
8 pont

- Miskolc
-Sopron
- Sz6kesfeh6rv6r
- Sz6kesfeh6rv6r
- Kiskunholos
- R.rspokloddny
-&olnok
- Nogykonizso
- P0spdkloddny

0:0
0:0
3:2
3:l
1:2
l:5
0:l
5:4
4:O
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Ttrdjuk h6ny rira van!
M o z d o n y v e ze tfl l d tszd m6 s szo l g d lati 6r a 1996,6v 05. h6 2l munkanap
Szolg6lati
hely

Allo
m6nY

Szolg.
6ra

Kifizetes
tfl6ra,,,-"6ra

Yl

Bp. f,szaki

243

52056
16930
37 781

Szolnok

312

17480
44450

Bp. Ferencv. 358

Kiit.6ra

Szolg6lati
lrely

Attomfny

21

168

Kiskunhalas l(X

l73l

I

168

Szentes

2X

281

67

168

V6sd6

62

49 5Ol

l<iftzetett
t6l6ra ,,-"6ra

13757
il66

176
2

33792
17251
E184

%2

Kbt.6ra

18
0
lfl)

168
168

E

168

83

168

1650

168

69

El8

168

22

668

168

2l

16400

16610
Sz6kesfetrdrvtir348

Szolg.
6ra

295

0

168

P€cs

144

33727

62

o

168

Domb6v6r

261

I

r29

O

168

Nagykanizsa 198

Y

O

166

Szombathely 225

34878
15307
25A73
15205
29769
15604

134

163lo

16810

Hegyestralom86

6376
t6920
26 rll
168lo
ll 063

Balassagrrmat 59

l&lo
8960

25O

0

168

Cellddmblk

2U

4O8

8l

168

r?l
20 859

50
126

28%"1
16520

lW

168

Tapolca

88

12393

ll2

130

168

O

168

Zdaegersz/ug 95

16312
12 865

31

2O5

168

359

354

168

H l6zAt

5lt2

891?

5156

168.0

436

O

168

BudapestiJi.

l?8o

3849

276

167.9

48O

I

l6E

Miskolc oi.

546

795

354

168.0

l2l2

8

168.0

17

657

168.0

2199

226

168.0

n2

2551

168.0

573

lO84

168.0

Bp.D€li

43

Gy&

184

Hatvan

142

166ll
Bp.K0l6nc€lf 5

752

Miskolc

45O

Ftzesabony

95

16800
62Y7
t62ll
f3 898

Debrecen

2X

t1350
33469

PUspbklad6ny139
Nyfreg5iMza 242
7.flhory

159

17020
18754
16920
32A78
16920
18605

O

15903

269

0

168

Debreceniii.

617

43

7

l6E

Zdtronyoi.

159

118

B6k6scsaba 175

l7 326
17240
24988
r7r50

r&21
84 3ol
16920
lE 605
16106

l7

657

168

Szegedili.

695

98@7

'363

O

168

P€csiii.

677

lO

168

Szombathely 613

17040
93 679
15614
83994

Ui.

16012

16106
Szeged

712840
l9l2l
257 969
16930
76 245

7o3

ezetatAidkoztatikiadv6.nya
A MozdonyvezetdkSzakszerry
SIPOSl6ZSnf
Felel6sszerkesztd:
cime: 1087Bp., Kerepesift 3.
A szertesztGdg
Telefon/fax1130-818,1339-540
Ozemitelefon:Ol -16-62.0 l - I 840, 0 1- 19-90,Ol -21-87
Kdsztilta TYRAS Kft. nyomdaiizem€ben
Felel6svezet6:Andics Lfiszl6
Gvdrt6siszdrn:96.050

