Morisnunszel6
Iapla
ArI4
mwfurywuohszfumqact@ddAfu

VI. dvfolyam12. sz6m

lttrtlttrttttlttrtrttltttltttlrltttttltlrrrlllrrrlrllllllllrrllttltllllllrrrr
t
a
a
--

ii - :

1996.december

Alapttds6ve:1892
a

AZ EV VEGEFELE,.,

!

Amikor olvasoink kezhezkapiak lapunk decernberisz6mig m6r trl varyunk a obb mint husz !
sdgin^nhdycn mqarott Lgcsoporti f6tumoq iadurk a IUAV ru-nel 6s a tinszakszervc-!
zctcknck a koztisen kimunkilt tfugalhsi arryagr4 s tem6lhet6lg a karacsonyi iinnepek i
Uottarego, csali<li hangulat4ternelhetiaa atrny,fug o 7997 6vtevonatkoz6 legfontosabbI
ott rallognak a mozdonyvezeot iZpzaetbeti karacsony&ihn,bl:annytwaa" i
: *dki"dr.ainl
I bszctartozis, az qtmis&.val6rcnni akaris rcnyet,s kozosmunkilkodisun-k !ov5 wi n&tir6r i
: A" 1996-1 6v nL cscm6nytelcniil, dc nyugodtabb - az elrnrilt 6vek tulfritott l6gk<i,t6ti
-, Lonszolidiltabb l6gkorben telt cl.
;
! f.Uae"".
- s imm6rcn egtc tbbben ismcrik fel -, hory na&/ en6k lapul mappiinkban, !
: frlgrauaaoo"
cls6 ev6t vessziik;
i amikor az 1995. dccernber D-€n alatn harom6vesmegailapodas-csomag
i gorcrO ath.Ttt amegalapodaspcl&mutato politikai ,,ett k6tL', a feiek Altalvillatt kotclczen- !
! icgckl"nkrcrU.arULt.itrO"etcttcaMagarAlamvasuakgazdasigiitalakitasifolyamatanaki
j e &re tcwecn vegrehaft4sit Tcmrbzetcsen nem minden gond 6szokken6n6lkiil. Vilagosan!
I kiraizolodott,6 az &vqc fcl6 felryonultagazdasagi tfusasagok6lszol6 1988.fui W. torveny I
! ada lchct6seg kihaszn4asa, amdy a nern aleptevelenysget ielent6 tev&cnysegek piaci I
t
! alapokon tortcnS iritaszervcz€s6ttcszi lehet6ve
: A itfAv Rr gcpiszetenck 6s vontatisi f6noks6geinek iltszewe,€seis finis6hez 6rkezetr !
- fitbhhzr tevckenys6gek nagym6nekff hd*itasai
! Egrcs - koribban elkcpzclhcteden
k6tJ6pcs5skAnyttasi.?
! kovetkczctt bc. A ianuar 1-!6n debiitil6 g6p6szeti szaktgazgatbsag
j fomi\z ma mfu sok bizonytalansigi tenycz6t felt6telez.
:
i Ez az italakulis a g6p6szetcgyesteriiletcin tev6kenyked6vasutasmunkatarsainl sorsiban !
fu 6liTT szakszcrvczcteLneL,
t5s, sotsukaimcghatitoz6 v6ltozisokat
i
! iclct
l":d.
koztiik a MOSZ-nak a feld5ssgc abban rellik, hogy az itdaki$5 ment6n megkot<it! I
munkavAllal6kat ,,ved6" megillapodisok a iov6te n€zve kell5 gatanciit ny6itanak-e azi
cgzisztenciiiis bizonyalansig lelket viio 6rzesei ellen.
A Mozdonyvezet5k Szakszervezet tagsag{\ a Magzat Allamvasutak mozdonyszan€Jyzei titez 6vbcn scrn 6tintette oly m6rtckbcn a munkahelyfelszimollsok t6me, mint orszigunk
,
; munkak6pes lakossaglt vary bizonyos vasritj szakmAkmfvel6ir
i Talirn ncm ttinik nagykepis6gnek,hogl,az elmrilt 6vek szakszewezet-politikila melyet
i sok csctbcn kcm6ny bels6 csatiLkfu6n alakitottunk ki - felnevelteazt a filt, megcdela azt
! a griimolcsiit, amelyet a mozdonyvezet6k Lozos d<atatab6l 1990. augusztus 2i-An
! titrctttnf. E politika tisze ez az ismeretanyagis, amelyethazai6s zuropai sztivetsegekben
! mcganularnk, alLalmazunk s fomr4,ltunl. Mindcz mosanra azthozta a ,,konyhita", hogy
I a Mozdonyvczet6k Szakszervczeteclismcrt, szaLmailagmegal^pozofr.szervezetk6ntLcriil
; sz6ba kiil- 6s belhonbart q,athnt
i Az 1997-cs m6rfoldk5 a vasrig a vasutasok jov6j6t illetSen.
a
t.
a
= Atija/benbekellfqcziAneozaalakttAsifolyamatoknak,sazl99&as6vaa,,celillapotruk" t
vasriti
hosszu
tervezett
amely
mind
kell
nyrmi,
amcly
6vek
6ta
az
els6
olyan
€v,
a
I mqfclcl6cn
: kdzlckdes, mind a vasuassagfelanelked6s6nekkezdeti id6szakit ielentheti
1 E gondolaok lcry6bcn kivanok a MOSZ valamennl tisztsEgvisel6lc€smunkatirsa nev6ben i
! tagsagunknak,vasutaskoll6gAinlnak, a muni<iltatoi oldalt kepvisel5 partncrcinlnek
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KELLEMES KARACSONYIT]NNEPEIGT, i
BOLDOG UJESZTENDOT, ;
balesctmentcs ki;ateked,ist i
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Sipos
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Mih6k Tam6s: A mozdonyvezet6
Fhqsaa6 kbtje hisaik aa {bat,
eillag huryorogfan aa 4ez
furcng. A pil4ia nQd' iissaezr,
a szitk rism cl.fumi<a Vezh.
Masktr nappal indul a hoss<tiiltra,
t&) Mn ca r?9,ryfa, nug qJra,
gtpr Spgcj, maskma Csihg6,
ukit a Nap, aagt d.drgi;laa abhknrl6.
Tcgnapolcatasoolt,forgalon nqfik,
nit tegt6l,ha airuk a kSk
a thi-bm, hogan *lzjtcaT?
,,Saolgilntbaholnnprgel jehntbzl!"
a kicsi Lfury,
Athon belti'<asodott
migis mosofispnil assgonydn
sernmitsc' litatt, sc'aett hqc,
nikor uiskQjittithol du klgc uninak-, hi mostcpr Lnak wa.
Azt bizb rd s$gn'oasul4
lrg uig* utasokatPcsbe,
s haaajdjjdnmig ma, a gtorsml estz,
hog tdbb w lzg^- tianleu| rha,
nindegt, hafudul es6htha
Veahiin* ig indul az itrq
bilotytalattng esqibesejuhm
Rohanoonata,od4fclzsacwly,
kido"sag id6, uup s4slif;
inzlw afeh6 limpa tz
hithtfirytes semmibe:,,Cgae Hasa!"
Rtbogis.fulb|l Ulan cl6 a zdld...
funn a uorutbanfelill egt hdlgt,
csomagirtUill, s gepkcifmdul
a iirve - Nnrt ch - egtfilttital.
A la*<aztiznhat tuam tnqtorpq
odlnarok raga$a moslan
afilat. McgiLlld Mptzlzn!
Most mindcncmtiniter a ucgtzlm...
Cntr@aul uta-sais kibillet
Csi.kngtfrn hangja- inigm
kanr zwuiaot qj s{nekbe.
fu' pillnat cmlg s csendiil a szitnklc.
Me*,6, rmd'm,cl6krfll a spnda,
- Iuott-e (k Uam? ,,ar4ngta".
Ear' ksik mjd a golflutat.
Vc<h!Mikor ublod n4 rytgtilnt?
Faaglnt puut,fudulhat is uiss4,
cmk a ceglztli-uilctiss4,
s un eslik haldig se. Saalng
m wadl solc,6s a4 is euk egt duab.
kir,6ba' a uelh csendes
marad,
jeltntlst ir, s layerc ra4ad,Jelzntcna Fbuk UnnI" hry..."
(kinzriiltzn, azt his<an- aaaa dehogt!)
Athon mdr regita ablik a aalid,
kislhgta o'lzka babdt,
- nelet s{ikupra wtt ruki alm mdr a7 Opuntillst sleli.
As{alon wwa, iaek}el teli,
i;rdmil mostcbbm san hli.
Pihad uddry,ahdd mlen rcbognikzll holtwp tfa aa Sbn

2

Mozdonyvezet6kLapja

1996.december

ALE eln6ks6gi iil6s
Staryllokovec,1996.fl.0t-02.
elnoks6gi
016st
alesl6isz6ps6g0
Magas-TAtrdban
aSzlov6k beruhAz6sokra
kollenek
halalmas
6sszegekel,
melynek
er6sen
Az19966vimAsodik
megt6rul6se
(FS-S
R)rendezte.
Unnep6lyes
k0ls6s6getkritikus.
koll6gAk
igenrosszdonl6snek
amelyalapjdn
Mozdonyvezet6k
Szakszervezete
Asv6|,ci
lailj6kazla lendert,
hogy
ebben
az6vben
0nnepelle
fennAlldsrinak
100. 24dblvbeAll6
vonal
beszerz6se
vannapirenden,
melynek
adott
az0l6snek
azal6ny,
v6lhal6
osszege
600
Szakszervezete.
AzALEelndks6g
ii 16st
kovet6en milli6
DM.
6vlordul6jdt
a Mozdonyvezet6k
vezet6
a meghivotl
tArsszakszervezel
v6gezlek
szakszeryezel
liszls6gvise16i,
6s Szdmitisokal
6k is a meglakaritAsokra
vonalkoz6an,
s az ivberill6
a szlov6k
percmenetid6-r0vidul6svdrhat6,
6sfogadis
voll.R0gtonz6tttechnikdval3
6rAs
menetid6
vezelOi
r6szv6lel6vel
unnepi
megem16kez6s
ahllcsupAn
10-15
a vas0t
- amelyOsszefoglalta
azelm0lt1006vt6rt6n6seit,
valamint
mozdonyve- aminincs
egyens!lyban
a befektet6s
k6lts6geivel.
kidll'rtis
- letleszinvonahssd
lestSk
festm6nyek
azUnnepi Alland6
hogyaz SBBvezet6i
amalOr
Allalptezentdll
vitat6ma,
az ulols6pillanalokban
lerjeszlik
a
zetd
kdzgy016sl,
szakszervezelek
el6elk6pzel6seiket,
s emiatla munkaviillal6i
oldaljelent6s
lehdallul,
amely
onmagAban
is hAtrdnyokat
AzALEeln6ks6gi
ul6se
9 napirendipontot
l0zotl
szenved.
0l6sre
szdmilhatlunk.
AVSLFnehezm6nyezi,
hogyh0sszantarl6
hogyam(ga mozdonyvezel6k
szakmai
fell6lekendszere
aztjelenlelle,
- a n6mel
vastitn6lloly6,
s azAtalakitAsa kivdlasztdsn6l
meglehetdsen
Manfred
Schell
0r- azALEelnoke
szigor!,
addig
a szolgdlatok
elldldsiban
komoly
r6szt
venni,
az neh6zs6geket
okoza n6gy(n6met,
6rint6
tergyahsai
miatt
nemtudott
azul6sen
s ez6rt
ohsz,francia,
relo-rom6n)
hivalalosan
elisszem6lyzetet
- Sipos
ALEalelnOkre
haszndhta.
a M0SZdelegdci6jdra
J6zsef
6sHuszAr merlnyelv
Emiatt
rendklv0li
esem6nyek
bekovelkez6sekor
a nyelvi
ul6slevezet6se
- hdrull.
probl6m6k
neh6zs6gek
miall
s0lyos
vet6dnek
fel.
Ldszl6
lolm{csra
ponlok
ellogadisa
utdn,
azegyes
nemzeleketSzembe
azzala prob16mdval
s a napirendi
kelln6zni
is,hogyazEU-ban
bevezelett
szabad
Az0l6smegnyitAsa
gzotlak
elnokok
lrij6kozlal6i
han
el.
munkav6llal6s
lehel6s6g6vel
b6rmely
orszAg
mozdonyvezel6i
v6gezhelnek
munk6pvise16
jelenlmeg,aholegy
a kovelkez6k
voltak:
kAtegymAs
orszdgdban.
Erreazeb6p6Ha6ppenBasehan
informrici6k
Aleglontosabb
n6met
koll6ga
lefiesit
szolg6hlol
0gy,hogyaz6lhmpolgdrsi{gol
nemkellmeg(NEirEIoRszAc)
s lak6helye
isa N6metorsz6gi
KRUcER
GDL
szereznie,
Szovels6gi
Kozlirsasigban
van.Eza
J0RG
kem6ny
vitdks s0lyos
konfliktusok
k6z6tl
zajlik,
A szakszer- ko1169a
r6vidid6alatleljutott
a legmagasabb
lizet6sioszt6lyba,
A DBilszervez6se
s kk6pz6
moz- egybelartottdonyvezet6k6nt
- s munkav6llal6i
obalr6l
limogatott
dolgozik.
vezet
aftalkezdem6nyezelt
a vas0t
vezet6i
elvelett6k.
1997-t6l
divizionrilis
Alszer- Azezredlordul6ra
SvAjcban
b megszUnik
vontatdsi
kft.lehet6s6g6l
a vasutasok
kozszolg6lati
stdlusza,
beag6p6szeln6l,
amelyhiromdivizi6t
takar.
Ezekakovetkezdk: jelenleg
vez6skovetkezik
az0jonnan
beldp6k
m6ralkalmazottk6nt
ker0lnek
lelv6teke.
ajelentkez6
loglalkoztal{siprob16m6k
1,leherszdllit6s,
AVSLF-n6l
kik0szobo16s6re
egyiltaldnos
hivat6sforgalom,
foglalkoztat6sitervet
k6szitenek
e16a mozdonyszem6lyzet
2.helyi
tekintet6ben,
amelyet
6snagysebess6g0
forgalom.
ellogadis
utdnAltalAnos
6rv6nnyel
kivdnnak
3.ldvob6gi
bevezetni.
szemben
forma
azljelenti,
eza gazdAlkodAsi
hogy Grasseli
ko1169a
utaltarra,hogyazALEkoze196
A szakszervezeti
lll. kongresszusAn
vdlasztkell
iavaslattal
darabszim!
vontat6j6rm0vet,
hozzirendelik
a megfele16
adniazokra
a k6rd6sekre,
hogyhogyan,
milyeneszkozokkel
valamennyidivizi6hoz
tudjukEur6pa-szerte
jelentkezd
probl6mdkat,
l6tsz6mot.
szem6lyzeti
kezelni
azdtalakilds
nyom6n
s a szr.rks6ges
mei ellenkez6
esetben
jelent
uzletAgakhoz
lor16n6
rendel6se
komoly
kihiuist
a komoly
meglepet6sek
tagorszdgaink
A mozdonyszem6lyzel
6rhetik
szakszeryezeteit.
el6k6sz'rt6
munka
lolyik
ez6rl
s0rg6s
azij
GDL6rdekv6delmilev6kenys6g6ben,
(SZLOVAK
igazod6
szakszervezeti
magatarlis
kidolgozdsira
6sbevezet6s6re.
JANTURCEK
strukt0rihoz
FS-SR
KoZTARSASAG)
- a ASzlovdk
tev6kenys6g6ben
isolyan
kihivisokkal
kellszemben6zni
4 vas0ligazgal6sdg
Aztizemi
lan6csok
vasulaknAllelenleg
van(Bratislava,
Zsilina,
Zvobn,
-, amely Kosbe),
Uzem
i Tandcs6ban
4 fOmozdonyvezet6
loglalhelyet
amelyb6l
a tervek
DB75l6sK0zponti
alapjdn
Zsilina
6sZvolen
megsz0nik.
jelent.
el6ttmunkaid6-ahpot
6sezenkeresztUl
l6tszimle6pit6st
mindenek
000f6svas0ti
l6lsz6mb6l20
00016le6pil6se
a teru.
.{jelenlegi53
- amiszabAlyozza
- a kisszervezetek
jogokat
a GDLfigyelmeztet6
sztrijkol
hetyezell A120-astorv6ny
A ny6rfolyamdn
lobblartomanyban
a szakszervezeti
(egyes
mivel
a kordbbi
KSzmegdllapod6sokat
munkakozi
sz0neteketszdmtira
rendkltl0l
hdtrdnyos,
mivela torv6ny
kilitdsba,
ahpjAna nagyobbakkal
tort6nnek
a DBvezet6se
nemklvAnla
betartani.
a meglllapodAsok.
l6ny,hogya nagynak
nemismertek
elmunkaki6nek)
Sajndhlos
nevezell
szakszervezelek
kordn
6rlesulta
munkdltat6ioldal,
ez6rt
m6djdban
volta vezet6i
kordben
virdgzik
a konupci6,
merta gazdas6gi
Azel6kdsz0letekrdllrll
vezet6s
egyszerUen
megveszi
6ket.
Mivelafelektdrgyaldsban
dlltak,
ez6rlahatAlyos p6nzzel
tartomdnyibir6sdgokhozfordulni.
jogszabdlyok
abir6sdg
0gydontott,
hogyazebirthat6rid6k
benemtarldsa Ahat6lyos
rendkivuli
felt6telekel
alapjAn
sztrdjktorv6ny
szabegysztrejkmegszervez6s6.
figyelmezlet6
aztorv6nytelennek
minos0l,
el6irjaazadollvilhlatn6l,hogya dolgoz6i
l6tszim50%-Anak
hamegtart6sra
ker0la
sztrejk,
s hez,mertp6ldAul
miatt,
megfelel6
b0nlet6s
kiszab6s6t
helyezte
kildtisba
alAirissal
bizony'ilott
akarala
eset6n
szervezhel6
sztrdlk.0tt,
aholtobbszakszer500000DM-nek
feleka vitatotl vezet
b tev6kenykedik,
ilyenfell6telek
melletl
szinte
lehetetlen
a sztrdjkk6sztilts6g
lel0jisra
ker0lt,
s a tdrgyal6
egysztrdjkv6gEztkovet6en
kompromisszumos
megoldisban
illapodtak
meg.
hezvilele.
k6rd6sekben
program,
amely
azeg6sz
vast1li
vezet6s
megszegte
alavasszal
megkot6tt
meg6llapoddst,
vanegyin. rr6szmunkaid6s
szovets6giAszlovAk
amely
ElSk6sz0lelben
(12%)
pr6miumban
lekintet6ben
a jelenleg
nagyon
magasnak
min6silett
munka. szerinla mozdonyszem6lyzet
koztdrsasdg
havi1200korona
r6szesult
volna,de
s ezzela t6rsadalmi
fesziills6get
lenne
hivatotl
cs0kkenteni.
1996 ezzel
szemben
ezazosszeg
havi10-l5koron6ra
n6lkiilb6get,
silinyult.
a N6metSzovets6giKozlArsasAg
80milli6s
lakoss6g6ra
5 milli6
munka- Rem6lik,
6sz6n
hogyolyannagyazel6gedetlens6g,
hogya vastltn6l
l6v6szakszerveszorosabb
kem6nyebb
lell6p6sl
n6lk0lijut.
zetek
osszelogdsa
leszlehet6v6.
.
(SVAJC)
(SZERBIA)
GRUJoV|C
PETAR
NSSNS
GS
R A S S EVLSTL F
ANDREA
- a gazdasdgosabb
egyes
0zemeltet6st
vasutakon
b megkezd6dtek
c6lz6
A szerb
vasulak
nagyon
neh6z
helyzelben
vannak
azismert
Asv6jci
esem6nyek
miatt,
gazdasdgi
int6zked6sek
v6grehajtdu.
Gazdasdgosugi
sz6mitAsok
ahpi{na Millelt- deeznemvezethet
a meg6llapod6sok
lelr0gisdhoz.
Ny6r
elej6n
vezet6i
a vas0t
amely
mintegy
80kmhosszri,
l 06ves
koncesszi6
horgau
tadomdnyivasutak,
adiisival befagyaszlotik
a b6reket,
amellyel
megs6rtett6k
a kollektiy
szerz6d6st,
Ez6rt
16tszdmgondokkalk[jszkodott,
magdnositisra
ker0lt.
Azinduldskor
a maglintAnasag
augusztus
29-6negy6r6sligyelmeztet6
sztrdjk
volt,melynek
nyomintorv6nyte- szakszeryezeti
hogyaziltdolgozni
mozdonyvezet6k
vAr6lbtdra lenulehocsdtottak
demAra
kiahkult
aza helyzel,
kiu6n6
2716mozdonyvezet6t.
Eztk6vel6en
tillakos
aak
uresed6s
eset6n
bhels6ges
a
letv6teliik.
zisra
iltalAnos
szlrdjk
kilitisba
helyez6s6velvalamennyielbocsdlotlszem6lyl
kerulnek,
ez6viteljesitm6nyei
200/o-kal
csokkentek,
aminek
aza kovetkez- visszavett6k,
kaptak
AsvApivasutak
s'rg6retet
ana,hogyaz 6v hAlral6v6
h6napiaiban
nem
tervekkel
kellszemben6zni.
kOvelkezik
m6nye,
hogyb6r-6sl6tszAmcsdkkenl6si
beb6rcsokken6s.
nem6rlegyelazzala koncepci6val,
hogyezekkel
azint6zked6sekkel
1996.
okt6ber
l0-6ntarlott6k
rendes
kongresszusukal,
A VSSL
ahola jelenlegi
eln6k
megfelel6
klvdnnak
60mill6DM-nek
meglakaritisokat
el6mi,ugyanakkor
olyan nyugdfjba
vonuldsa
miatlt1jelnok,
Tuvic
[l arinko
ker0lt
megvihszl{sra.
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(szlovdk),
(magyar)szervezetekn6llobblet
amely
a k0lonboz6
(BULGARIA)
mutatkozik,
M0SZ
GE0RGTEV
UL08
T0D0R
lakad.Dont6s
sz0letell
arr6l,hogya tobbleltel
a rendezv6nyek
elszimohs6b6l
nagyon
hason16
a szlovikok6hoz,
ez6rligenneh6z
sztrdjktorv6ny
A bolgAr
- az19976vitagd'ymegmindegyik6n6lk6r6salapj6n
amelyb6la
16gitomotllirendelkez6
szeryezelek
szakszervezet
m0kodikavastitter!let6n,
helyzet0k.
N6gy
gond,
kerulelszdmoldsra
ezazosszeg.
hogy
aszakszervezetek
nem
tudnak 6lhpitdsnAl
80%-dt.
Srllyos,6ltaldnos
avasutasok
az ALEp6nztirosinak
a Szolnokon
megrendezetl
ALE
az6vl-lXh6napja. A [,|0SZetnytitotta
elvirisainak
elegel
lenni.Ennek
egyik
oka,hogy
atagsAguk
jovedel- lfjrlsdg
pl.amozdonyvezet6i
haterid6
alanaM0SZ
ita16lkoz6
kolts6gei16lsz616
kimutatAst,
amelyetrovid
el6rle
a 1507o-ol,
sennek
kapcsin
ibanazinll6ci6
6lulal.
180DM-recsokkentek.
AzelnOk
bejelentette,
hogy szimldfdra
a p6nztAros
mekatavalyi
kb.300DM-161
javaslatot
rendez6s6re,Mivela lengyel
irAsos
nemlerjesztett
el6azALElll.
nemsiker0l
megolddst
talAlniuk
az6 loglalkoztatAsa
szakszeryezel
amennyben
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delegdci6
el6reelk6sz'ttetl
ldj6koztat6t
A magyar
isismerlelle
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is,akikr6sz6re
az
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terheli.
szervezel
megdlhpoddsban
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kolts6get
6sa napi40DMszdllAskolts6get
kikelllizetnie.
1.Hogyan
ahkull
a36ves
m6don
kezd6dnek
megaz1997
6vrevonalkoz6
tirgyalisok. Az elndks6g
a116l,
megel6z6en
egyel6k6szft6
2.Mikor
6smilyen
dontott
hogya kongresszust
javaslatai.
M0nchenben
leglontosabb
elnoks6gi
ul6stsz0ks6ges
lartani,
amety
ker0lmegrendez6sre
a M0SZ
3,Melyek
ozdonyvezet6k
napla"
rendezv6nyeil
nagy
siker- 1997,lebrudr
AzALEdltalkezdem6nyezett
20-22.k6zott,
A kongresszusl
kovel6els6elnoks6gi
ul6sszlnhelye
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vasutakndl.
1997.
mega n6mel,
szlovik,
szerb,
bolgdr
6smagyar
Tdbb Belgr6d.
ld6ponlja:
okt6ber
23-26-ig.
relrendezl6k
akad6lyoztAk
aszervezd
munkdt,
azonban V6gezet0l
akonkurens
szakszervezelek
felhivta
valamennyi
lagszervezete
ligyelm6l,
hogya
helyen
az elndks6g
jelentkezett
nemttilnagyhatAssal
ezeken
a helyeken. mozdonyszem6lyzet
6let-6smunkakdr0lm6nyeiben,
b6r-6sloghlkozlatisi
k6r6sszess6g6ben
minden
jelenls6k
vAltozdsokal
d6sekben
bekovetkez6
folyamatosan
be,biztositva
ezzel

AZALEPtNZTAROSA
TAJEKOZTATdJA
a 16lrehozott
karbantarlisrit.
FRITZ
SCHNEIDER
adatbizis
pozitlv
(spanyol)
keze[p6nztira
szaH6tmulal.
A SEMAF
AzALESvdjcban
(portugdl),
ASMAQ
FS-SR
az,akiplenleg
2209D[l hdtral6kkalbir,
szervezet

SiposJ6zsef
tl0SZ elnok,ALEabhdk

A VONTATAS
UJJARENDEZESE!
A mozdonyok
a ktllonboz6szakszolg6- rendezS
6stolat6si
tev6kenys6get
ell6t6 marad.Mindenekel6tt
a szolg6latihe(tizletAgakhoz)
kerUlnek
6tcso- kisteljesft
m6nyrimozdonyok
latokhoz
tervszerf lyekenmegkellSllapftani,
hogyhol6s
portosft6sra.
felhaszn6l6sa
6s diszpon6l5sa
1996. mifen jelleg0tev6kenys6g
vanjellemels6 december
31-t5lkenila Tehersz6llft6siz6ent0ls0lyban
A,,Vontat6sOjjArendez&6s6nek"
azadottter0leten,
teh6t
jellemz6
l6pcs6jek6nt
1996.december31-iga Szakszolg6lathoz
6tir{nyft6sra.
Az emli- milyensz6llll6sitev6kenys6g
N6metVas0tRt (DBAG)vontat6j6rm0-tettStszervez6sek
kereken300munka- legink6bb
az adottszolg6lati
helyen.Az
(t'pusonk6nt) t5rsatis 6rintenek,
vei 6pft6sisorozatonk6nt
amelyr5l
a DBAGaz a c6l ugyanis,hogya szolg6latihelyek
(ijzle- elkovetkez6hetekbenfolytatt6rgyal6- olyan sz5ll[t6siszakszolg6latokhoz,
a h6romsz6llft6siszakszolg6lat
jogosultsAggal
a T5vols6gi,
a He- sokata 16szv6teli
rendel- (5gazatokhoz)
teg)valamelyik6hez,
kerUljenek
5tir6nyft6sra,
jelvagya Teherforgal- kez6szervezetekkel.
lyi(HivatAsforgalmi),
A mozdonyok
terv- amelya tev6kenys6g0kre
legink6bb
(Uzlet5ghoz)
ke- szerflfelhaszn6lSsS6rt
mi Szakszolg5lathoz
6sa diszpozicio- lemz6.Pdrhuzamosan
ezekkelaz inl6zilletvef elosztSsra. n6l6s6rt
rUlnek6tirAnyit6sra,
az 1997-es6v folyam5n
m6g ked6sekkela Sz6llft6siSzakszolg6lamalcisszef
iigg6
tov6bbrais a Vontat6siSzakszolg6lat toknakkonkretiz6lni
A t6vols6gi
forgalom
kell,hogyanludjAk
360darab. (Uzlet6g)
maradv6ltozatlanul
Uzlel69hoz
a felel6s. a vontat6sitev6kenys6geket
szervezea hdlyiforgalommalosszefiigg6
tUkonbelUlintegr6lni
6s ehheza jov6ijzlet69hoz
2934darab,
MIKORKoVETKEZNEK
ben milyenvezet6sistruktfrasztiks6ges.
A MOZDONYVEZEToK?
a teherforgalommalcisszefrigg6
3146 darab Egyenl6re
Uzlet6ghozpedig
minden
a DBAG-hoz
tartoz6 Az 1996.10.'11-6n
megjelenl,,lnform5mozdonylesz6tcsoporlosftva.
mintegy
30000mozdonyvezetS
megha- ci6k a Vontat6siSzakszolgAlat
munkaAz 0j 101-essorozat0mozdonyok
a t6- t6rozatlan
ideigmegtov6bbrais a Von- t6rsainak"
c[mUkiadv6ny
szerintminden
(Uzlet59n6l) int6zked6st
az 0j 145-os6s tat6si Szakszolg6latn6l
vols6giforgalomhoz,
meg kell vitatnia Tarif6lis
pediga te152-essorozat0mozdonyok
Partnerekkel,
a KozpontiUzemiTaherforgalomhoz
kertilnek6tcsoportosin6ccsal,valaminla Gazdas6giBizottt6sra.A tolat6,valaminta kisteljesitm6s699al.
pedig6lland6jelleggel
ny0 mozdonyok
Mindenesetre
az 1996.10.09-iFrankszint6na Teherforgalmi
Szakszolg6latfurtam Mainbanrendezett
OzemiTan6jelent6keny
hozkerfllnek.
csokKonferenciAja
tanScsjelzettel6re
tev6kenys6gek,
A m0szakimegel6z6
koz6siig6nyeket
a karbantart6s,
a fenntart6s,
6s a koltForditotta:
s6gtervez6s- a vontat6j6rm0vekkel
Huszdr Ldszl6 lmre
azonosid6pontban
ker0lnekszint6naz
ldmozdonyvezetd
(0zlet6gakemlftett szakszolg6latokhoz
Eudapest-Ferencudros
hoz)fjrafeloszt6sra
ill. 6tir6nyft5sra.
A
vontatdsiF6n6ks6g
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Minek riri,il a mo<donyae<et5?
Egy mozdonyvezet6 6ll a Balaton menti meg6ll6helyena feles6g6vel,vonatravdrva.Avonat
jdn be a megdll6baa peron v€g6nl6v6 6t6tjdr6n
kb. 65-70 km/h sebess6ggel,mi-kdzbena mozdonyvezet6 a gumipadl6 6s a perfordlt tet6lenrez kriztitt pattqg. A feles6g kdrdezi ap$ft,
mint bennfentest,minden titok tud6j6t
- Minek driil a kol16g6d,hogy annyira ugnil?
- Nem iiriil semminek, csak rrrg akarja tilni az
IFA sz6ket.
Ez a tijrtdnet nem kitaft4lt (ha hinni lehet a
nes6l6j6nek,de mi6rt ne), hanemval6s6gban
nregttirt6nt.Anagy baj az,hogy a mozdonyvezet6k mindegyik€vel megt&t6nik, akik a V43as mozdonyon utaznak6sa rode6k h6seit megsz6gyenit6gyakorlattal k6nytelenek megiilni a
,,bikikat", vagyis a sz6keketnap mint nap. Teszik mindezt az eg6szs6giigyinormr4:katsrirol6
zajban,olyan huzatban,ami a na&6got is k6pes
volna let6pni,nydron5G60 fokos, t6len fdter
len, vagy gyengdnfiitdtt vezet66ll6son.Ezek
ut6n nem lehet csodillkoznia MOSZ tagsd4.Snak egyrc fokoz6d6 tiirelmetlens6g6n,ajelen
6llapot nregszdntet6sdtszorgalmaz6 kcivetel6sein.
Az ut6bbi id6ben ttjbb f6rumon szorgalmaztuk
a helyzet felszrimol6sdt,sajnos igen csek6ly
sikerrel.Megvdlasztottuka munkahelyi MunkavddelmiBizottsrigokat,ezektagjaib6la Kozponti Munkav€delmiBizottsdgol akiknekajogositvdnyai megvannak ugyan, de id6 kell,
amig a munkrijukat eredm6nykfs6ri.
sztiletetta MAV
N6h6ny h6napjamegr4llapodr4s
Rt. 6sa Kiizponti Munlav6delmi Bizottsdg kG
zritt a legsiirg6sebbint6zked6sekv6grehajtris6ra (sz6kekcser6je,vezet6r{lldsokzaj- 6s h6szigeteldsestb.), de a kezdeti nagy lendiilet (felm6r€sek)utr4nsajnos nagy csdnd van a k6rd6s
kiiriil. 0gy ffinilq hogy a gdp€szetnem igaziln
szAntzelmag6ta hathat6s,gyorsint6zked6sre,
pedig fontos gazdas6gi6rdek is ftiz6dik hozzri
ha nemis ismerik fel a vezet6k.A mozdonyvezet6k mitr a huszondveskorukt6l egyre tcibbet
betegeskednek,a rossz munkakciriilndnyek
miatt gerinc, gyomor, iziileti, hall6sh{rosodr{s
6s egy6b betegs6gekbenszenvednek.Egyre
tribb koll6ga - viszonylagfiatalon - 6tmenetileg vagy v6gleg rokkantsdgi nyugdijba keriil.
Ismerveajelenlegi TB ttirv6nyt,ez igen srilyos
anyagi terhet 16 a MAV Rt-re. Figyelembe v6ve, hogy a mozdonyvezet6gyakornokok felv6telekor igen szigorf eg€szsdgiktivetelm6nyeket iimasztanak, nem lehet vilis a ktiriilmdnyek er6s kcizrehat5sa
Sajnosa kialakult helyzet6rt mi, mozdonyvezet6k is felel6sek vagyunk m6gpedig amiatt,
hogy fokozatosan Stv6llaljuk a karbantartrisi,
tisztit{si feladatok jelent6s r6szEtaz ana illet6kesekt6l, s ma mdr elv6{5k a rnozdonyszenftlyzettdl e tev6kenys6gekell6t6sdt Van, aki
saj6tp€nz6b6lv6s6rolt fest€kkellefesti, vagy
lefesteti a ,,beo" g6pet, van aki maga szErezb
anyagb6l v1gn a nyn6szdr6ksziget€l6s6t;tiik-

stb.6seztm6r
rdkcserdjet,ablaktcirl6kjavfLis6t
mindenkit6lelv6{6k.
Tudonr"hogy ezeka jelens6geknem ma keletkeztek, sajnosaz el6deinkrruirr6genkialakitottik ezt a gyakorlatot, mi csak tovdbb folytatjuk
(volt idd amikor 6n is), nem ismerve fel a
munkdltat6 kajSndnim6L
Nagyon k6nyelmes egy vontatrisi f6nciknek
dsszekapcsolnia ,j6 ford.it" a ,,bm" g6ppel
ahelyeft, hogy megteremten6a felt6teleit a
nrozdonyoktechnol6giaszerinti karbantartris6nak tisztftr{sdnak
6sm6g szembeis lehetilyesAz ut6bbi
mi6rt 6[ftani a mozdonyvezetdket.
zl.-56vben rndr az utasitrlsokbais be left csemt'szve a feladatokegy r6sze.Meg is 6rdemeljiik! Ha az egyik mozdonyvezet6nem viszi ki
a g9pt a vontat6si telepr6l el6gtelenvezet6Sll6s-ffit6ssel, huzatos fiilk6vel, rossz tiikiirel
stb., majd egy nr,isik kolldga kiviszi. Ezutrin
rendre nekiugrik a MOSZ tiszts6gvisel6inek:
,,rn6gezt sem tudjdtokelintdzni".
Ha v6letleniilm6gisbentmarada hi6nyosmozdony,akkor a f6nok leteremtmindenkit,hogy
mi6rt nem tudnakparancsolnia mozdonyvezetdknek ahelyett,hogy int6zkednea javitisok
elv€gznseidnt Mi meg fri{uk, faragjuk egyrnristegyj6 ,,beo"gdpert6s ez egy sohav6get
nem 616folyamaL
A leirtakb6l kitfnik, hogy v6getkellene vetni
enneka rendszernek,s ha azt a MAv Rt. illet6kes vezet6i nem teszik, akkor nekiink kell
l6pni.
Tudom, hogy nem minden mozdonyvezet6€rt
velemegyetebbena kdrd6sben(mdgkevesebb
veznt6), de k6rek mindenkit gondolkodjon el
az iltalunleirt lsszefiigg6seken
6s a sajdtszerep6nis, fontolja meg, hogy mit tudnatenni a
viltozAs 6rdek6ben.Ha mi nem tudunk egys6gesenhozzi6llni a dologhoz,a munkiltat6 mdr
csakk6nyelemb6lsem teszmeg sok mindent,
a saj6t szempontjdb6l6rthet6en.Ez nem kol-

Br4rlektiv szerz6d6svita a t6rgyal6asztaln6l.
milyen meg6llapod6ssziilehk, az csakakkor 6r
valamit, ha a mozdonyvezet6ktobb#ge a betartisfit nrcg is k<iveteli.
A MAV Rt. az elkiivetkezend6 id6ben nem
tervezi (nem is tervezheti) - anyagi okok miatt
- ajelenlegi gdpparkcserejdt,tehdtcsodanem
v6rhat6.Feleldss€ggeltartozunk cinmagunk6rt
csal6djaink6rt, de a munkahelyiink6rt is. Nem
akarunk tovdbbra is ,,vesek6zdz6tanfolyamnak" beill6 utazisokat tenni,,zajgenerdtorokon", a huzatt6l bedagadtbuci kdppel. Ne prG
briljuk rnis helyett megvdltam a vtl{got azzal,
hogy hirmi r4ron,brirmilyen kcirtilm6nyek kG
z<ittmi ,,elvissziikavonatokat",mertholnapmi
lesz? A mozdonyvezet6ktobbs6geid6 el6tt
rokkantsrigi nyugdijba vonul (ha nrcg0i), de az
6letc6lok kciztjtt tcibbnyire nem ez szokott szerepelni.
Vanegy rnrisfajtafelel6ss6giinkis. Ne adjuk 6t
rigy a vezet6til6st(miuiin kibuktunk bel6le)
ut6dainknak Qehet, hogy gyerrnekeinknek),
munkahogy es6lyiik se legyen a tisztess6ges
kclriilm6nyekre.
Tudom, hogy az olvas6k kciziil sokan felhdborodnak a leirtakon, s a munkaviillal6k 6s a
munkaad6kkoziil is n6hrinynrllpar6zs vitlk
kerekednekaz eltdr6 helyzetekmiatt, vagy 6p
pn azErt,mert rnSsk6ppe
n irtelmea a szerep9t
valaki. Nyilv6n nem minden mozdonyvezet6
6s vezet66lligy a dolgrihoz,ahogyan6n leirtam. 6k viszont val6szinrilegegyet6rtenekvelem. Bizom abban,hogy ha mindenki teszi a
dolg6gaztarm afeladata(csakazt,de azt teljes
m6rtdkig), akkor n€h6ny 6v mrilva m6r nem
ez a probl6maekkora
okoz a MOSZ tags6grinak
gondot. Akkor majd mi is hangoztatjuk a MAV
Rt. szlogenjdr ,;rlAs gz e uAV"! De addig?
Homdth Imre
mozdonyvezetb
Bp. teriileti iigyvivb

UALAHOL EUROPABANI
Ezt a cimet szinte mindenki ismeri, az1rtls ezt adtann irAsomnak, mivel az eset itt
tort6nt nSlunk .Valahol Eur6pAban". Az egrik Vontat6si F6ndks6gtinkn6l, a CSM
kozlekedes szab6lyainak megfelel6en k6t 6s kiszolg6l6ssal ktlzlekedtek koll6gaink
az eryik vonalon, mig nem Vontat6si Fdn6k Ur ful€be nem Jutott a hir, hoSr a
vonalat PIF csatlakoz6si helyekkel felszerelt6k.
Igaz hivatalos bejelentes nem volt, de O ngr drintott - F2 utasit6s; forgalmi
kerd6sben - hogr koll€gaink figeld n6lhiiil teljesithetnek szolgalatot a vonalon. Az
az apr6 momentum, hogy a csatlakozisl helyek szelv6ny sz6m6t nem tudja kozolni
nem zavarta, sdt m6g az sem, hogr aalgazgatnsfugS Uzemviteli utasitAsban k6t fds
kiszolgdlas van eldirva.
Az sem, hogr nem az O feladata eldonteni, hogr a vonalon a CSM, illetve a k6t lbs
kiszolg6l6s-e a megfeleld. A kerdEsben tdrt€ntek l6p6sek mig helyre Allt a rend.
Az€rt felmerolt bennem a kerd€s.
A k6tszintri ir6nyit6s a helyi vezetd erdteljes megm6rettet6s6t fo$a Jelenteni
mindenfajta raJuk tartozo k6rd6sben?
Iu;eft i6 lenne, ha valaki n6h6ny vezetdvel kdzoln€ mt az 6 hat6sk6re, miben
ddnthet, miben kell Neki ddnteni 6s mi az ami nem re5. tartozik. Ha q mAr
meglortent, akkor kemEnyen sz6mon is k6rnl, mivel ugr gondolom, hogi kb.
60 000-en mind e vasrit "Napsz6mosai" vagyunk, bAr hol feljebb, hol lejjebb.
Hontdth GgdrgC terideti rtgAutfi
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a
trgy mozforly 0rlat6miQ
Mq crnl&szern ta a napr4 amikor mg6rlczett Domb6vira a V43
rcf pilyas"hrimozdony. Utbtt-kopott ruhiiin ncm csillogotta napfbny
6 ncrn virtiLk harsonasz6valserq sokan mcg abban is kitclkcdtek' hory
mrikod6kcpcs. A vert&llas scrn volt szivdctit6 lawAny a maga L6t
bitszckwel,Jancsi-f&icvel & mcgkopott - itt ott lepattogzo- fest6sevel.
Azt hiszcrn Ko[€ga]., Onok is ateltck mfu hasonl6- ncm tul felcrnel56lmenyckct
fotdzb4 bat mintha eS/
Szcgcnymozdony nern is kcriilt ft*vcntilt
csctbcn d6fordult voln4 hogr IC vonatot tovibbitott Fgszi>valifua a
Duniurtrlg Gy&cnycst5l-Fccncvitosig. Ncrn volt mcgbizhaad2nabb
mozdony, mint birrncly m4sik, bar sz6 sc rola mostohin binuL vclc;
eta zord b6nism6dot clcgdtc meg kis
senki ncrn szo.ettEtgezilul,-TdAn
masinink, amikor - kdriXbdiil gl 6v"d ezel5tt- fckobbant afokozatkapcsoloja6s mq Liscbb oiz is kdctkezctr
Nf.id"cr" tdicscn szctkellett szcrdni a mozdonyg de rendbc hoztik, ncm
is akirhogan
Az ametamotf6zig amin itrnortkis lokomotinur-k el5nyerevilg mg6iult
hilu6lcg & bds6legis. A kiilcsin tcrnek letq a modetn festesitechnol6gia
mq+cttc ^ n gitll. Az tgari riidonsiggk, azonban a beliil vannak.
Egnzrrfisod<itt a 66ramkot, atrckinthct6bbe vdt a giptk,6szenibb lett
a segediizernircndszcr fclcpiteseis. Ave'erbd)As is italakult A legszernb$nn6bb a szine mqgrot6 barna Eltintek zbrLr;idzi limpik' felLolti:rztcha szclved6fo16piktogtam tomiaiba hclyiikre a menetrend-taro
kcrtilt Az 4tcpitcscLaz gnzcrisitesek, fclcslcgesdolgok mcgsz-untctcs6g
a kczd6s k6nyclmcscbb6t€tcl6t c€troztik,Elrnondhao,lrcg u cszkiz<ilt
m6dosicisok i6'ttiu:ryrr. vittck el a kotszerfisit6st Mndenkeppcn kovcami a tcrvez6L es
tend6 peld2 A[ cbtdink e mozdony szerneJy6be6"
Livitclcz6k nagrszctri munkai4t dicseti. Nczziik meg tlteleseq milyen
hda}:ltrsok on€ntck aY43 1017 peJyaszamimozdonyon:
1. A f6uanszfomritot szell6z6motot megszing fela<lat6ta simitofoitotekercs szcll6z6mowtia lAtyaeL
2. lv qcn- 6s vilukozo iramri konakorok a nagfcsziilacgi-terb6l
meliett kialakiton GLW7, GtI2/2 idiL
a fiiizemi-g'enitanfltok
szclaEnyekbckeriiltek
3. A f5ararnkdri seleltcz5hengermegszfing sele]tcz6saz EZ! L.isautornatailval tortenik.
4. A pisszeg6 elzA6 vittbia, a fokozatkapcsol6 nyomAsszaHyz6iaa
lgmotor mellett lett
5. A legsirit5 motowad5-kapcsol6famegszint A haitomoor v6delmet
a H1 lllvinyon talilhato, 160A-es,olvadobiztosito litia el.
6. A sgcdtizemi e5'enitanlo szrJ)6zbmowtlamegszfinr
7. A rcli-nyfui itkapcsol6 mqszrint
8. A fitfsileng6kabelel rngszintck. Sziiksg esctcn a ppterben
elhclyczetttartalekleng5kabelhasznlLlhato,amelynekmin&6t veg6n
dug6 ahlhato. A kibel kozep6n elhelyczettakasztota csava*apocsra
kdl akaszani.
9. A sgediizerni simito-foitotekercsa nagfesziilae$i tcrbe keriilt 6r
10. A fokozaalhs-lelz5 transzfotrnitor szekundet oldaliba 1A €rtekA
olvad6bizosito keriilt beepitesreSI2 iilviny).
11. A fcsziiltsg-Lon twb cs a sqcdiizcrni fesziiltscgdlen6tz6 te16
elcktronikus mrik6desri.
12 A lqmotot esedcgesfotgatAsbhozsegedeszkozkctiilt clhelyczestc,a
lgmotot budcolatira13. A releillvirryon kedilt elhelyezcsreaz el&tonikus akkumulitot-fesziiltsegdlcn6rz6, amdy gfoen a fesztiltseg-koditozb tdi tAplitisitt
is cllitja A keszijleken tal6lhao piros szinri LED a k6sziilek
mrikirl6sct idzi, a sA'g, szinri LED pedig akkor vill$g ta az
akkumulior-fesziiltseg n S/obb, mint 68V.
la. A sagoalizitar itamkote a fokozatkapcsol66s sont vezfi6s biztositbitu6l a idrbltu"p:e bizo{ttb:'fa lett itkotve.
kiils6 zidawddmi rclek
15. A ffidzArhwedelmi tdik az
hclyerc keriiltek.

76. AveetbillAs vil6giuskapcsol6iahirom Ahsrr' g/6tal a mcnctrcndtarto vilagiasanakmikdCrctcs6t is szolgilia.
17. Bckapcsolt f5mcgszakitonA nincs segcdtizemi hibalclzes, csak a
szcll5z5kapcsol6bckapcsolisa wtart, a ltryptunlhs-idzbk atiil sag
vilA$t aidzblArnpa.
18. A uanszfosn6otolaigazosodasvcdclmitd6 a rclciJlviny folyos6 fdiili
oldalfuakcriilt
19. A vert&illAs Liielzrsei Lozc be6pitesrckctiilt egz ,,Fritesi Lontaktor
kintP dncvczcsi ielziilimpa amely a ffitcsi konaktor kikapcsolt
helpctct i&i, bckapcsolt 6mgszakito A ,,BB' dl4sba foqgaott
frtcsi rctcszkulcscsct6n.
20. A veof,,asxal&, Lcriilt bccpitcsre a szigndizhat idznlianpaia valamint a hibaossz
ry6 idzdinya.
21. A ti&i, kczfuesza5 &tgasnl&Iiz'atz mdlett kcriilt clhdyez6src a
fokozatkapcsol6 mfikodtet6s&c szolgit6 kapcsol6, amcly olatisi
mozgisok kozben a i6rrni k6nyelmescbbvczctcs6t szolgilia.
A KoU;g4k mcgitel6seszcrint a mozdony igl thqg van, i6! A apasztzlatok szctint i6 dolgozni czzcl a Szilivel.A relciillvirrya vizsgamunkinak
tckinthet6:pddis azalkot6clcrnekdhelyezese6sa kivitclcz&be secstiszott
hiba- M4shol scrn! Igaz a piktogtam sor kicsit bumfotdira sikcrcdca (a
Gigantc vary Csopi€kecsescbb),dc ez ncrn a kivitclcz6k kqzd6crcicnck
ahfrr44 inLibb a ko{Atozon lehct6segek rcvAsiltai&ato. A hxzndat
sorin mindiissze qr-k&. zavato mrikirdcsi sai6toss6gradcdiLlt ftry: a
fokozatlapcsol6 vcz,id;€serszolgil6 ki€csritS clcrn, iranrkorlg nirrcs
clszcgarilva a kontrolletdl, czcrt d6fordul, hosr cllcntctcs vcz&l6i
impulzusokat kap a fokozatk4pcsolq ami mindcnkqpcn $yvgdatitb.
Ha mas miatt ncrn, llrrt az&, mett hAliira /erniil az anbet, amikot a
fokozatkapcsol6diitg5hangonclkezdkctyqni. A piktogamok a szdv6d6
feleni elhelyez€sea peifinAa szotitotta a hibaielentesqnincsenckbent a
l6tomez6ben,mint ahogr a hibabsszegz5l4mpa sem:inkibb api,lyit nezi
az ernber, mint a tet6r A ali-nyi,ri szell6z6s htil\tAsa scm lchcages
erycden mozdulattal,mint a tobbi Szilin
Nem regben kapam g/ felLcresghogl gnilacrn iissze a tapasztd,ltokat
etr6i a mozdonyrol,mcrt azelkiivetkezend6kbenaz EUROFIMA hitelb6l
finanszitozott narylavitisok vezrt&\As atahkitAsaibarm6dosito szcrepe
leha a apasztalatoknak.Ery kicsit f6ltern ett6l a mqlizatastol nchory
rossziriLnybamenicnek ezekaz hrnJakmsoka i5v6ben A hclyi kczdern6nyezesneL,kisedetnekmindenk6ppen f6 dolog volt mcprobilni valami
rijat Sikeriilt megalkotni qgr olyan Lonstrukci6g ami cgrszeribb felepi.tcsselis cl urdia litni ozokat a fela&tokag amclyrc az o.edeti szrdxert
kepes.Ismet azt mondom: eza tefltcz6k 6skivitelez6k naryszed munLiiit
dicseri. Naryobb volumenff italakitasoknil azon&,n megfonoland6 a
kovctkez6: nern lett e a mozAony obb, mint bitrnely m6sik" nern
er5seb\ nern grorsabb stb. Ugranrig dobi'l menetkozlxn, zalos €s az
ablaktotl5ieis maradt a tqi maszatol6s.A f5megszakitokikapcsol4sakor
a halogenli.rnpaelalszik - sotetben az ernber nern lit sernmit A sz6l
beffityiil az ajtb mdler- 6s a gepter aito sem zat rendcseq a csovekn6l
szivirog be a jq:es levego. A hangszigetel6sis kivinnival6t hag naga,
utin 6sro16hiinyiban a nap is a szernernbesiig mikozben k6nydmedeniil
f6szkd6dom a billq6s sz6kcn6s folyton bclciitom a t&dern az iiuitt-kopott kanrubaNcrn urdom meddig fogunk meg utazni a Szili mozdonyokoq euesem
szetintmg nagron soki,[. Nch& igazsigot tcnni abbn a k&desbcq ami
ncrn esik ryforma megitAfo da. Ez a hclyzet a mozdonyok szolgjttatAsaiwl kapcsolatbanis. Ki mit tatt fontosnak?Mndenki mist! A mrihelynck
misok a szempontiai, mint a mozdonyvezet6knek, nag{aink megint
miskent l6tiik a dolgor Az hog val6jiban mi a fontos, szcrintern scnki
ncm urdia!
Ko[€ek! J6 utag ba]esetrncnteskozl&ed6st 6s cscndes,kcnyelmes
mozdonyokad

Vens QfiX6 noqfurynn4fr
DoahiubW.
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UNIOIRANYMUTATASA
AZ EUROPA
Z6ldkonyvoz innovdci6khoz
,,Aj6v6 vonoto 6s vos0firendszerei"
r. nAmEn
Az utobbi 6vekben a vasritl kiizlekedEsJelent6sdgea legi 6s
kiraitl kiizlekeddshez viszonyitva 6lland6an csbkkent. Europ6ban reszardnya a szem6l5rfuvarozAsban2@/o-os,a teherdrufuvaroz6sban pedig l.@/o-os.Az utasok v6lemenye
szerlnt ez trils6gosan drdga 6s kev6ss6illeszthet<i.
Annak ellen6re, hogr a vasriti kiizleked6s m6g mindig a
legbiztons6gosabb €s legener$atakar6kosabb sz6llit6.si
m6d, mely igen nag/ lehet6sdgeketkinal. A nagrsebess6gir
vonatok ldfeJlesztdse6s a kombtnS,ltfuvarozdsvasriti/kdzuti
k6zleked€s ugyancsak rirdekelt a megrijul6sban, amely ennek a sz6llitdsi eszkiiznek is eg/ rij fellendul€st ad.

- Uzleti utazAsok (oda-vissza)IOOOkm-en 3 6r6ban,
- Szabadid<isutaz6,sok,
- Kirzforgalmi 6s el6vdrosl k6zleked6sben,
- Teher6rufuvarozAsban.
A
Feladaf-nak kell megillapitani, milyen technol6"N.gy
gai 6s ipari feJleszt6sekaz els6rangriak, gondoskodni tov6bbA arrol, hogr a kis€rleti tevekenysEgaz Eur6pai Uni6ban
katalizitork6nt miikiidj 6n.
Egruttmrikttd,ls k6vetel6se a nag/ ipari konszernek kivziitt.

6. AZ EDDICI IIALADAS (el6menetel)
Tanacskozdsok az ipanal €s afellasznhl6lckal
Csatlako:zvdn egl informdci6s ul6shez, amelyen r6szt vett a
legt6bb nemzetkdzileglsmert berendezesgrirto k€pvisel6Je,
2. AZ EI'R6PAI HELYZET
van.
melyek kirzelebbr6l a vasriti k6zleked6sbendrdekeltek, Kinel<inye
vasfti
saJ6tossdgokban
a
iparnak
Az eur6pat
nock feluglel6, a nemzeti vasrlttArsas6g tgazgat6segahak
Eur6pa technol6gtatlag er6s pozici6val rendelkezik a nag/sebessEgiivonatok telitntet6ben, mint pl. a francia TGV, a vezet6i, n6h5rry kiHorgalmi vasttvailalat, valamint a vasutat haszndl6k k6pvisel6t, asz-aksz*.wezetek6s t6bb tekinn6met ICE 6s az olaszTR 5OO.
t6lyesv6llalat volt meghivottk6nt Jelen az I 995. szeptember
alacsonyabbak
a
kis6rleti
kiadasok
hogl
ellen6re,
Annak
mint m6s Agazatokban, ezek lelent€kenyebbek: 1995 6s 29{ ul6sen. Ebb6l az alkalomb6l mutatta be tev6kenys6g6t
a -TASK FORCE". Bemutatta feladatait 6s felhatalmaz6si
1998 k6z6tt a tagiillamok kis6rleti kiadasai gzen a teruleteenged€ly6t.ES/ sajt6k6zlem6ny pedig el6k6szit€s alatt van.
IOO
rnilli6
m6g
kereken
ken I milliard ECU volt, amihez
ECU-I rendeltek a 4. keretprog;ram alapj6n (1992t-1998), Ez inform6ci6t szolg6ltat az akciotervekr6l es a r€sztvev6kt<il, egr irAsbeli 6llasfoglal6st k6r.
arnely az 6sszek6tittt aktivitasokkal egredtrl 38 rnilli6 ECU
Kisbrleti munk6k
Jutott a ,Sz5llitasi programra".
a keretekbe llleszthet6 munk6knak a k6vetksz6
Ezekbe
m6g
meglehet6a
ter0leteken
uen
aktivit'asa
A tagallamok
temAkkal kell foglalkoznia:
sen ritkas6gsz6mba menti, 6s nem el€gg6 koordinS.lt az
- A nagrsebess6guvonatok rij gener6ci6ja
eur6pai 6rdekek szerint.
- AJiiv6 .Kbnny(r Sines' rendszerei
piaa
Az elkerfilhetetlen kiiltsdgeket versenykiir6sokkal kell
- Eur6pai Rendszereka vonatv€delemhez,a vonatkOzlekepedig
kell.
A
norm6k
erositeni
a
normAkat
con cs6kkenteni,
d6s ir6nyit'As6hoz6s az integr6lt logistik6khoz
gzakran azeg&z rendszerre szuks6gszenlek, s nemcsak az
egres r6szekre, a glakran kiv6natos eredm6nyek igr 6rhet6k - A jiivci teher6ru rendszerei
- Uj gr6rtokoncepci6k
el, amelyek a miiszaki speciftkdci6kat is tartalmazzAk.
A nemzeti vasftigazgat6sAgok egr strukturalis feJleszt6s A negredik keretprogram koordin6ldsa
el6tt allnak, melyet az eur6pai vasiti rendszerek €s az Kieg6szit6lehetosEgeketkell meg hangsulyossd tenni
A nemzeti programok bevon6sa
ell6t6ipar is akad6lyoz.
A tag6llamok fo$ak az 6rintett programbizottsdgokat a
negredik keretprogramrol taj6koztafuri. Az iparl es anyags. AK6z0ssfn EnoPrsr
technol6giai btzottsaq szdrnira lesz egr informici6s irl6s
A vasuti hil6zatJ avit6sdra egrJelent<isSsszegleszbiztositva
amelyJrinius 28-6n, valamint szeptember 2O-6n
rendezve,
6s
kelet-eur6pai
akbzlpamelyek
bsszefog6sival,
az unl6
lesz megtartva a Kilzleked,lskis6rleti Bizotts6g r6szv6tel6vel.
orsz6gok iisszekbttet€seit megkbnnyitik.
Ezenttl 1995. okt6ber L2-6,nB6csbenlesznek megpendezve
A kdrnyezeti terhel6sek cs6kkent6se, a zajterhelds, 6s a
az rin. Brit-Napok.
jelent6s
elentenek
pozitiv
eredm6nytJ
talaJszennyu6sek egr
EI6reldttwt6 kieg €szitS p rcgr amok
az Eur6pai Uni6 sz6m6ra, 6s mindenek el6tt az ipari g6cteKbzvetlen els6bbs6get6lveznek az Europat KoZleked6sirdnileteken.
nyitasi Rendszerek, az integr6lt logostikd.k, a vdroskM
A le$elent6sebb elonyt a grorsvonatok, az el6v6rosivonatok
iisszekiittet6sek j 6voje az eur6pai p olg6rok szdrndra.
vasriti
meglteremt6megfelel6
felszerel6sdhezszuks6gesh6tt6ripar
ld6teruek
se Jelentl mely dital ij foglalkoztaf6si lehet6srigeknyilnak'
6s ez isJavitja az eur6pal versenyk6pess€geta vil6gpiacon. A.TASK FORCE"-Projekt1995. 11. 3o-ara egr taJ6koztat6t
k6szit el6 az aktu5,lis probl6m6krol. December 31-6re pedig
egr bemutat6t rendez az egtes projektokr6l 6s priorit6sok4. MEGBiZAS
A,TASK FORCE ("Nagl Feladat") nev0 projekt t6'mogatja 16l, valamint a legfontosabb kisErleti tev6kenys6gekr6l.
1996. 02. 26-5m ter)esztlbe az 5. keretprogramot.
Eur6p6t a technol6giai feJleszt6s6s koordinact6 terulet6n,
h6l6zaton
az
egeszvastti
amely altal a szolg6ltatdsi kindlat
minden felhasznil6 szfurrrirlra
Javulnt fog. Europal szinten Illet6kes lgazgat6:.
Wilhclmus BIPNK - GD VII - Kbzleked6s
keresni kell a technol6$ai megold6sokat a kdvetkez6 teriitFax 32-2-296, 83.50)
leteken:
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- a k0ldortek
A legut6bbi
k0ld6nkdzgy0l6s0nket
016- ekben
leirtprobldm6kat
kikuszdbdli.
Ugygondobm,
a munkav6lla16nak
6sa munm6re- megtisztelte
Siposlstv6nrira MAVRt,vez6r- hogyezkrizris6rdeke
igazga16-he
lyenese.
k6ltat6nak
egya16nt,
lk6szit6
stematikdjii
nislehetne
v6ltoztatTAi6koztat6ja
sor6nmegemlftene,
hogya MAVRt. Azelm6letife
16 ni,figyelembe
vdveazta kdr0lm6nyt,
hogyajebnlegi
tervei
szerint
azezredlordu16ig
legalibb
300-400
meglehetne
6sc6lszer0
mozdonyvezet6
kik6pzds6l
ldtiasz0ks6gesnek,
Ezta helyzetben
a kik6pzenddkt6l
1995 dprilisban mult 100 6ve annak, hogy
kijelent6s6t
6r6mmel
azokul6n,hogy6 is lennemegkdvetelni
legaEbb
a szakkdz6piskolai
nyugt6ztuk
megalakult a Mozdonyvezet6k EgyesiiLlete,
probl6. 6retts6gi
napmintnapa ldlszdmtdbblet
v6gzetts6gel,
amiazalapismeretek
megfe6venkereszt0l
amely az egyik leg<iregebbszakszervezet.
a
m
6
ival
k0zddtt0
nk,
s6t
k!
zd0
nk
m
a
b.
Md
r
ott
helyben
le16
tud{s{tlelt€telezi.
igy
t0bb
ijd
maradna
mozdo.
(a
hivatalos enged6ly be1895. 6prilis 7-€n
je- nyok
ismerelea vez6rigazgat6-helyenest1
hibaelhdrit6si,
m0krid6si
6sszerkezeti
rnakfelsz6la16somban
szerz6seut6n) r€ndezt6k a mozdonyvezet6k
tanit6sdra.
leztem,
hogy
a kik6pz6s
megkezd6sdt
ahposan
e16 inek(gyakorhtias)
szakszervezet6nek alapit6 kongresszusit,
amely a ,,Prdg6ban v6gz&6 vas(ti p6lyak
gondolat
N6h6ny
az6tk6pz6s16l.
kellk6sziteni.
mozdonyvezet6inek egyestilete" hivatalos
- val6szinfleg
gazdasdgi
meglontolAsb6l
Egyik
16prob16m
dloflElom,h0gyag6p6szeti
vezetdk Jelenleg
megnevez6sevolt. Ez a nap lett a mozdonygondolok
az6tk6pz6s,
itta dieselm0zdonynemtetteklee16
nkegyolyan
kdzdpvagyhossz[t6v|j sz[inetel
vezet6k szakszervezet6nekhivatalos megalaprogram0l,
az veze16k
villam
osmozdonyvezet6v6
va166tk6pz6s6re.
melykonkr6t
id6szakra
meghatdroznd
kul6sa. A Iegmagasabb sze,n.taz igazgatAsi
(esetleg
utaz6i
l6tsz6migdnyt
vontaSzerintem
ez
a
sp6ro16s
csak
l6tsz6lagos,
ugyanis
telephelyenk6nt
volt,
elncike
Vilibald
Wosimelynek
bizottsrig
a vontat6si
16niiks6gekn6l,
aholk6tvontaldsi
tisi f6ndks69enk6nt),
ami ateryezett
feladatok
elv6g- azokn6l
baver rir lett Havi tagdfj 20 krajcdq,6s a bel6
p6dij $ frai:Ar volt.
(vez6nyl6si)
a16nydban
lyhely- nemvanmunk6ltatdsi
szempontb6l,
ott
z6s6nek
egyviszonyhgos
egyens!
Az egyetiiet celja:
zetet
teremlene.
el6nyos,
hamin6l
tribbmozdonyvezet6
rendelkezik
> a mozdonyvezed szakma elismertet6se,
g6p€- mindk6tszakvizsg6val6s
(amindenkori
nemlordulna
e16
olyaneset,
Tudom,
hogyezazel6terjeszt6k
> mozdonyvezet6k egyesit6se,
pl.
egyik
vontat6sif6noks6gen,
ahola
k6tvontaszeti
vezet6s)
16szd16l
nagy
fele16ss6get
ig6ny16
m
u
nmint
> szakmai mrivel6des, el6ad6sok tarhisa"
ka,defelkellv6llalni
azonos
l6tsz6migdny0,
s egyik
el6bbvagyut6bb.
Ezzelelkeriil- tesinemnagyj6b6l
D konyvtfu l6tesitese,lap es napt6r kiad6s4
het6volnahason16
kialakul6sa,
mintamima h6napban
a
oHalon",
mAsik
h6napban
> humanit6rius cselekedetek es mulats6gok
helyzet
,villany
"diesel
- id6nk6nt
- tri16ra.
szqvezAsre',
van,hogyolyanhelyeken
tdrt6nik
a mozdonyvezetdkoldalon"
keletkezik
k6tsz6mjegy0
> petici6k kiad,is6nak megszervez6se,
- 6shossz0
jelenleg
kik6pz6se,
ahol
6vekre
vissza. Mindez
trirt6nik
amiatt,mertnem6tj6rhat6k
alordul6k,
,, ingyenes oktahSsi eszkcizok beszerz6se a
- gondot
a16nyban
vannak
men6leg
okoza m6rkk6pzetl
mozdonyve- nemmegfele16
a k6tszakvizsg6s
mozdonyvezet6 tanul6k (kad6tok) r6sz6re.
gazdas6gtalan
(pl.Szombathelyi
zet6kfoglalkoztat6sa
Uzlet'rgazga-dolgoz6k,
Ezegynagyon
foglalkozta189Gbana szervezpfiek232 tagravolt. Ebben
pontb6lsem16,afesziltt6s6g
teriilel6n),
mindez
felel6ss6gre
von6s
n6lk!1.
tds,
am
i
szakszervezeti
szem
az 6vbenj6v6hagydsrael6terjesztett6ka Step
V6lem6nyem
szerint
a M0SZaddignemt6mogathat s6gkett6
hat6sa
miatl.
henzon EgyetiLlet alapszabiiy6t. 1898.6prilis
jelezte
elkezd6s6t
amiga fentem- Informdci6im
szerinttdbbvontatdsi
f6nriks6g
1G6nkiadtak a ,,Mozdonyvezet6Erdekl6d6- kik6pz6s
celz6javaslatot,
se" cimf lap els6 szAmit. 1901-benmegsztil'itettl6tszdmig6ny
nincsmeghatdrozva.
ter- jogosnak
tekinthet6
ig6nydt,
ennekellen6re
nem16rE me116
letett a ,,Saj6ter6vel" jelsz6. 1919-benalakult
garancia
m6szetesen
loghlkoztatasi
tOnik
semmi.
Dehavandtkdpzds,
annakm6dja
sem
sz0ks6geltetik,
ki a szlovik szakszqvez.etihAl6zat. 1921-ben
Folyika MAVRt.6talakftesa.
Frissen
6lnek
emlikelm,
a villamos
dtk6pz6
Ez 6ppenmegfele16 ide6lis.
v6ltozott a neve Csehszlov5k Mozdonyvezeiddpont
azilyen,6s
ehhez
hason16
lervek
elk6szil6s6- lanfolyam
6lm6nyei.
A tanlolyam
megkezd6se
el6tt
t6k Szdvets6g6re.191-ben sz6taprit6dott a
re.
hivatalosan
egyetlen
alkalmam
nemvoh(nem
voham
vasft szalcszervezete 6s 20 szakszervezeti
Amdsik
k6rd6s
amifoglalkoztat
az,hogyhaelkezdia odavez6nyelve),
hogyismerkedjen
a villamosmozk<izpont alakult. Az els6 kongresszust Szlov6ki6ban 1925. 6prilisaban tartott6k. 1968. MAVRt.azut6np6tl6s
6s donnyal,
s a tanlolyam
els6napjaiban
azel6ad6kat
k6pz6s6t,
aztmin6s6gileg
6prilis 29-en megfjnlt a szakszervezet tev&
megfelel6en
el6k6szili-e?
Azeltell
€vek neh6z
voltemiattkdvetni.
Ehhezhozzitartozik
a Keleti
technikailag
keny#ge,,Mozdonyszakaszok Sz<iveb6ge"
komoly
el6k6szil6
munk6la- G6p6szeti
F6osztdly
oktat6kocsij6ban
v6gig0
ldri96lt
sordnnemtapasztallam
megnevez6ssel.Az elndk Erba Frantisek lett.
gyakodati
(0SZl)
az
megszern6hiny
nap
oktat6s
rendre
tokat
0klatdsi
Szakigazgat6sig
cim6n,
mivel
Egy 6v mrilva e szervezetetbetiltott6k, tagjait
vez6s6n
kiv0l.A jelenlegi
kikdpzdsi
rendszer
idej6t- nemvolt16616
reszorlos,
akifoglalkozott
volnavel0nk.
riLld<tzt6k.190. m6ius 1G6n Brno-ban a mozmrilt,merlnemigazodk
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JanTurcekrir a II. kongresszuson-mely 1996. Mindezek
javaslanal
kOvetkezt6ben
a kezd6
mozdonyvezetd
hasznosithat6
mi ise16
tudn6nk
dllni.
janu6r 16t61 2Gig volt - megszereztea szagyakorlotts6g
gene16megleleb
hi6ny6ban
tulajdonk6ppen
Neleledjtik,
hogya XXl,sz6zadban
t6nyked6
vazatok tribbs6g6t.
6nhib6j6n
kiv0l
a
szerencs6j6re
van
meglele16
bizva.
ci6t
szint0
k6pz6sben
kell
16szesiteni.
Tarn6czyImre
A kik6pz6s
megkezd6se
el6tlsz0ks6gesnek
l6tom
Horv{th
lmremozdonyvezet6
FS-SR
egyolyankik6pz6si
rendszert,
ami a fenli8p,ler0leli0gyviv6
Szbo& k)ztdrsasdg kidolgozni

Szakszer-uezete
7OO6ae

Lapia

0{uas6ihrnhN'
@ndolo;tarim 6s megoldasi i oluaslo;to;im
az Eltoltdk, aary eltoljdk a lak6telepet cimti cikkhez
M6lt szizadbeli m6dszer: a lak6telep- titd gyapotot.Felmdszunkvele a g6p
t6l hall6tdvolMgraki kell tfrzni aDizel- tetej6re,ment&iviinketbecsatouuk.
motor dllj! jelzdta megfelel6el6jelz6- A gyapotb6lfiltert k6szittink6sj6 er6a
vel. Kivil6gfthat6vagy f6nyvisszaver6 senbedugiukvele a kipufog6csOvet,
mozdony
A
elcsendesedik.
Ledizelmotor
k6sziil.
kivitelben
fdli6val elldtott
hetne valami k6pletet is szerkeszteni fels6r6szdnl6vd45-60'-oslyukasztgahozzAa pdlyasebessdg6s a sz6lir6ny tdsokat pajszertinkkel 6tfeszegetjiik
az tigy, hogy azok a fdld fel6 n€zzenek.
figyelembev6teldvel.Termdszetesen
UtiasitisokM6dositfsdt is el kellenev6- EzutAnlem6szunk6sa kapottkdztrsztit6valmossukkezeinket.
gezn,
Ett6l a tAbl6t6l(bocsdnatjelz6tdl) dlld Mivel ny6rvan,ffteni nemkell, t€lenaz
motoral, csendbenlehetnea megdllds utasoknakceglddi kanndb6lfon6 tedt
adunk.
helydig gurulni. Ene is akadp6lda,bfr
ekkor a dizelmotor tobbnyire mag6t6l A mozdonyguantilltancsendbenlesz,
de lehet, hogy most az indulni akar6
6ll le.
utasok kiab6ldsaveri fel a lak6telep
mivel
Meg6ll6sutfn a mozdonyvezet6,
g6pet,
nyugalmdt.A hdbrg6knek tea helyett
voa
rigyisott van, leakasztjaa
majd
a
natbank€zif€ket hfz be,
ielz6- fonalt bort adjunkegdszaddig,mfg elmozdony
el6 csendesednek.
hdzkOtdtt2 db ig6slovata
Fejlettebb orsz6gokban l6ttuk: az
vdllehrizat
a
ut6n
fogja.Enged1lyezds
dramvonalasorrkik6pz6sfigdzturbinds
v6lt6tlllit
krtrbej6r,
lovaktal
tdn tflra, a
motorvonatcsendbensuhan.Az utasok
mozdonyt
az
a
fithtrzatia
lovakkal
a
6s
kdnyelmes,d6nthet6iildseikbenszu6llom6strilv6gdre.Vdlt6t6llit. Lovait,vagyolvasnakl6gkondicioBandi Te! Curiikk!! vez6nyszavakkal ny6ki6lnak,
Mivel avonatmindkdt
buzditvardtolata vonatra,6srdakasztja ndltkocsijukban.
csaka mozdonya g6pet.Enn6lajelz6n6lmdsik1216van v6gdnvanvezet66llds,
kdrbej6rni
a fiilke kulkikOtve,ezekkelel6fogatol 6s v6rja az vezet6nekkell
elsuutan
csendben
a lovakkd- csdval.Besz6ll6s
induldsiid6t. Meneszt6skor
km/6rds
160
kitdrdben
csiikkentett,
han,
z6 csap6s halkan,mint a fogathajt6k
A kipufog6feletti levegd
szokt6k,az ostorhegyesftildbe srigja: sebessdggel.
lehet
tudni,hogy valamiott
rezgdsdb6l
Gyia!! Frlteninemkell, hisz a lovakr6l
nyiiron.
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r6na
meleg.
a
Hti
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Ez
egyrittal
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(n6lunk!).
szer
Mennyivel
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el6bb behrizott
Technokratamegkiizelit6ssel:a jejobb volt a gfizmozdony.Az fiitdtt is!
n6Ezekutdnnincsm6steend6,a Dizelmo- lenlegi technikais haszndlhat6,
A mozdonyta
hdnyapr6dtalakitdssal.
tor dllj! tAblfvalegy vonalbanl6v6lnvasfogat 6lljl tAblilnfil megdllni, le- lopakod6reptildg6pekradar-6s fdnyteszakasztania lovakat ds az ott vdrakoz6 elnyeldfest6k6velldthatatlannd
l6vezet6nekdtadni visszavezetdsc6lj6' sztik.A motor zajdtelleniitemfiinterkioltjuk. A
bdl. Lehetnerajta egyenruha6s deres ferens hanghulldmokkal
hdenergi6val
sz(nfivdddsisak.Erdekesleheta 16ele- nydri melegbdl eltdrolt
nappal6s fftjiik tdlen a kocsikat.A szilmit6g€j6nekdsv6gdnekmegjel6l6se
pontosan
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Ami a cikkben meglepett,hogy azaj€rt
6s a mozdony ,,nttztatAs6€rt" a moz'
donyvezetdt hibdztatjdk, feltehet6en
az6rt,mertr{gyisott van.
A lakdtelepieklaikus terepszeml€je6s
megdllapit6saimegmosolyogtat6ak.
Nemrigyazdllomdsf6ndk€sa g€p6szeti
osztilyvezetf v6lem6nye,mdr ha hinni
lehet a Bdkdsmegyei Hirlap cikk6nek.
A fenti uraknak aztAnigazfn tudniuk
kell, hogymib6l lehetvdrat6piteni.Terhogya reklam6l6kmegnyugmdszetes,
de hogy mdgiszaj
tatfusfuatdrekszenek,
van, annak ok6t ne a mdkciddmozdonnyal,hanemazilyen-olyan,ciklusosannem kell6 m6don elj6r6 mozdonyez el€ggf aV
vezetdkkelmagyardzzdJ<,
szurd.
Vdgiil mdgis elismeri Kaposvdri Ur:
jd mfszaki
,,Azt hiszem,haszn6lhatd,
megolddsnincsenea probl6mdra:
,,Maradazajtereld,elnyeldfal, ami nemtril
drdga.E n€lkiil a hozott intdzkeddsek
l6bujjhegyen".Megcsak,,l<ivdlddzds
a BZ moto46t.
esetleg
ismerhetndk
semaz
megsziintet6sdre
A fdkcsikorg6s
a legjobbmegoldds,ha nem f6keziink,
j6llehet igy tdnylegnem csikorog,haami az6rtmds!
nemcsdromp<il,
Nemcsaka MAV-ravolt jellemz6,hogy
ilyesfdle,,apr6s6ggal" nem tdrddtek
(brlrismerjtik a volt M62-esdtalakitr{srdt
eur6paihangerdre),hanempl. a lak6telep tervezdireis.
Hi6baval6a mai elvilr6sokat20-30 6vvel ezel6ttikivitelez6sre6tvinni.Acivisen
lizillt 6sgMMg orsz6gokterm6szete
pdldakdntszolgdlhatnak,de fdjdalom,
mi mdg dton vagyunk.T6vesa lak6k
kdpviseldinek6rvel6se,hogy a MAV
zajos, mozdokdrnyezetszennyez6en
nyokatszerezmajd be. A MAV olyan
mozdonyokatszerezbe, amilyenekre
6sp€nze,mdgrdgebben
van lehetdsdge
is k0zpolitikai 6s m6smegfontoldsok
rej6tszottak.
A fentebbemlitett korszerd,csendes,
kdnyelmes,takar6kosmozdonyok,motorvonatok beszerz€sdhezptnz kell,
ami fdleg 6llamitimogat6sbollehetne.

9hasdihruh{'
IlyenendolgozniNekiink is sokkalkellemesebblenne.
Mai dpitkezdsekndl(pl. l-6gymdnyosi
hid felvezet6dtjai mellett)mdr ldthat6,
hogy zajterel6ds elnyel6falak vddik a
lak6hfzakaL Nem igaz, hogy b6rki a
MAV-ndlnemondhatniiel a v6lem6ny6t
bdrmtudt.Az pedig,hogy hiteles,tdnyleges szdmokat,adatokatcsak olyan
szemdlytud adni,akinekmunkakdr6ndl
fogvardl4tdsavan,termdszetes.
A v6lemdny 6s a nyilatkozatnem ugyanaz.
Ugy gondolomds tapasztalom
is, hogy
jegyvizsgdldk,mia mozdonyvezet6k,
vel dgyisott vannak,sokszorOnhib6jukonkiviil viszikel a balh6t.Mdltatlan6s
indulatoskod6ti4maddsokvisszaver6se
6s eseflegesmagyar.{zkodr{shozzdnemdrtdkneknagyon nehdz.Kiildndsen
olyankor,ha a pnasz jogos,csaknem
azt szidjflk,aki esetlegtehetr6la.Bizony6rasokancifrdkattudn6nakmes6lni
arrdl,amiketazutasokkdzdtthallottak,
esetlegmegdrizve.inkognitdukat,
nem
drultdkel, hogy: En is vasutasvagyok
k6rem!
Gondolom,hogy a villamositdskiterjeszt6se6s a korszerf villamosmotorvonatokbeszerz6se
sokatjavft majd a
perszeapliya dllapotais
megit6ldsen,
javitand6hozz6.Tal6na
folyamatosan
nemvillamositonvonalakis elbirn6nak
egymodernizdldst.
Addig is v1gezzik munk6nkat,bizva
abban,hogyfdjdalmas6sk6nyszerf6talakuldsuL'{nnemcsakszervezetileg,
hanemtechnikailagis megfjulhatunk.
Csakazt a pdr 6vetkeUkibirni!
Kdvdri J6nosf6mozdonyvezetd
Hatvan
E
TiszteltSzerkesz
tdsdg!
Szfvesenolvasoma lapbanmegielent
cikkeket.Igaz, hogy van olyan is, ami
viszont bosszrisdgotvdlt ki bel6lem.
Ilyen a novemberiszdmbanmegielent
,Eltolt{k vagy eltoljak a lak6releper?"
c(mriirds.Sajnosaz ilyen,dsehhezhasonl6cikkek kinyitjdk a bicskdta zsebemben.
En rigygondolom,
hogy az,aki
a vasft mellettdpitkezik,vagy vdsdrol
lakdst,annaktisztibankellenelenniazzal,hogya vasft nemcsakveszdlyes,
de
zajosiizem is - fdleg ahol nincsvilla-

mos(tds-. Sajnositt meginta lakdknak Egy m6sik t6mdvalkapcsolatban- a
- is van javasadnakigazat,6s a mozdonyvezetdkre vasfti keresztezdddsek
htuitjdka feleldssdget.
Id€zve:,,Sajnos latom.Sajnosmostan6ban
a mozdonya mozdonyvezetdk
ciklikusannemrigy vezetdketteszikfelel6ssdegy-egykOzjfrnuk el, ahogykellene".
rlti-vasriti balesetetk<ivet6en.En rfigy
Ugy gondolom,hogy vezetdinksajdt gondolom,hogy bdrmit is tenn6nekaz
munkahelytikellen igazatadnakazok- 6tjdr6 el6,aki eddigdthajtott,ezutdnis
nak,akik kiviilrdl ismerik(?)a vasutat. {thajt rajta sebessdgcsdkkentds
ndlktil.
fn rtgy gondolom,hogy az ilyen, 6s Javasolndm,
hogy az ftdtjtudk el6 heehhezhasonl6panaszokkal
a vezetdk- ly ezzenekel 2 fekv6 rend6rt.Az egyiket
neknemlenneszabadfoglalkozni,sok- kb. 50-60 m-re, a mdsikat8-10 m-re.
kal ink6bbazzal,hogya megldvdmun- Azt gondolom,aki mdrkdzlekedettfekjavit- v6 renddrSltalv€dettszakaszon,
kaerdt 6s munkakririilmdnyeket
tudja,
sik. Azt javasolndm,hogyaz ilyen pa- hogy milyen sebess6ggel
kell dthajtani
- hamdrfoglalkoznakveliik rajta.
naszosokat
- osszdkbe egy-k6tt€li szolgdlatraa Tovdbbimunkdjukhozsok sikert kfv6mozdonyvezetdk
mell6.Biztosvagyok nok.
abban,hogy aki a mozdonyonegy-kdt
ktjd<is,esds,havasdjszakaiszolgdlaton
Tisztelettel
r6sztvenne,m6skdpp
itdln6mega helyTdth F ere nc mozdonyvezetd
zetpt.
N agykanizsa Vont. F d ndkst g

Sztrdlkok a vastitndl rdgen 6s most
Erdekesvdllalkozi{sba
kezdettRakosJ6zseffjs6gi,r66sdr.BajnaiG6bora MAv
Rt. szem6lytigyif6oszt6lyanak
vezetdjeakkor,amikoraz 1989.december20-i
6saz 1995.dprilis 20. 6s23. k6z6tt lezajlottsztrdjkola6l kOnyvetirtak.
A szerzdkdrintik a sztrdjkokkialakulds6nak
rcividt6rt6net6t,illetve a magyar
szh6jktdrv6nymegsziiletdsdt,
kit6rneka politikai, ti4rsadalmivdltoziisokra,a
szakszewezeti
mozgalomdtalakul6s6ra,
az €rdekegyeztetdsi
folyamat6s a t0megkommunikdci6 kapcsolatdra.
A mf tiz szri4jkotismertet,benneazta hetet,amelyekkockilzatltamozdonyvezet6kv1llaltAksiker6tpediga tcibbivasutasis 6lvezte.Tartalmasinterjritkciz6l
akdnyvKdlnoki-KisSdndorral,
a vtAv Rr.eln6k6veldsSiposJ6zseffel,a MoSZ
eln<ik6vel.
E kOnyvelolvasdsael6tt c6lszerriaz l9a4-es vasutassztnijk6lsz6l6 kdnyv
Strapozilsa,
hiszenkcizel130oldalonelemziazakkot',sztriljkelfzmdnyeit,
magiit
a szh6jkot,a b€ket6rgyaldsokat,
a kir{ly parancsdt,
a sztr6jktanya€let6t.
Elddeinkharca€sazfjkori mozdonyvezetd
(vasutas)sztr6jkokjelzik a munkdscisszefogiis
erejdt,lehetds6geit
6seredm6nyeit
Magyaronzdgon.
Ma hazrinkban
szintep6ldandlkiiliaz a szakmaiszolidaritds,
amelya mozdonyvezetdketdsszekdti,akik ha bdrharcrak6sztilnek,ha a kollektfv szerzffils€rt
szdllnaksikra,n{jukmindigodafigyela munkdltatd,a kormiiny6sa tdrsadalom.
A ,,vasfti Szudjktdrtdnete"cim6kcinyvalaposinform6ci6kkalszolg6la sz6nadforduld6jekanta-rtottvasutassztn4jkr6l
a,,sztrdjkoka tvlagyarAlamvasutakndl
1989-1995'cfmf munkapedigh6zagp6tld
mfkdnt dsszegziaz elmrilt 6vek
mozdonyvezetd
(vasutas)sztrdjkjait.Fentiekalapjr4najdnljuk mindenkoll6ga
figyelmdbe.
(A kdnyvek megvdsdrolhat6k
a Mozdonyvezet6kszakszervezete
k0zpontj6ban.)
Dr. Borsik J6nos
iigyvezetdalelnOk
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A vonatzajtis elnyomdcsattanf
Gyuldn a hajnali expresszvonatindul6s el6tti zaja keserriperceket szerez a Budria-lak6telepen 6l6knek - j6rtuk koriil nem
r€gi irdsunkban. I VAV iletdliesei a legjobbmegold6stv6lasztottiik, amikor elolvast6k az ir6st: arra k6rt6k az illet6keseket,
illetve a polg6rmesteri hivatal k6pvisel6it, hogy iiljenek le
veliik egy asztalhoz, s igyekezzenek kozciselhatdnrz6ssalpontot tenni az ngy vdg6re, m6gpedig mindenki megnyugv6siira.
Erre a besz6lgeJ6sreokt6ber \Gin a gyulai vasritiillomiison
kertilt sor. AMAV Rt. Szegedi Uzletigazgat6s6tg6nakForgalmi
Oszt6ly6nak,vuet6je, Kaposv6ri P6termunkatdrsaival,Varga
ZaltAn a MAV Rt. Veszt6i Regioniilis Vasrit vezet6j6vel 6s
Hegedfis S6ndorral, a gyulai dllomdsf6nokkel k6pviselt6k az
egyik oldalt. Partneriik a lak6kozossdgmegbizottja (aki k6rte
hogy nev6t ne hozzuk a nyilviinossrigra) 6s dr. L6czi J6zsef
gyulu jegyz6 volt. Miel6tt 6rdemben b6rki is nyilatkozott
volna, a panaszol6kk6pvisel6jebejelentette:mivel megvddolt6tkazzal, hogy koztisztvisel6k6nt,,beleavatkozoft"az igybe
e pillana*61 kezdve ,,kisz6llt" azeg6szb6l.
- koztisztvisel6i mivoltomnak semmi kcjzeahhoz,hogy 6llampolg6rk6nt elj6rtam - s4ogeztele. -Ennek ellen6rea f6nok<im
el6tt sz6mot kellett adnom r6la.
A MAV k6pvisel6i hangsrilyoztdk: az trgy sordn soha nem
gondoltiik, s nem 6rz6kelt6k,hogy a panaszosokk6pvisel6je
nem magdnemberk6ntl6pett volna fel, a kcizelmriltig azt sem
tudtiik, hogy a v6roshdzdndolgozik. (Az emlitett cikkben sem
szerepelt a neve, illetve jog6lldsa, foglalkozdsa- soha ne is
hivatkozott 16.)
Az 6rintett vonat mozdonya az 6rkez6sutAn,az induliis el6tt
legfeljebb10-20percrelenne ledllithat6 a gyulai iillom6son,ez
azonbantechnikai okokb6l nem tehet5 meg - mondta Kaposvdri P6ter - A fdt6si id6szakban pedig elkeri.ilhetetlen,hogy
mozdonyt, riiadiisul terhelt iillapotban jiirassuk. Ilyer:kor k6tsegteleni.ilkicsit hangosabb.A ,,h6fiahizat6s", a mozdony6piiletek mog6 6llit5sa a szerelv6ny jelenlegi hossza mellett
nem biztos(that6, kifejezetten biztonsdgi okokb6l. Van azonban megold6si javaslatunk. Ha megteremt6dnekB6k6scsaba
6s Budapestkizott az Intercity jiiratok bedllitds6naklehet6s6gei, az expresszkocsiksz6maazonnal 6'sl6nyegesencsokkenthet6 lesz. Ez azt jelenten6,hogy B6k6scsaba6s Gyula kcizott
3-4 kocsi kcizlekedhet majd, igy a mozdony a rakt6r6pulet
mog6 6llhat, s a lak6telep zajjal terhel6segyakorlatilag megszfinik. Mds tipusri, halkabb,6m villamos ffitesr€ is alkalmas
dizelmozdonyunk sajnos nincs. Gyula kozvetlen osszekclttet6semegmarad a f6v6rossal.Az Intercity vonatok inditiisiinak
id6pontja csaka jov6 6vi struktrira kialakit6sakord6l el terveinkben, 7997 szerepel,de ez mdg nem eldontott k6rd6s. Dr.
LuziJ6zsef jegyz6 a ,,zajigf' mellett kitdrt koll6gan6je k6pviseleti pgosultsiigdra is.
- Szeretndmmegv6deni a MAV-ot - mondta -. Ha a lak6k
k6pviseleteegy szemdlybenosszek<lrt6dik
a hivatali jog6ll6ssal,abb6l lakossiigi susmusis lehet. A hivatalhoz 6sa tisztsdgvisel6khoz eljutott informdci6k szerint ezekrisszekever6dtek.

Miir nem eml6kszem,hogy a polgermester vary az alpolgdrmester r€sz6r6l fogalmaz6dott meg, hogy ilyen hangok is
vannak a v6rosban. Elv6r6s, hogy sziimunkra a vdros helyzete
legyen a legfontosabb.
Ha val6jiiban nem is kciti <isszevalaki a kett6t, ezek a dolgok
a kcizv6lem6nyben<isszek<it6dnek.En tdrgyaltam a koll6gan6vel:. az a v6lem6nyem, ha valaki a polg6rmesteri hivatalba
dolgozik, a telepiilds egesz6nekszolg6lataa fuladata.A v6ros
6s kcimy6kelakossdgdnak6rdekeit s6rti, ha egy szrik lak6kozos#g 6rdeke ritkozik az q'6sz 6rdek6vel. A vdros 6rdekei
szerintmegl6v6vonatpiirok rendszereelfogadhat6szdmukra,
ett6l nem lehet visszal6pni. Ink{bb fejleszteni kell a vasriti
kcizleked6st:j<ijjiin az Intercity Gyul6ig, elkdpzelhet6 lenne a
megyesz6khely6s Gyrla kcizotti szakaszvillamosit6sa is. Itt a
zajkelt6shezaz i.izemm6di minimumot kell megteremteni.
Term6szetesen
a kisebbs6g6rdekeit is kdpviselni kell, csak a
tobbs6gmellett dlltunk ki. A kis lak6kdzoss6gemberi szdnd6kai elfogadhat6k. De a fejleszt6sresziiks6g van. A polgiirmesteri hivatal nevdben is k€rem ne l6pjenek vissza a gyulai
utaziisi komfortban.
A lak6k k6pvisel6je- nyilviinval6an immiir mag6nemberk6nt
- kifejtette:az 6 hiitrdnyoshelyzettel megvert k<izos#giik nem
keriilt 6rdek-osszeiitkrizesbea vdrossal, soha egyetlen f6rumon sem kdrtdk a hajnali expressz megsziintet6s6t- csak
nyugalomban kivdnnak 6lni. Annyit k6rnek mindcissze,hogy
csokkents6kaz 6letmin6s6giiketront6 zajt.
Megk6rdeztiik dr. Loczi J6zsefet,hogy vajon a kciztisztvisel6i
tcirv6ny mely pontja tiltja meg egy kciztisztvisel6nek,hogy
mag6nemberk6ntmegfogalmazzaszrikebb lak6kcizciss6gv6Iem6ny6t?Ilyet nem tudott mondani. Azt is megemlitettiik,
hogy b6ven akad pelda amikor egy kisebb kdzoss6g6rdekeinek a nagyobb al6rendeli akaratet. Gyulai p6lddt hoztunk
sz6ba:,buonya Csatornautca lak6i meg tudtdk akad6lyozni
a 44-esf6rit belvdrosit elker0l6 szakaszinak szimukra s6relmes meg6pitdsdt.
A dolog 6rdemi r6sze persze az eredm6ny. A MAV kulturelt
probl6mamegold6m6dszerrel megtarthat6 ig6retet teft: a lehetsegeslegkordbbiid6pontban tart6san6smegnyugtat6an rendezi
a helyzetet,addig viszont l<6, az 6rintettek meg6rt6s6t.Ez a zaj
fniaft elkeseredettemberek szAmdrais 6rtelmes 6s elfogadhat6
kompromisszumnakmutatkozik. A'1egyz6iv6lem6nyt6l eltdr6en
magunk is rigy gondolju( hogy val6j6ban a lak6k<izosseg6s a
vdros eg6sz6nek6rdekei,torekv6sei ebbenaz iigyben soha nem
dlltak szembenegymdssal.Ami a koztisztvisel6lak6telep kozoss6genektett szolgilatdt illeti: t6nyleg azt hitfiik, hogy vege m6r
azoknakaz id6knelg amikor a f6nokok belesz6lhatnakdolgoz6ik
magdni.igyeibe/s ugyan ki hinne abbary hogy az ry6bk6nt
kiskozoss6gk6nt- kisebb#gk6nt - boldogtalan emberekboldog
vdrosi kozcissegetalkothatnak?!
Kiss A. Jinos

**'*ry#.T:W.
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TAJEI(OZTATO
En esitj iik tagiainkat,
hogy a M ozdonyvezetdk SzakszervezeteKiizpontjdnak
vdrosi telefonszdmaiI 996. okt6ber 2I -ttlI megvdltoztak:

3339-540,
3 | 30-gI g
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MOSZ KUPA
Szegedteriileti csoport
6szi fordul6inak eredmenyei:
B6k6scsaba -Veszlf
Kecskem6t - Szegd I.
Klskunhalas - Szeged II.
Szeged II. - Mez6hegres
Szentes - B6k€scsaba
V€szt6 - Kecskem6t
Szeged I. - Kiskunhalas
Mez6hegres - Szentes
Szeged II. - B€kescsaba
Szentes - Kecskem€t
Yflsztb - Kiskunhalas
Szeged I. - Mezdhegres
B€k€scsaba - Mez6hegres
Kecskem€t - Szeged II
Mez6hegres -Y€sztb
B€k€scsaba - Szeged L
Kecskem€t - Kiskunhalas
Szeged I. - V€szt6
Szeged II. - Szentes
Kiskunhalas - B€k€scsaba
Mezdhegres - Kecskem€t
Szentes - Szeged I.
V€szt6 - Szeged II.
B6k6scsaba - Kecskem€t
Mez6hegres - Kiskunhalas
Szeged I. - Szeged II.
Vdszt6 - Szentes
Kiskunhalas - Szentes

O:l
O:2
3:3
O:l
l:l
O:O
2:2
l:O
3:l
O:O
O:2
4:4
l:2
l:2
2:3
2:5
2:3
3:l
4:2
3:O
5:l
l:7
2:O
4:O
o:2
8:0
l:l
3:l

ASZTALITENISZ
Evtizedek6tahatalmasvit6k zajlanakan6l, hogyaz6lsportolvagy
az amatit versenyzdkettdmogass6k+a szponzorok.
Sajnos,a m&k6zeselddlnildtszika profik jav6ra.Ennekellen6re_
feh6r holl6k€nt - €ventemegrendez6sre
keriil az Amat6r Vasutas
OrszdgosAsztalitenisz-bajnoksdg.
Aversenytazi&n november8-rin6s9-6nFerencvfuosban
bonyoli_
tottSkle a Ferencvi{rosiVasutasSportKtir szerve#s6ben.A kiizde_
lembentizenkdtcsapat€s huszonkettdegy6nisportol6cs6peltea
kaucsukot.Ebbena gig6szicsat6banelsd alkalommalvett r6szta
MOSZegyiittese:
T6th Erika Fc 6ll.
BaliczkyAndr6sFc Vf.
KadenckiL6szl6Fc Vf. tissze6llitr4sban.
A versenyv6geredm6nye:
CsapaI
l. Debrecen
2. Budapest
3. Kiskunhalas.......VII. MOSZ
Ndi egydni: 1.Farag6Auil6n€ Kiskunfllegyh1za

2. N6methTiindeSzombathely
3. Horv6ttrElem6rn6Bp.
4. RadaLdszl6ndKiskunhalas
F6rfi egy6ni: 1. MisdkK6rolyDebrecen
2. Zfltany i AndrdsInformatika
3. MdtdJ6nosBp.
4. PappEndreP6cs
A verseny- kciszdnhetden
- mindv6gigsporta remekszervez6snek
szerf l6gk<irben
zajlott. A dijkioszt6dnfeledtmosolyaia csak az
vetettn6mi 6my6kol hogy mindannyiunkarc6nott sejletta t6tova
k6rd6s,vajonjov6reez ajelentEktelen
- amibeez a verseny
<lsszeg
keriilt - ki tud-ebrijni abh5l a pEnzeszsr{kb6l,ahonnana profft
sz6m6raszAmtalanszor
tiziinlik, Birv a e parfinyirdsbena versenyzik
nev6benmegkciszrinrim
a MAV Rt. anyagit6mogatds6t6s a Ferenc_
v6rosiVasutasSportK6r Vezetdsdgdnek
a kitdnd szervez6sL
Kadencki L6szI6

SAKK
1996.okt6ber2*27 . krizottMiskolcon
kerijftmegrendez6sre
az,"Amat6r
Vasutas
Sakkbajnoks6g",
melyrea Mozdonyvezet6k Szakszervezete
is meghfv6st
kapott.
Orommelvettema megbk6st,hogy6llftsakosszeegy 4 f6s
csapatot,akikkelr6sztveszUnka versenyen6s k6pviseljiik
Szakszervezettink
szineit.A rendezv6ny
szinhelyea VcircismartyM0vel6d6si
Haz volt,ahol kifog6stalan
szervez6s6s
ell6trisvdrtaa versenyz6ket.
Technikai
6rtekezleten
a versenylebonyolftAs5val
kapcsolatbana kcivetkez6
meg6llapod6sok
szijlettek:
a) svdjcirendszer0
b) 2x30perca j6t6kid6
c) kilenclordu16
d) a csapatok4lSvelindulnak6s a legjobbh6romeredm6ny
sz5mfta pontoz6sn5l
e) egy6nieredm6nyeket
is hirdetnek.
Osszesen
10csoportnevezett
37 f6 jdt6kossal.
Az els6sakkversenyen
sz6peredm6nyt
6rtUnkel, csapatunk
a 3. helyetszereztemeg17ponttal.
Az utols6fordul6el6ttm6gvoltes6lytink
azels6helymegszerz6s6reis, csup6ncsak 1 pontotkellettvolnamegszerezni
a
gy6ztes szegedi csapatt6l.
V6geredm6ny:
Csapat
l.
Szeged
ll.
Nagykanizsa

ilt. Mosz

Pont
19
18
17

Buch
139,5
132,142,5

Egy6ni:
f.
Minovics
T. Nagykanizsa 7,s
52
ll. Szekeres
S. Szeged
7,s
48
lll. BerkiJ. Debrecen
6,5
49,5
Vl. Kelemen
Gy.MOSZ
6
43
Vll. TalpasJ. MOSZ
S,5
51,5
Vlll. HajnalA.MOSZ
5,5
4S
XVll. V6konyL. MOSZ
4,s
47,5
TalpasJ6zsef TeriiletiUgyviv6
Miskolc
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Tu{j.uhhilst) $rrxtsr!
Mo z d o n y v e ze ti l l 6 tszd m6 s szo l g dlati 6r a 1996,6v 10. h6 22 munkanap
Kdt- &a

Szolg6lsti
hely

AIom6ny

Szolg.
6ra

l<ifrrrtat
tfl6ra,,-"6ra

14252
17218
36 881
18074

il

671

176

15()6

787

176

O

176

0
569

176

4%

l'16

Szolg.
6ra

Kifizetett
t0l6ra,,-"&a

Bp.Ferencv. 356

50426
17251

l4l4

433

168

Kiskunhalas lO5

Bp. Eszaki

Zfi

7O9

834

176

SzcntEs

2X

Szolnok

291

35747
18044
41704

269

1385

176

vesd,6

59

9656

l27l
?5

24

lcl
3'l 238

258

t7933
41 146

Szolgdlati
hely

Attom6ny

17416
Sz.feh6rv6r

35O

50 3ll

ll93

55

172

Pdcs

17640
Bp. D€ti
Gy&

43
179

Hegyeshalom 85
B.gyarmat
Hatvan

60
129

6'169
18040
27 &l
18661
13674
187
W7
l8l
19535

165

6

176

Domb6vdr

196

187
26951
t72
3{J9ll
t73
30 815

2919
13
|
0
32E
2
8O7

87

18354
12732

38

176

Nagykanizsa 196

172

Szombathely 2ll

n9
6

13
0
3
I

n6

Cellddmiilk

513

65

176

939
lol4
14

ll4

Tapolca

Miskolc

537

779
18260
77 @6

n
952

O

n6
l'16

i'240/&

Zzlaegerszeg 94
Hlll6zat

5V26

r7525
FiizesabonyoOO0O
,"o
Debrecen

369

P0sp,6klad6ny0
Nyiregyhdza 238
7-fhony
Szeged

159
ll8

B6k6scsaba 172

53 7lO
t7416
O
o00
33738
l8l
19477
18440

12
2555
16
1962
tl
649

176
176
176

611

176

1964

176

t7718

18051
Bp.Kill6ndl65

527

K6a.6m

o
7; 397
O
476
3
422

0
1875
0
609
*3
22

'

Budapestl.

1748

176

Miskolc I.

537

0

DebrecenI.

ffi7

176

Z6ldnoay

159

176

SzegedI.

6X

13423
163

0
0

737Wl

187fi 18228

175.1

6522

2938

173.4

952

A8

n6.O

873

24&+

176.0

422

22

176.0

$67

1630

176.0

Y47

3560

176.0

ll73
2

5186
lO

176.0

17854
256633
l?852
77 @6
r7525
87 448
t7725
19477
18440
lU lq7

24

18393

17 423

1458

189
259115
18481

16
1068

9
0
163

698

176

P€csI.

176

Szombathelyl.5SS

lO5 335
18066
E79ll
175

t'Aj€kozlatbkiadv6nya
A MozdonyvezetdkSzakszervezele
SIPOSJ6ZSEF
Felel6sszerkeszt6:
cime: 1087Bp., Kerepesi6t 3.
A szerkeszt6sdg
Telefor/fax 3130-818, 3339-540
Uzemitelefon:0 I - 16{2, 0 1-l 8-4O,0l - I 9-90,Ol -21-87
K€sziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizemdbcn,
Szebenift 78. Tel./fax:277-600
l2l2 Budapest,
Feleldsvezet6:Andics Liszl6
Gydrtdsisz6rn:96.116

A MosznUr,oxrrnPAsa
T&jfikoztat6 az 6regs6gi nyugdiikorhat&r
ii sszeftig g6 i ogszab&lgo kr 6t
A Mozdonwezedk Szakszervezete engem delegalt az id6n alakult
MAv Rt lriyugdijtinkorminyzatilba. E tiszs6gerr r6v6n is koteless6gemnek Azin, nogy t6j6koztassam tagsagr.urkata nyugdijaziisra
voiatkoz6 pgszab6lyok v 6,ltozits6r6l.
A kormany ieharangozta, hogy a nyugdijrendszer teijes reformj6t
meg kell k&deni f 99eU*. Err6l mrir irtam a Mozdonyvezet6k Lapia
t9*. itrniusisz6m6ban, ezenkinil az augusztusi sz6mbanis megjelent
erre vonatkoz6an egy r6szletescikk,,Mi6l sz6l a nyugdij vita" cimmel.
A teljes atalakitas helyett azonban ism6t csak az 7995' 6vi II' Tv' 6s
v6rrehaf tdti rendeleieinek a mddositdsa tiirt6nt meg azzxl,l16gya
felemelt6kegys6gesen5i 9vr9'
ny"ugd(jfcorhatart
A totebbiakban ezeketa m6dosit6 jogszabAlyokatismertetem'
Az Orszeggyills 1996.jrifius 3i des€n fogadta el az 7996' 6vi LIX'
tiirv6nyt ii'Oreg36gi nyugdiikorhatrir emel6s6r6'l6s az ezzel 6sszefii ggd ttiw6nYm6dositCsokr6l.
A 6-rveny a M"gyar Kiizliiny 1996156.szam5ban kerult kihirdetesre
6s a kovetkez6 torv6nyeket m6dositja:
7975.6viII. tcirveny a tarsadalombiztositasr6l;
191. 6vi IV. t6rv6ny a k<iztiszMsel6kirg5ll6sar6i;
1992.6dXXI. torv6ny a Munka lbrvenykonyv6rdl;
79{/2.6viXXII. ttirveny a koztisztvisel6kjogall6sar6l;
1992.|vtXXXn. ttirv6ny a kcizalkalmazottakpgall6sar6l'
Az19g6.6vi LIX' torv6ny 7997'lanutu 1-j6n l6p hauilyba' Kiv6ve a
tdrv6ny 9. $6t, amely az egy6n v6llalkoz6kat^6rinti.6s1996'jfnius
3&an liat6tyUal6Pett;es a f t. Sat, amely (az 1991'6vi IV' torv6ny 10'
$6t m6dosftja) 1998.januar 1-j6nl6p hatilyba.
-- ,
i Tv. m6dosit{s v€grehait6siszabdlyait a'159/1'996'(X' 25') Korm'
rendelet tartalnnazza, amely aMagyar Ktizltiny 1995'6vi 91' sz6m6ban
keniLltkihirdetesre.
A rendelet 1997. ianuir 1-i6n l6p hat6lyb4 rendelkez6seit az 1996'
decorber 31-6t kovet6 id6pontt6l meg6llapit6srakenil6 nyugell66sokra, hozz6tartoz6i nyugell6t6sokra kell alkalmazni'

dregsdginyugdiiko
Az tiregsdgi nyugdijkorhab6r az a trirv€nyben meghat5rozott 6letkor,
egy6b felt6telek megl6te eset6n iogot lehet
"mntynlut"U"t.ilt6seicor,
sz.erqni az oregsegi nYugdijra.
Az1996.aecernuei3t-ig hat6lyban l6v6 torv6nyi szab6lyozasszerint
ez a n6k esetEbena betdlkitt 56.,a f6rfiak eset6bena bet6lttitt 60.6let6v.
A m6dosit6s hat6lybal6PesetSl, 1997. jar;lu6r1{61 az <ire,gsegi-nllSdijkorhat5r - az allbbi tabhzat'okban ismertetett kiv6telekt6l eltekintve
- n6ln6l 6s f6rfiakn6l egysegesena betolt<jtt 52. 6let€v'
a) N6k(7/a t6blazaD..
fogosulbs6g6ve
G"gt"gt
SzriLletesi6v
"y"gdijkorhat6r
55
1939.dec.3l-ig
1996
56(55)'
1940

t943

56

2001

59
ffi

1944
1945

--12!9-------

emelesfluel
20G
2005

-51---------- ------2W------

20cB
62
rg47
*Az 194&ben es 1941-bensztiletett n6k a korhat6remelesre
vonatkoz6 torv6ny felfiiSSeszt6semiatt 55 6veskorban mehette! illetve mehutt't"t ny"gailUa Az fi korhatar 56',illetve 576v
munkajogi kateg6ria.'eddig a korig a munk6ltat6, akaratuk
ellen6re,nem kezdem6nyezhetinyugdiiaz6sukat'
Mint a t6bl6zatb6lez kiderdl, a27942.ianudr l-je el6ft sztiletettn6k 55
6veskorban mehetneknyugdi jba. A21946.december3'l-e utin sztiLle'
tetteknek m6r a 62.6let6vaz oregs6gikorhatinrk' Az ,,SbmenetiszabAlyozAs"a tibl6zatban a szaggatottvonalak kcjz6tti koroszt6lyokra
,194246) vonatkozik.
b) Fdrfiak (1/b rablazar)
|ogosults6g6ve
Oregseginlugdiikorhat6r
SniLlei6si6v
60
1938.ian. 1. el6tt
1999
61
1938.
Q
1939.jan. 1. ut6n
Mint a t6bl5zatb6lez kitrinik, a f6rfiak eset6benaz ,,6hnereti
szabAlyozis"csakaz 193&askorosztdlyravonatkozik' Akor6b606ves,a k6s6bbsztiletettek62 6veskorban 6rik
ban sztiLletettek
el az ciregs6ginyugdijkorhat5rt.
Az oregs6ginyugdiftorhatar el6r6seel6tt is lehetjogosults:igotszerezk.il.;t boz6 kedvezm6nyekkel(pl. korkedvezm6ny,elG
ni
"y,tgdijta,
f"fftiuiuL azonbana figyelmet arra, Jrogyminden kedny"gail
kiszimit6sanak kiindul6pon$a a torv6nyben meghattrozott
vezri6ny"iU.).
oregs6ginyugdifl<orhatar.

Oregsigitelies6sr4sznYugdti'
Oregs6g teljes nyugdijra az jogosult, aki 1 1ea iranyad6 6regs6gi
nyu"gaiJtornitart(1.teblazaOel6rte6slegal6bbhrisz 6v szolg6latiid6t
szerzett.
Az cireg#gi risznyugdijra az iogosult, aki a re6 iranyad5 or:gs.:g
nyugaijtoitratafi (1. t6blaza0 el6rte 6s legalibb tizeniit 6v szolg6lati
id6vel rendelkezik.
Az <ireg#gi teljes6sr6sznyugdij <isszeg6tegyar Ant a2. tAblSzatb6lkell
kiszemitani a szolg6lati id6 es a nyugdijalapot k6pez6 Atlagkereset
d"pja". A ktilonbseg abban van, hogy aki teljes nyugdijra sz'etzett
kevesebb a mindenkori
logosultsagot,aonak u nyugdija nem lehet
iegalacsonyabb nyugdii (minim6fnyugdij) cisszeg€n61,kiveve azt az
dtet, ha i mege[apitr6s alapjat kePez6 havi 6tlagkereet nem 6ri el a
6sszeg6t'Ez esetbena teljes nyugdij a havi 6tlagkeremininelnyug{
settelazonososszeglesz.
A meg6llapitott r6sznyugdii <xszege kevesebb lehet a mindenkori
legkisebb dregseg nyugdii dsszegen6l.
A torv6nym6dosit6ssor6na nyugdiiosszegkisz5mit6s6rak6t t6blazat
kenilt elfogad6sra.Az <lregseginyugdit cisszegetov6bbra is aszolg6lati id6 tar6m6t6l e a nyugdijalapot k6pez6 havi 6tlagkeresett6l ftigg'
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Az 1996. december 31-c ut;ur meg6llapir6sra kenild nr.ugdijaknai
azonbankr.at6rv6nyestiblazat (a, b) alapj6n tortdnheta szoig6latii<16
figyelembev6tel6vel a nr"ugdij kiszdmitisa. A nlugdi 6sszeg€nek
meghataro:26s6n61
a jogosult sz5mArakedr.ezSbbszim rt6sim6dotkell
alkalmazni.
2. tlblAzat
Szolgdlatiid5 A har,'iAtlagkere;et Szolgdladid<5 A har..idtlagkereset
6v
sz6zal6lia
iv
sziizaiika
10
33.0
1l

?qn

12
13
14

37,A
10n

17

41,0
,(3,0
45,u
47,0

18
19

49,0
51,0

20

53,0

20

50,0

21

55,0

2't

ql

22
2.1
24

57,0
49,0
51,0
63,0

22
23
24
25

26
27
28
29
30

(A,0
.q,0
66,0
67,0
58.0
6q.0

26
?7
28
29
30

32
33

;0,(i
71,4

,f .)

73,,0

35

l)

Iu

unn3l
35
36
37
38
39
4A
A1

42

J I

32

(

56,A
57,5
59,0
60,5
62,0
f\3,5
65,C
66,5
68,(j
69,5
71,0

1996.december

Byermekek utdtr j.ir6 szolgiiiati id6 kedvezm6ny, csak az 6krenet
iddszakdbanervir: yt-sek.
F.LORr.uoZoTT'Ti. L.jt,-: ()Hl csf c; l"t'i-tcDl/
d Ndk esetfuet
Az i. sz. tdlridzatbanszereplSirees6gi ny'ugtiijkorharirndl iegfeljebb
.Celegfeijebbaz 55.6let6vbetolt6s6t6l
tjt 6vvel alacsonvatri;6ir-'ikorirarr,
clirelytzttt tiregsfginyu;ztii jir a n6nek, ira
3 / a tablAzat
1945.decembcr31-eut6n szdieteti es 38 6vr.
1945-benszuietett6s
37 6vi,
(:s
7944benszdLielett
36 6vi.
i943-bansztiir:tett6s
35 6vi,
194?.ianndr i-ieddttszilietett €s
3.1eviszolgalati id6tszerzett,
Az tij szai;iiiiyozAs szeirnt tehit, az itmeneh id,Sszakban azoknak a
n6knek, akik rerdelkeznek az el6irt szolg6lati iddvel, az el6rehozott
rirees6,gi nyugdi; legkor6bbi id6prxtja 55 6vr6l fokoz..rtosan 57 6vrc
emelkedik.
Az 6tmeneti iddszakban a torv6ny a szolgalan id6 tekintet6ben kedvezm€nyt nyiijt azoknak az 1947. januar 1-je el6tt sziletett n6knek,
akik gverrneket sztiltek 6s sajdt h6ztart6sukban felneveltek.
A szuks6gess:zolga.lahid(t a3/a tibldzatban felsorolt:rkndl
hirom !r'r'el kevcscbb. ha hironr.
. ki:t 6r,,r,elkeveseblr, ha k6t,
* egy 6vvel kevesebb, ha egy
gvermeket szilltek, illetv'e felnevel tek.
A tart6san beteg, illr:tve fogvat6kosnak min6sr-il6 gverrnekek eset6b€n
a szolg6lati id6 kedvczm6ny gyermekenk6nt miisf6l 6v.
Ktilon szabAly'ronatkozik az 1941-bensziilctett n6kre. 6k, ha7997ben ig6rrybe Kr6njik venni az el6rehozott n-r'ugdfjat, ezt megtehetik.
Az a n6, aki 1997-hcn az 55. 6ict6rr6,tbetoltotte. irgv r6szestilhet teljes
osszr'gti vag,v r(slnvugdrlban, hogy a telje-snlr-rgdijhoz elegend6 a
hiisz 6r; a r€sznyugdijitcz el ti-:ienotdv szolgalan id6.
Fclhivjuk a figyelmet arra, hogy, ez 3 lehct.isc.ucsak unnek a koroszt6jprak e.<,:sak'1997,be
All rcndelkez&6re. l99E-til m5r ha elSrehozott
nyug.iJijatkiv6rrnak ig6nybe venni, legalSbb 3 6r'i szol96lati id6 sztiks6gcs a jcgosul ts6ghr-iz.

74,4
3(t
74,0
7t,A
?7
75,5
76,0
38
77,0
77,t
39
78,5
7E,A
40
Et),0
b) Firftak csetibcn
79,0 is minlien tov6bbi €vre tov6,t'bi1,,5-1,59o Az 1. sz. tabljzatban ismertetctt <iregs6gi nyugdijkorhat6rn6l alacso80,0
nyab!: fletkorban. de legfeljebb a 60. 6let6..'betdltes6t6l el6rehozott

6s minden tovAblri i,'vre tov.ibbi 1,C_7,0%.
Azok, akik betdltott":k a 62. 6le tr6viiLket6s telies nvugdijra m6r jogosr:lt,
silgot szereztek, de nem k6rt6k a nirrgdij negiillapit53at, ha legal6bb
tovi{bbi egy 6v szolgaad id6t szereznek, nvugdiindveked6sben r6szesril:nek. A nyr.rgdiioveles mert6ke minden 30 nap ut6n a nyugdij Q3
szazai|ka. Az 6ltal6nos szab6lirt5l elt6r5en ez eeretbel a rneg6llapftctt
nvugdii magasabb is lehet a mt96llapit6s alapjiul szoi9616havi zitlagkereseln6l.
A tdrv€nyn6dositds lehctdv6 teszi az iiregs6gi n).ugE foiy6sit6s n6}kr.ili mcgiilapitrisdt" !i azt jelenC, hogy alc a rcd ir6nyad6 irregs6gi
nyugdijkorhatArt elFrtt'. bele6rh'e a korkedr,ezm6n-yt is, r'aiarninl
mepxizereztc a s;:iiks6ges szoigaiafi id(it, k6rheti a nyrred(ia mcgdllapitdsrit akkor is, ha tor,6bb dolgozik. Amennt'ben legai6bb 355 nagr
tov:ibbi szolgelad id6t szerez. akkor v6laszthat. hogy ar. Jreqsegi
nyugdijkorhat6r el6r6sekor szSmara megdllapitott es az 6vtnk6nti
emel6ssel novelt nyugCiiat vagy a t6nyleges nvugdijba vonuidskor
kisz6mitott osszeg foly6sit5s6t k6ri-e, attirl fugg6cn, hogy meiyik
kedvezdbb a sziim6ra.

Elfreh azott iir egs6gi nuugdij
A torv6nym6dositiis lehet6s6get tcremt arra, hogy a megemelt rlregs6gi nyugdffl<orhatdrn6l <it 6vvel korAban, de ntjk eset6ben legkoribban 55 6ves, f6rfiak esettiben 60 6ves korb:rn eklrehozott ore.gsirgi
nyugdijat dllapitsanak mtrg. Ennek felt6tele, hcgy a jogosult a k6s6bbiekben ismertetesre kertil 6, m<-,giehet6senhosszfr szolg1lati id6vel
rendelkezzen. A szoigilati id6t6i ftigg6en ez iehet csckkentes n61kii1i,
aminek meghat6rozdsa egyezil az ilregs6gi teljes r:yugdij kisi6mitS.
s6nak moclj6val, vagv csiikkentett 6ssz€gd, amch"nek m6rt6kc a szolgrilati id6tdl 6s a nyugdijkorhatdr el6res6ig hdrral6v6 6vek sz6m6t6l

fugg.
Az eldrehozott
oregs6gi
nyugdjjnemAtrneneti
szabily,tehit virhat6an tartSsan 6n'6nyben rnarad. Egi'ec elemei azonban, mitrt p6ld6ul a

crcgs6gi nyrrgciii jdr a l'6rfinak, ha
3lbl.abl z.at
- 1q38.december 31-ig szrileteft
6s legal;ibb 37 6r',
" 193.i.december 3i-e utSn sziiletett 6s iegaliib'o 38 6v
szolgAiati id6vel rendelkezjk.
Az,'r!:nak a f6rfiaknak, akik 1940. ian-uir 1,ie el6ti sTriiletiek6s h.aztar,
tisul:bar e2'4ctliil gyermeket neveltek, megilleti l.rqyanaz a szolg6iati
idd kcdveznr6n,v,alnit az.el6zd pontbal a n6kn6i ismertettrink; teh6t
gyermek,.:r,k6ntegy 6v, &rrt6san bet€g vagy fogvat6kosnak min6sr-il5
g) errrek csetobentz,' rmekenkir)t 1,5 6v
Fr.lhivjuk a figyelrnet arra, hogy:
* Az e'l6rehozott dregs6gi nyugdijn5l mintlh6rom
feltetelnek
t:gyritt kell lennie a iogosults6ghoz;
* n,iknil a betoltoft 55., f6rfiakn6l a betoltott
60. 6let6v,
* az irfurvadti nyugdijkorhirt6rnAl legfeljebb
6t 6vvel alacsonyab'o 6lctkor,
* a sztils6ges szolgAlati id5.
* A tapasztalt f6lreert6sek miatt megism6teljiik.
hogy a felnevelt
gyermekck szdrna ut6n jar6 kerJvezm6ny a sztiks6ges szolg6lati
id6t csokkenti 6s nern az r5regs6gi nyugdi;ra valo jogosults6g
iddpontjdt, 6s csali az 1947. jan:udr 1-je el6tt sztiletett n6ket 6s az
I 940. janu5r 1-je el6tt szriletett f6rfiakat illeti rneg.
" A korkel','ezmdny:re jogosrilts6got szerzett n6k 6s f6rfiak az el&
rehozott nyugdijra annyi 6vvttr kor6bban jognsuJtak, egy6b felt6teiek megl6te eset6n, ah6ny 6v kedvezm6nyre jogosults6got
szereztek.

A rsrjkkentett osszegriel6rehozott nvugdiiiogosuJts6g felt6teleiazonosakaz eldrehozottteliesnyugdij6val, kivdve a szolg6latiidd hosszi!
amcly legfeljebb<it6vvel lehet kevesebb,Pild6ut ha valal<iaeka re.i
ir6nyad6 szabdlyok szerint az el6rehozoti teljes nJrrgdijhoz 38 6v
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szolgdlati id6 szriks6ge, akkor cstikkentett rjsszeg{ n1'ugdipan akkor
r6szesrilhet,ha legal6bb33 6v szolg6latiiddt szerzett.
m6rt6ke k6t t6.nyez6t6lhigg:
A cs<ikkentes
' az binyad6 oregsegrnyugdfjkorhatirr ei6r6s.iighianyz5 honapok sz6mdt61,
' a teljes osszegri el6rehozott npgdijjogosults6ghoz sztiks6ges
szolg6lati id6b6l hiAnyz6 napok szri-urdt6l.
Acsdkkent6sm6rt€k6trigy keli megfiatarozni,hogy a szolgrilatiid6b6l
hianyz6 napok sz5ma alapjan meghat6rozott szorz6szAmot(4. teblizat) meg kell szorozrri annyivaf air6nyszor 30 nap hiinyzik az oregseginyugdifl<orhatdrel&6s6hez.Azigy kapott szemadjaa csokkent6s
m6rte&6t szazal6kban.
4. t6bl6?at
Szotz6szAm
Az el6irtnal rovidebb
szolg6lati id6 napokban
I-

JOJ

36- 730
n|-1$5
1096-145C!
1461-1625
egypeldani-sbemutatyuk
A sz6mitast

0,1
03
0,4
05

K. B6la 1940.irinius 3G6n sztiletett 6s 1965.ianu6r 1-j€t6lAll folyamatosanmunkaviszon.vbar.Az el6rehozcttnyugdijat a jogostrlts6g
megszerzdsekorazonnal igenybe kivinja venni.
A rea ir6nyad6 6regs6gi nyugdilrorhatir 6? 6v, teh6t 2C02.jtirlius
3G;in mehetnenyugdijba. !,1/b t6bli\zat)
Eldrehozott nyugdijban iegkorAbban60 6ves koriiban r6szestilhet,
teh6t 2000.jdnir-s 3&an.
2000.itnius 3Gan K. Eleiiinak35,56v szolg6latiideie lcsz.
A tdrv6ny alapjan a terlesnruS,Ihoz 38 6v szolg6lati id6re lenne
szd-ks6ge(3,/b tdbla), igv csak csJkkentettelSrehozottnyugdijban
r6szesillhet2000.iririus 30-ar.
A csrikken6sm6rtdkenekkiszdrnrtisa:
Az rirep6gi nyugdtftorhatar elercsdhez2 6ve, azaz 24,3-szor3A
napja hidnyzik.
szolg6lafirciSbdik 6t (s f6l6ve,azaz9tr3napjahirinyzik.
A sziiks,6ges
43.
A 4. tAblJc,atalapj6-nteh6t a szcsrzoszAm
A hi6nyz6 h6napok szdmatmegszorozzukatiblazat alapj5nkapott
sz6mmal:243x0,3 = 7,29;teh6t K. Beiaa nyugdijlt7,29 szlzal6kkal
csokkenWefogja megiapni
Felhivjuka figyclmet,hogy:
' Acsokkentett el6rehozottnyugdij meg6llapitcit osszegealacsonyabb is iehet, mint az 6rv6nyesminrme[s ny'ugdii.
* Ameg6llapitott csokksrtett nyugdii osszeg6tnem 6rinti az oregs6ginyugdijkorhatiir betolt6se,teh6tannak ei6r6seut6n is csaka
csokkentettosszegjdr.

Ko rkedv ezmin y es ny ugdti
A torv6nym6dosit6sa korkedvezm6nyesnyugdijazSstcsakannyiban
6rinteite,hogy a jogorulbig itiSpcntj6t azrij oregs6gir,yugriijkcrhakir
alapjankell meghatirozni.
Korkedvezm6nyesnyug,lijra toviibbra is azok jogosultak.akik a szerktrlonosen
vezetfokozott ig6nybev6tel6veija:6. tc;vibb6az egeszsdgre
6rtalmasmunkak6rokben dolgoztak.Az ilyen munkakcir6kjegyz6k6t
a89 i1990.{V. 1.) MT rendelet I. sz. mell('klete tartalmazza.
Akedvezm6ny m6rt6ke k6t 6v azon n6k szim6r4 akik legald,bbnyolc
6ven 6t iiyen munkakorben dolgoztak. F6rfiak eset6bena k6t 6v korkedvezm6nyheztiz 6vi ilyen mrurkakorbenv€gzr:ttm inka sztikseges.
A kedvezmrlnyegy-egy6vv€i ncjvekszikn6kn6l minden n6gy,f6rfiakn6i mincien rit 6v tov6bbi korkqCvezm6nyrejogosit6 munkakrirben
v6gzettmunka utdn.
Az egy l6gkcirn6lnagyobb nyom6sf l6gt6rbenv6gzettmunka esct6n
a k6t6ves ked',"ezm6nyhat esztendd utnn jar 6s h6ronr6venkdnta
tovibbi egy-egy €v; friggetlenriLlaz 6rintett szem6lynem6t6l.
A korkedvezm6nyesnyugdijazas id6pontj6t rigy lehetnreghatArozrtt,
hogy az 1. sz. tAblinat alapjAnmeghatirozzuk az iliet6re vonatkoz6
6regs$ nyugdijkorhatiirt 6s ebb6l levonunk annyi 6vet, ahany 6v
korkedvezm6ny az illet6t az ilyen munkakdrben v6gzettmunka alap
jan rr,egrJleti.
A korkedvezm6nyben reszesriLl6knekannyi 6wel korAbban jar az
jogosultak.
el6rehozottciregsegnyugdii ahany 6v korkedvezmr6nyre
A jogosults6g kiszamidsanal a t6nyleges szolgAiati id6t meg kell
nrlvehi a korkedvezm6ny 6veinek sz6m6val.
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A'fv. v6grehajt6siutasirisa szerint a kori<ecivezm6npejcgot szer:.ett
szem6lyresz4reaz el6rehozottciregs6ginyngdi, ndknei a2.55.€letev,
f6rfiaknAla 60. 6let6vbetoltes6tmegel6zdid6ponttol is jAr.
Az el6nyugdijra val6 jogosuits6gmeg6llapitasdnriiaz ciregs6gin.vugdifiorhat6r meghat6rozdsarigy tort6nik, hc:gy az illet6 munkan6lkr-ilire iriinyad6 oregs6ginyugdijkorhai6rt csclkkentenikeli annyi 6vvel,
ahiny 6v korkedvezm6nyrejogostiitsSgotsz.erzetl.

Ko rengedminy es ny ugd{i
A korengedm6nyesnyugdijazas szabi,lyai csak annyihan l'6itozmk,
hogy ezenesetekbenis az rlj oregs6ginyugdijkorhatrit az )rhnyadd az
Varhat6 azonban-hogy a megemeltkorid6pont meghat6r<izAsl*toz.
hatiir miatt az dEnenetikorosztAlyokraa korminyrend*:let m6dosit6s6valolyan szab6lyokatvezehrekbe, arnelyekh.irr6nyaik kiktiszobc
l€s6tteszikie]let6r'6.
Az 5i1990.(1.8.) MT rendeietx a 33/'1991.(ll. 28.) Korm. rendelet
alapj6n korengedm6nyesnyugdijaz.6sraaz oregs6gin yugdijkorha LiI
el6tt maxim'.rmot 6ven behil kerti{het sor, a munkaltat6 6s az 6rintett
munkavAllai6krizSsakaratSval.
t-

---:-:---l--
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Az ei6nyugdij16laz.1991"6vi iV. torv6r':y30. $-a rendelk ezlk- Ezt
a torv6nyt a21995.€vi Lil" torv€ny i0. $-ivai, illetve az 1996.6vi
LIX. t<jrv6ny11. $-6val m6dositottdk, de a modosit6sok csak
'l
998. janu6r 1-j6n l6pnek hatdlyba. Ezirt az 1997 v6g€ig m6g
i6tezd eidnyugCipa6s az 1998-banhelye'beicp6 ni'ugdii eldtt
vonatkoz6 legforrtcsabbszabiiyolat is
murrkan6lktili-seg6lyre
ismertetiuk.
Eldnvugdij megdllapitas6taz.a munkindlbllr kerhetr:
* akinek az oregseginyugdijkorhatar e-leris6ireziegteljebb3 6r,e
hi6nyztk,
* aki 180napon 5t munkan6ikrili-jarad6kbanres:zestll(t),
+ rendelkezika nyugdijhoz sztlksdgesszolgirlali ici6vel,
* r6sz6renrunkahely biztositAsarl nincs kilitis.
Mini ezt kor6bbannrar isrnertettr.ik,a korkedvezm6nybenr6szcsdl6k
szempontjdoregsi:ginl.r.rgdijkorhat*ra
az elSnyrgdij megAllapitAsa
ahaliy trv korkedvezil.'rryre;rrgost-ritsabci annyi 6wel aiacsonyabL,,
got szereztek.
Ktiltin szabily vcnatkozik azokra a munkanelkti4iekri:,:rliik 1997.
j;rnu;ir1. 6s i997.,1r:.-ember
jogosuitsigot el&
31. krjzijit szeri:z-uek
nyugdijra. Ebbenaz esctbena szolg/r-iadidci sziirnitiis6reaz el6reirir
zoti nyugdij esaicrernegiraLirozctts.zimiiii:i motlot kell alkalmazni.
(Ez a3. e 4.Eblazatbar talalhato)
A 3. t6blazatbanszen:pl6szolgAlatiid<jvel rendt:lkczd rnunkanilkrili
n6lkiil kc'il mcgAllapiiani.
r6szire az ci6nyugd.ijatcstr.i<keni6s
rtrnslelkcz6
rnunkanelkrjh
A 4. tiltdzatban szerepldszolg6iatird6'.,e1
kcli
rlszere az.el6nyuadijar'a tiiblAzarnaknrtgfeltld csolikenressei
meg6.llapftani.
aki a tl. tibl6zatbanszeiepiri:rz.oig6iati
i,i.i
A;rnaka rnunkan6lkr.ilinek,
miniri:um6valsemrendelkezik,;r i.ib!6zataiapj5rkis,,-irrclt6sszeget
tovibbi havi 0,5?.-kalkeil csokkentt';ri.
AZ ATMENETI]D6;ZAK SLAB, LY)ZASA
Azoknak a mrnkan6ikdlieknek, rkil,nek a jogos,.iltsigar1997'.decernber 31-ig megallapiqak,az el6nyugchjaifoly6siLanikell
irin trkircir: reti'cn),djtAnnak,akr1?97,december3i -ig az el6nyr;g,dij
ja rls rendelkezik a szriks6gesfek€teiekkei,az ei6nyugdiiat meg ke[
dllapitani.
A KOKHATAR SZAB ALYOZA SA
al N6k esetiben
szerezei6nyugdijra, az
Aki 1996.december3i-ig jogosuitsAg4oi
6regs6gi nyugdijkorhahira 55 6v. Teh6t legkoribban 52. szrilet6snapi6tkovet6enlesz iogosuJtaz egy6bfelt6telekmegl6teeset6n.
Aki1997. ja.nu6r1. 6s clecember31. kozotti irldszakbanszerezjogosults6got,az oregs6ginyugdijkorhatira 57 6v. Az 19:14.januir 1. 6s
december31. kozott szrlletettn6k azonbanaz el6nyugdijra az 6regsegi nyugdijkorhatir el5tt m6r ndgy 6wel jogosuitak. Teh6t az
1944ben szdleteft n6k, egy6b feit6telek megl6te mellett, 53. szdlet6snapjr*at kovei6enjogosultak az el6nyugdfjra.
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b) Fdrfiak esetdben
Aki 1997. december 31-ig jogoeulb6got szerez az el6nyugdijra, az
oregseginyugdijkorhat6r viiltozatlanul 60 6v. Teh5t egy6b felt6telek
-"glate eet6n az el6nyugdijra 57. sziiletesnapj6tkovet6enlesziogosulia mr:nkan6lktili. Ez azt jelenti, hogy a27940.december31-eut6n
sztiLletettf6rfiak mar el6nyugdiira nem szerezheb:rekjoSosultsagot.
Az ismertetett korhatiirok al6l n6k €s f6rfiak eset6benis kiv6telt k6pemck, akik korkedvezrn€nyreszereztekjogosulb5got.
Az eldnyugdij hely6be l6pd 'Nyugdii el6tti munkan6lkiili-seg6$'
anyugd{ etOtiimunkan6lkrili-seg6lyr6lsz6l6m6dositisa az'l 99f ' 6vi
IV.t<irv6ny30. $6nak 1998.ianu6r 1-i6nl6p hat6lyba.
megSllapitAsAtaz a munkan6lkiiLli k6rheti:
A seg6ly
-akinek
*
az oregs6ginyugdijkorhat6r betolt6sehezlegfeljebbot 6ve
hi6nyzik,
* aki 1'80napig munkan6lkrili-jaradekbanr6szesdLlt
6s a foly5sit6s
id6tartam6t mar kimeritette,
* aki a j6rad6kfoiy6sit6stm6r kimeritette 6s ezt krivetSenh6rom
6ven beltiLlel6rte az elsd Pontbanmeghatdrozott6letkort,
' aki rendelkezik a sztiks6gesszolg6latiid6vel,
* akinek megfelei6munkahely biztosit6s6ranincs kil6tds,
* aki egyrrttmrikodik a munkatigyi k6zponttal'
osszegemegegyezikaz oregsegi
A nyugdij el6tti munkan6lkr'iii-seg61y
nyugdij mindenkori legkisebb tisszeg6nek807u6val.

A Munk a Tiirodnykiinytt 6nek mddosft dsai
Az oregs6ginyugdifiorhatar emel6s6r6lsz6l6Tv. m6dositottaa Munta Torvenyt<;nyv6r6lsz6l6 1992.6vi XXII. Tv-t (m6dosult Mt' 91.S(2)
bekezd6ss a 95. $ (2) 6s (5) bekezd6se,a 97. $ kieg6sztil egy dj, (1)
bckezd6ssel).
Az lv{t. m6dosi tAsalis 7997.janulr 1-}6nl6pnek hat6lyba
A Munka Torv6nyktinyve (tov6bbiakban: Mt') v6le1rr,t't biztosit a
nyugclijazSsel6tt Ail6 dolgoz6knak, mivel az oregseginyugdijjogosulti6g'megszerz6se el6tti ot 6ves id6szakban a munk5ltat6 csak
indokolt esetbensztintetheti meg rende felmond6ssala
ktil<-rnrisen
munkavSilal6 munkaviszonyAt. Ez a szabdly tov6bbra is 6rv6nviren
marad, de pontositott6k, hogy milyen id6pontban szrinik meg a tcirveny 6ltal biz.tositottv6delem.
lvlegszrinneka felmond6si tilalmak, illetve korl6tozAsok,ha a mturkavalLl6 a felmondAskozles6nek,illet6leg legk6s6bba felmondAsiiC'5
kezdet6nek napj6n oregs6gi nyugdijra jogosult, vagy rokkantsiigi
r,yugdijban r6szesril.
A meghat6roz6sb6laz is kovetkezik, hogy a felmond6si tilalmak a
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nyugdijpgosults6g megszerze6nek napjSig tartanak. igy.nem teheti
*og u *""ktltat6, hogy n6hanyhdttel vagy hdnappal kor6bbanmond
fel, arra hivatkozva, hogy mire a felmond6si id6 letelik, addiga mar
jogosult lesz a dolgoz6 a nyugrliira, teh5t nem rnara<lell6tatlan'
Alorkedvezm6nyi szerzettmunkav6llal6 eset6benaz 6t 6v id6tartamra
sz6l6 v6delerr a red ir6nyad6 tiregsegi nyugdijkorhatArn6l annyi 6wel
kordbban kezd6dik, ah5ny 6v korkedveanenyre pgGulbegot szelzetl
Erurekoka, hogy a felmond6^sikorl6toz5s nern az <iregseginyugdifiorhada hanon anyugdijiogos:ls6g megszerz6seel6tti 6t 6vrevonatkozik'
A felmondasi tilalmak megszdn6se a nyugdijjogosults6g megszerz6
sevel mindsnellett ncrn leient azt, hogy az ri'reg#gi nyugdijjogost-tltsig megszerz6setinmagAbanindoka lehet a munkaviszony rendes
felmondissal tort6n6 mepzilntet6s6nek. A torv6ny szerint ugyanis a
rendesfelmond6sindoka csak a munkavdllal6 k{pess6geivel,a munkaviszonnyalkapcsolatosmagatartdsaval,illetve a munk6ltat6 mrikcid6sevelclsszefrigg6okok lehetnek.
A fentiekben ismertetett szabAlyok alapjdn a nyugdiijogosults6got
szerzettmunkav5llal6 sai6toshelyzetbekertil, mivel megszrinik az 6t
v6d6 felmond6si korl6toz6s.Rendes felmond6ssalnem sztintethet6
meg a munkaviszonya csak az6rt, mert megszereztea nyugdijicgosnlis6got.Ez perszeokozhat a j6v6ben gondokat is, mert feltehet6en
novekednifog az olyan munkav6llal6k sz6ma.akik a nyugdijjogosttlts6g megszerz6seut6n is tov6bb kiv6nnak dolgozni a bevezet6sre
kerul6, erre osztcinz6nyugdiisz6mitasirendszermiatt'
Amennyiben a munk6ltat6 a rende felmondas ok6ul a mmkalbt6
mtikod&vel kapcsolatosokot - p6ld6ul az adott mrmkakdr megsztintet6s6tvag,vl6tszdmcsokkentest-jelcil meg, felmondhat, es a nyugdijjogmults6got szerzettmunkavAllal6t v6gkiel6git6s sem illeti meg.
Fontcitot6k a torv6nyben, hogy rende felmondas eset6na nyugdijjo
gosults6got szerzett munkav6llal6t mely id6pontt6l kezd6d6en nern
illeti meg v6gkiel6gites.illetve annak h6rom havi 6tlagkeresettelmegemelt mszege. Eszerint nem iar v6gkiel6gites a munkav6llal6n& ha
legkes6bb i munkaviszony megszfines6nek id6pontj6ban oregsegt
nfrrgdijra jogosul! ha korengedm6nyesnyr-rgdijata[aPitottak meg reAbban az esetbentehat ha
si6re, vagy rokkane6gi nyugdijban r6szesdLl.
a felmond6si id6 v6gdg megszerzi a dolgoz6 a nyugdiliogosults5got,
nem illeti meg a v68kiel6git6s,illewe annak a megemelt ibszege'
bekezdesselb6vtlt a m6dosit6s sor6n, amely
Az Mt. egy erteLm-eeO
meghabroz-za,hogy mit kell oregsegi nyugdijjogosultsag alatt 6rt'eni a
ton 6ny egvespontjainak a,llialmaz6sasor5n.Ennek megfelel6ena munkav6llalo ikkor jog<xult oregs6ginlugdiira, ha a korkedvezm6nytis
figyelembe v6ve a re6 iranyad6 oregsegr n1"ugdlkorhadrt el6rte es
t*dulk"zik o ttulseges szolgA'iatiid6vel. Az riregs6ginyugdiftorhat6r16l,a kofkedvezm6ny felt6teleir6l 6s a szriks6gesszolg6lati id6r6l egyaszol61975.6vilI. t6rveay rendelkezik'
rant a i6rsadalombiztosit6sr6l

ij k orhat dr emeI6s6nek iitemez6s616 I 6s Iegf ont ossbb szabdly ait 6I
Npgdiis<ikkent6s korhatir el6tti n;rugdiiazAskor,.,
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A nyugdij jogszabAlyokbanm6g val5szinfl, hogy lesznekvSltoz5sok,
ez"trO'i u io[eg6katfolyamatosan t6j6koztatnifogiuk" Pl': korenged*1r,y* ',yugailaz6s,roi.t<antsdginyugdiiaz6s stb.VnaentCpfen javaslom a tollegakn;k, iogy l6pienek be a Vasutas
Onk6nteskotoonor Kieg6szit6 Nvugdiipenzt5rba egyrezt, mivel a
nyugdijrendszer felt6teleihetO"n.iai.'it'"r"kre a p6nTtArakra(3. pil-

16r),m6sr6sztkar lenne a MAV Rt' 2%-oshozzAjitulSsAtnem kihaszn5hi'
Bel6p6sinyilatkozat 6s Alapszab6ly atag.csoportokn6l6s a k6zpontjdban is tal6lhat6.(Forr6s:VAmosIstv6n ETOSZ)
noomfuer20.
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