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A mozdony teliesftmdnYdntill

Reggel hdt 6ra. KdnyelmetlentilkemCnya sza- beletenniebbe a forddba.,42 diszakaiszolgdlataz
bdlyi4sze*rdnyfedelq egyedtilikomfodl?a tdpegy-. i-n a pont:22.30-t6/tart kifulladdsrg
Mbstreggeluan.Kel fel a nap.Az Ciszakdscsapat
sgbm* melege, amely most kellemesenmelegfri
heHt a /euA/6/etudrdmozdonyuezetdnekSeitelmes mdr elmenthaza, d wszontm€g itt uan.Elgydthften
csendbe burkoldzk a gurfrfidomb. VCszl6sl6ez a fordul a mdsk oldaldra,szinte dntudat/anuLMCgs
halgatds, a prllanatMkessdgdbekapaszkoddmun- feleszmdlegyiddreCsremdnykedvepillantazdrdn.
kdiok menedCkdttenyegetdnCmasdg.Pihenneka Az Hdm€rdszerkezetegrykedrfienmutare,mdr aak
perei uannaka pihendsre.Fele gyorsan vrssaha'
koaik is acdlos dgyukon.Nem hallani egypissze' 'nyatlk
dsszeeauart sdl/dra;rgyel<szikkt-smened6'
ndst sem. Csak a Csdpi bfig halkan 6s Hradtan,
dsszeszednimanddk energidtt
ieren
ui'
szundikdlva
6rd
firizve fdm bensdiCbenazt az dletet amely
hogy
ezzela vdgsdnekirugaszkodds
6s
dletkedudt
Lopalszk
uan.
Most
azonban
ovdz.ha ilntudatdndl
A
nappatddt
hdtralCvd
7a tcettaz Clet n'lktildzhetetlen alkotdr4szdt med sal tildlje a szo/gdlatufurCig
azok,akik elveszk t6/e ugrdsrakdszenfrgyelrk'lesk losok lassan megdrkeznek TCtoudnszdllingdzna&
mrkor kdvet el hibdt mikor vCtkezik.Nem al<art6 mntha nem lenndnekbenne biztosakabban, hogy
elaludnr,eak pihendsre udgyottaz dtdolgozolt6i' jdt cselekszenekHidelenmegsz6lala t6rhangos,a
percei mdrcsaktdvoli kildbeveszdkdrvoszaka utdn, de a termdszet wsszakdtetelte,amrt tCtlensCg
gyorsanfoszlanaksemmiv6;mnt a
nalak,
amelyek
elraboltakt6le: az dlmot
A mozdonyvezetf, dlmdbaniira dtCliazQ'szakdt hanghulldmo&mrhelystkirobbannaka hangszdni
Fejdbentitkhzdkcsendilldseufsszhangzik6s a szCl to/re4rCbdl
Tdtovdnfeltil SzemCben696fdidalomlilftet tag'
zigtdsdt hall1amaga kdnil. E11e/tEenegy 6ra 6ta
dolgozik.Hosszti il.szaka volt sokat mentek.Egyik 1?i nehezek Cs alrg akarnak engdelmeskedni az
vonatotgurfroltdkle a mdsik utdn ds kozben6ssze izmo& feie fd1egy kicsit az egCsz4iszakdndt taft6
rs dllfroiaki6 pdrat. Elfdradt Szerelteezta munkdt koncentrdldst'l.Beb0iikcipdiCbe,mdg ana sempairt6zotta tatta/6k zaroft erefit, hogybekhsse.Sapkd/aarrdbbfekszk
annakellendre hogy sok ko//69d1?
szo/gd/att6/;vollak olyanokis, akk inkdbbmegaldz- felteszinehogymegtfdzzona reggeli htiuds /eveg6*oaA& nehogyide kenilienek Elente igy gondolta ben.
lnt az ijal<rtak,aztdn megindulnak A mozdony
6 is, hogtyalantas munka, de amrkor egy fdnhki
retorzidmntt rdekenilt,rdiott, techntkailaga legne- kelletlentil indul, nem sok kedue van hizkodni a
hezebb feladattal ke// megbirkdznra.Maid minden koreikat.Fdnyesrekoptaktalpaiaz d//and6rohangdgurfrdsalkalmduala vonalimozdonyokdlta/toviibbi: /dsttil; az 6Xb/rs 60 krlomdteftgyfilott a meg/6u6
tott vonattamegeketmozgattameg - ndha-ndhaa sok-sokszdzezerhez.Lassantelik a d6le/61t.Solcat
menetrendszerntisebessdg3h40 szdzaldkdval-, kell tolatni,ndha-n€haelm4ldzk nehezire esik fiilyenkor az eredeti fCkezelttomeg 5 szdzaldkadllt gye/ni Egy alkalommalnemidl d// a udltd,mdg az a
szerencse,hogy csicaal szembenhaladtak;hidba
rendelkezdsdrea megdlldsokalkalmdua/.
kellett
a rossz lordaszervezCsCs az dlszaka megrteszia
nem.
Meg
mdg
hibfuott
eddb
Mdgsem
szenntseholaz orszdgbannincs
felelni az dllomds kapacitdsa dlta/ meghatdrozolt magddt.Tudomdsa
feldteleknek - szdval nem lehetett tigyetlenkedni llyenmunkarendtartal4kon; dltaldbanaz dllomdsrak'
Eirnra kellett a haiszdt mintahogybirnia kellelt a kal egytittszoktak udltania mozdonyvezetdkrs.
tolatdcsapattdbbi tagidnak is; kocshe-ndezdkne& Mindenholsikenil ralamilyenmegegyezdsreiutni
bhtesvezetdknek, koeimesternek Osszeszokott az dl/omdssaleak itt nem:A feketebdrdnyforddnak
velilk mdr rCgen mindig egyilft dolgozak NCha Oy rsjd. FCIth fe/6 egyszercsakelfogy a munka.
belekeverteka forddbaazok, akik megtehettdk Ta- trdny a ffiflhez. Ahogy tdvoldik a gurfrddombrdl
dCleldtt/0
tdn az64 hogy eludlasszdka megszokoltcsapaltdl figy oldddk a gdrcs. VCget4rtaz C1'szaka,
Tartal4kra
6ta.
vdltozik
dvek
Nem
semmt,
llyenkor a brda thbbi tagl? is dtkenilt egy mdsik 6rakor.
A
vonatok
lesz.
nndp
sztiksdg
nem
volt
senki
m6rt
erre
sztiksdg
Hogy
/innek-mennek,
cryatba.
tudta; taldn azCd ne CrezCk ttilsdgosanpl magu- csak az emberekmaradnakugyanazok;iddkdzben
kat VCgtdrers ez volt a leketebdrdnyforda.Ldtezk persze megdregszenek,gyarapdnak a tapaszrlyen mdshol rs, ilt mi6rt ne lenne?Aki a fdndknek talataik Egy idd utdn belefdsulnakaz 6/etbe, de
elvCgzika rd1'ukmdrt feladatokat- gyakran a moz'
nem tetszd cselekedetetkdvet el az ide keniL ltt
mdr eak kdt hely uan. Gondbanlehet a fdndk: mi dony teljesfrmdnydnt0//
DomMv6r,VF
VeresGy6z6mozdonyvezet6,
lesz ha ez s betelik? lgyekeztek minden rosszat
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mez6se,avagy
Az Utasitds(felre)6rtel
mit megnemtehetegyszolgdlativezet6(ll.)

melLapunk februdri szdmdbanmeg' natjelent66riszolgdlatalatt, kurta nyft6ksz6l a mozdonyvezetd
jelent irdsomhoz az aldbbi helyre' ir6sbelirendelkez6ssel,
n6hatola- leitt,l6sd a postavonatmozdonlrueHsvezetdvel(lesdaz els6felsoro- zet6i6nekaz eset6t!
ioaz
- - frdst szeretn6m kdzzdtenni:
Ha viszonta foroalmiszobehtnal
K. dllomdsvezet6i6t6lezdton ldst).
K6s6bbmdr mdsfdloldalaslrds- t6rt6nik nem 6pptn utasilIsszer0
k6rek eln6z6st,vele virl6bannem
de n6g mindig munkav6gz6s,ez mdr senkinek
besz6ltem,csak a helyettes6llo- belirendelkez6ssel,
nem az utasftesrenclelkez6seineknem 6rdeke,hogy nyilv6nossAgra
m6sf6n6kkel6s az oktat6tiszltel.
Mds kdrddsaz, hogy tudom6sa me$elel6en.Az tal6nmdremlft6sre kenilidn.Ebbenaz esetbena,,vizs6s ezekut6nadta sem 6rdemes,hogyant0nikel egy gdlat"nemdllapitottmegszabdlytavolta tdrtdntekr6l
Nem6rke- lansdgot,csak annyit,hogya tolav6r6s vonataz dllomdsk6zb6l.
vonatvezel6i
a
utasil6sba
6rv6nyesaz egysze16- zik vissza a kiinduldsi6llom6sra, tAsvezetdnek
szalaokiad6sdta tolatdsvezet6k
utdnje- nem6rkezikmgga k6vetkez66llo- riis'ltett vonatvezetdi vizsgdja.
sz6relA cikk megjelen6se
lent6svdltozdsoktdrt6nlekezen a m6sra sem. Es a szem6lyvonat Eov6bk6ntnem ielentettsenki (de
szolgdlati helyen. Eredm6nyk6nt vagya tolatdslehervonatpedigle- mi6rtnem?)neni is t0rt6ntsemini.
Pedig a vas0t jelleg6b6lad6d6an
el,a forgalmiosztAlyre- k6zlekedik.
kdnWelhet6
(adminisztrAldsi
k6nyszer)ezeketa
fofels6
vasdtbiztons6g
a
Ez
m{r
vdr6s
szalagokat
zet6irendeletrea
t6nyszenienvisszaletort6ndseket
visszavontdk.Viszont nincs tudo- kon!
Mindezekr6l sz6ban tdj6koz- hetkeresni.
m6somr6la,hogyaz drintettdolgoHoovez a vezet6hoovanadhatott
z6l<t61
eln6z6stk6rtekvolnaa hely- tattama vontatdsif6n6ks6ghelyettelen0lkiadottszolg6latijelv6nyek tes vezet6j6t,k6s6bbir6sbanrdsz- ki ilyeii utasftdsokat,h6gyantrlrhetmunkavOgforgal- te meg utasftdsellenes
letesenaz 0zletigazgat6sdg
miatt.
A nyilv6nosnak z6st,mi volt a motivdci6- egyel6re
Tovdbbi,,pozitivum"
az is,hogyaz mi osztAlyvezet6j6t.
itt leljelentkez6 mozdonyvezet6k mondhat6 sz6beli egyeztetesaz nyitottk6rd6s.A KollektivSzerz6szolg6latk6pes6llapot6t alkohol- Ugybenvalamilyenokn6lfogvael- d6s vildgosanfogalmaz,mi a k6temegdl- maradt.Az irAsbelivdlasz pedig less6gea munk6ltat6ijogkdrgyavizsg6lattal,,KELL"
szonid6s
lapftani helyi,sz6beliutasftdsalap- enyh6nsz6lvanemelfogadhat6. korl6jAnak a munkaviszony6val
kotelezetts6geit.v6tkei6h a lorgalmi szolg6lattev6knek. Joooalvet6dikfel a k6rd6s:mi6rt kapcsolatos
jegyzemmeg,a is eril-egetemfel a nrr.rltat?
Ami el- seh megszeg6 munkavdllal6val
Csakkdzbevet6leg
foroalmiirod6bani6l m0kdd6alko- m0lt,szerencslrebaj nemt6rt6nt, szemben.
itt az egyenl6elbiHol6rv6nyesUl
is van.Afokozatoss6g
el- feleitsUkel. Erdekesm6don, ha
hc.feszter
m6g szeren- moidonwezet6kenilvalamiok mi- r6ldselve?
v6nek ,,betartds6val"
Garamvdlgyllstvdn
vizsgdlat- att a k6pbe,azt m6g6tvennapmulcse,hogynemv6ralkohol
f6nnzdonyvezet6
va is sz6monk6rik.Vizsg6lj6kaz
soba 6llni!
ra kelletta koll6o6nak
VF
Kiskunhalas,
lsm6tfelvet6difegy k6rd6s:me- tigyet akkor is, ha perd6nt6bizolyik utasit6s,mely pontja irla el6 a
ilyenmeg6llapiszolg6latk6pess6g
tds6t- perszenemellen6ze$vegz6 k6zeqekr6sz6r5l?
G1t46-29// 997. Szti./9.
Mruel el6zd irdsomban foglaltak SzemdlytigyiF6osztdl1q
csakjdghegy csiedt kdpezk ezen
k0zl0m:
azalabbiakban
teltett
k6rd6*kre
allisoontomat
februar
20-i016s6n
AVET1997.
a szolgdlati helyen, ezdrt kdzre'
negrllldsa
esetdn.
szabad6Avelfirtln0
Elfirds
a
ltilnanka
ad,l.
adom a folytatdst'
g (2)bekezd6se
megvdltAsAr6l.
t0lt6n6
- Nyilt vonali szolgdlatihely kiszabadiddvel
rendelkezik
a t0lmunka
AzMt.147.
jelenti.
megv6ltds6t
megvdltAs
csaka bdrp6tl6k
t0rt6n6
a szabadid6vel
6rtelmdben,
szolqeHsa tolatdsvezet6vel,k6t Ennek
jogosulta
ilrunkabd16re
idej6ben
v6gzett
6sezenfeltil
hat6an.
t0lmunka
llyenesetben
amunkavAllal6
esetbenis bizonyft
- M 44-sor.mbzdonnyaltovdbbi.-(ab6rp6tl6k
id6reaszabadid6.
id6tartamenak
megfele16
helyeil)
illetimegav6gzett
t0lmunka
tott kiszolq6l6vonatok.Mivel itt a Akdrtid6pontban
az
al6l,demegkelltizetni
a munkav6gz6s
a munkav6llal6t
hl kellmenteni
,,CSM"kdilekeddsnemenged6lye- erreaziddrees6bdrtis (igazolt,
k0vet6
v6gz6st
A szabadid6t
fizetett
a t0lmunka
tAvol16t).
zett, nem tisztAzott,milyen min6- h6nap
(KSz
43.$ 2.pont).
vdgOig
kellbiztositani
s6qbentart6zkodika tolatdsvezet6 ,d.2.A szekszerrezetl
tlsztsdgrlseu
dllazlsa,ha0l a nunklltatdt6il tele
(Vonatkis6r6
kell.)
a iezel6All6so0?
"taulklzdra'6s
ls
rtrla
a
el
/elenl6tdt,
Mivelsem az lrdsbelirendelkez6s
illeti
munkaid6-kedvezm6ny
feladata
eHHsac6ljdb6l
A szakszervezet
tiszts6gvisel6j6t
sem a Tolat6siiegp6'
t6p6ldenyet,
k6tirdnyti:
a
belsd
szerint
(Mt.
14,
A
elldtAsa
Allispontom
keitnem iososultaldirni,k0zleked6 meg 25.$ KSz $). tisztsdg
szervek
k6pviselete
a munk6ltat6
6smAs
illet6leg
a tagsig
ellitisa,
ki lesz a szakszervezetimunka
vonatn6l'kd'z6p6llomdson
v6gezhetdk
el,a tisztsOgterh6re
vizoltfeladatok
csaka munkaid6
Haaze16bbiekben
tofatds vezel6ie? A Menetigazol- e16tt.
v6nv3. rovat6bamik6ntirhatombe? visel6t
illetimeg(KSz14.
kella munkavdgz6s
al6l,6serreazid6reatlagkeresete
mentesiteni
-'Bontdsrarendeltrendk'rvUl
hi6- g 4.pont).E16lordulhatazonban,
iddben
kell
feladatokatolyan
hogya tisztsdggelegy0ttjA16
nvoskocsiktovdbbftdsaa szomsz6- elvdgezni,
ra
Eneaziddtartam
sik0telezettsege.
eknincsmunkav69z6
amikoratisztsdgvisel6n
d6s 6llom6sr6lvonatba sorozva, a munkiltat6t6l
tev6kenyelldtAsa
a munkiltat6
munkabdr
akkorsemilletimeg,haa teladat
f6kpr6ba,n6ham6g
f6kberendez6s,
k0z0s
szerintugyanis:,/
kapcso{6d6
6rtelmezds0nk
AKSz14,$-Ahoz
kapcsol6dik.
6vin- s6g6hez
terhel6sndlkUlis kUldnleges
nen
illelineg
a
liszlsCgrisel1l.'
dfazds
vdgzetl
szakszervezelinunkdCrt
szabadiddben
megtdtelen6lkUl.
t6zked6sek
rebrudr24
Budaoest'
1ee7
- lparv6gdny
melya
kiszolgdldsa,
rir::ll;,ifrrr:r,J
szomsz6dosdllomdsb6l6gazikki,
von6lkUl,
vez6nyl6se
szolgdlattevd
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JOGSZABALYVALTOZAS

Akormdny 10//992 (1.28.)Korm.sz. rendelete1?len' - Felel6ss6gaz 0L-6s k6zipoggyflsz6rl.
- Az io6nv6rv6nvesft6s.
A
tds vdltozdlsokathoz a vasiti szemClyszdllfrdsban.
- Afelebss6gfiz6rdsa.
udltozdslegtontogaffieleme,hogyaz utasCsaszolgdl5. RESZ
h4st v6926 MAV Rt k,zdtt olyan szemalyszdllfrdsi
V//.Fejezet
szerzfrAs jhn l6tre amelyszabdlyozzaa lelekjogtatt€s
VEGYESRENDELKEZESEK
k)itelezetb4geit A rendeletaz aldbbirdsze/66/6s fe1?'
1996.jdnius1-j6nl6phat6lyba.
A rendelet
zetel66ldll:
Az al6bblakbante[es eg6sz6benk0z6[0k azt a
1. RESZ
valaelkertll6sevalaelker{ll6se
bek6Vetkel6s6nek
felezetet.
amelvbek0vetkez6s6nek
lezet€t.amelv
Fe1?zet
- A rendetethatdtva.l
mbnnytohrebint 6roere, s a mozdonyszem6lyzett6l
- A dij ellen6benf6gzettszern€lyszdllftds.
munkdt lg6nyel.
ls komoly,
- Az UzletszabAlyzal.
SZABALYAI
A
,.RESZ
O SZEMELYSZA TNS
A KOZFORGALM

^{!{"T6{e"

Y

AVAS
OTTA

FLLEL6SSEGE

vonatkimaraddsa
Kdzforga/miszemClyszdllfr6
"{;{flK
- Uzemik6nyszer,
6s kdsedelme
k6telezetts6g.
szez6d6sk6t6si
- Menetrend.
20.$
- Utaz6sb6lkizdrt,vagyfelt6telesen
(1)AvasrittdrsaSfg
illetvepotjegydiie4qk
a helyjegy,
sz6llfthat6
szeaz utask6rdt,
mellettk6telesmegterfteni
visszafizet6se
m6lyek.
- Menetjegy.
mdsm6helyjegyv6ltdsdvalvagy
ha az utasUl6hely6t
- Utastdi6koztatds.
don biztosilofta,6s
- Afele( jogai6s kOtelezetts6gei.
vonatkimarad,vagy
a) ak6zforgalmfszem6lyszdllft6
- K6zipoggy6sz.
30 percetmeghalad6k6b) a vonata cdtdllomdsra
- A szilm6.liszdllftdshoz
meg.
kapcsol6d6szolgdltatdsok. s6ssel6rkezik
- Elt6r6min6s6griszolg6ttatAs.
(2) A kdrt6rit6sdsszegenemhaladhatjamegaz utas
- Forgalmiakaddly.
menetjegye6r6nak
- Szez6d6st6lval6el6llds.
esetdna tizen6tszdrds6t,
a) vonatkimarad6sa
b) kdsedelem
eset6naz 6tszdrds6t.
EEgtelen helybiztositds
- Az rltipoggydszfuvarozdsa.
2 1 .S
- Az ritiblfydsz kiszolg6ltatdsa.
kdtelesmegt6rfteni
az utaskdr6t,ha
Avasrittdrsasdg
- Kiszolgdltat6si
az utasaz ril6hely6thelyjegyv6lt6s6valvagymdsm6akaddly..
6s a biztosftott0l6helyeta vas0tt6rsadon biztosftotta,
3. RESZ
illetvea helybiztosftSsban
ismdtelten
6rt6fesftette,
sdg
.!V..Fejezet
kocsitnem dllftottaki, 6s az utas helybiztosi
me;gjeldlt
KULONyONAT
nem tudottgondostdsdnakmegfelel6elhelyez6s6r6l
dijdnakaz
kodni.A kert6rft6s
6sszegea helybiztosftds
szABALYAI
AszERz6D=3S!E8?t
6tsz6r0se.
EG
A kormdnyrendeletteljes egCszCbenmegtaldlhatda
E
AVAS
UfiA"JAsRffFLLEL6SS
- K6zforgalm0szem6lysz6llft6
vonatkimaraddsa6s MagyarKdzl6ny,| 997/8. szdmdban.
slpos
t:-"TI
k6sedelme.
- El6grtelen
helybiztosftds.
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Akiknek lsten esdlyt adott (1,rdsz)
idiiga kellemes
J6taludtam
a D6liP6lyaudvana.
k0ziil,
Kollogik
anaa lesbevonulisit
a Tiszlell
emlokezhetnek,
Nemsokan
Atmetk6nyelmesen
szCmCban
Domb6viron
elhelyezkedni.
szeplemberl
melegben;
sikertllt
ezen[Jsig1996.
amelyet
ilvld lev6lre,
N6mel
ilozdonyvezetdk
munkiba
lhnnasGelllnga
reggel
voltazemberek
Alevelet
Tipikus
tdvdrosi
r6ztam
olvashattunk.
a Keletibe.
iila.Leve16nek
els6 siettek,
eln0ke
lllrisCgl
Szervezetdnek
Szakszervezete
ki0jsdgot
kiazaznapileck6t
iskoliba;
olvasott,
a16nyok-sricok
megrendezell,
Eu. p16bAlta
nydton,
moltatta
Szolnokon
a tayaly
dsz6ben
is,akikcsakegykedv0en
voltak
bAmulmegtanulni6s
olyanok
Tal6lkoz0l0l,
amelyen
e n6mel t6ka tovasuhan6
l. lfl0srgl
rdpaltozdonyvezetdk
fal6t.Nagytdskdmmal
nemkeltettem
semmialag0t
mlsodlk
rOsz0benlyentelt0n6st;
6 ls t0sztvell.A levOl
teglakdnl
deleOtcl6
n6hAnyan
bosszankodhk
csomagom
szok6bgfeljebb
nketegyn6metorszdgl
Htogalrsts. sosnil
kszenezet0
megh
lvtaSza
nemesett
it rajhsenki.
nagyobb
m6retdn,
deszerencsdre
n lulon,
en R0videsen
6rlaz,amlkorludomisom
ilemklsmeglepet6sk6nt
be{lltam
azemberfolyamba
6sa
a Keletihez
drkeztem,
mlndazok.felszinre
Eztilon
egylk
lagla,
szerelnek
leszek
at0Sz:dehg{cl0
magam.
sodortattam
letl6k,hogy6nlsolllegyek
mondanl,
aklklehelov0
nrkk0sz0netet
id6m,
Voltm69
egykicsit;
Koren
bdven
ezdrtkOrben6ztem
6rkeztem,
merl, olyan
h6l{sezeknek
azembereknek,
Az0rl
isvagyok
t csrprtban.
jerhmerre!Altuzatos
Uzlebcsk6k
rdgen
aluljAr6ban
sorah[26hogyvll6gndzelem
alaplal.
klv0lhozz{llrultak
ahhoz,
akaratukon
p6k6ru
6sfelmenbolt,0jsAgos
sb,Vethmp6rfalatfrissennival6t
ilondhetnim
leremlodolt. dott;
0gyls,rilvlldg
banmegvrltozzon.
kOrbej{rhm
Fentnagyvolta nyrizsg6s;
az6piiletet,
tema csarnokba.
Pilya- denemlithmsemmi6rdekeset,
mega talAlkoz6t
a Keleti
Reggel8.30-ra
beszdlttik
(gyhAtelhatiroztam,
id6t
a hdtral6vd
f-l
ilencsak
korlnkellett
hlliel- a talAlkoz6
I l. nap I uovaig.vig6nydn6l,
ez6rt
neml6v6n,
ndzel6dfogom
hely6n
elslteni-jobbdolgom
Ezazegyeten
koraivonattem.
hogyahajnaliszem6lyvonatotelOrjem.
nem,
meg,
Huszdr
lacifirhezett
6 voltkiscsapatunk
tolmacsa.
Els6k6nt
fellehet
fdvirosba.
id6ben
6rnia
amellyel
m6gis
megismertiik
egymist.
nyAr
els6re
6tanemtaldlkozbnk,
figyelhm
vonahm
mdltosegtel-Tavaly
reggel
volt.Almos
szemekkel
Hideg
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m'gvArtunk
Spiccre
6rkezett
Sipos
J6zsi€s
Besz6lgett0nk
a tObbiekre.
, i
Persze
nemidegeskedtiik
halilra
Bandi,
Sbbitagja.
Batka
a Hrsasig
pedig
venni,
Laci reggeli
mertm6gJ6zsi
0jsegot
uHn
magunkat,
elment
nOzett
Ferenc)
vdrtrdnk(EC24,Liszt
A vonatunk
a hdtunk
t[jrelmesen
mOgOtt,
csomagjainkat
6smegkerestiik
azta kocsit,
0sszeszedt0k
kvolhk.Felh6s,
h0v0s
iddvoltkint,j6lesett
a kocsi
amelyben
a helyein
le0lni.
Pontosan
indult
vonatunk
a
fUlk6j6ben
6smikOzben
bardtsAgos
feler6s0d6
hangjAt
a lassan
halkan
z096ldgkondicionAl6
elnyomh
lgyekeztUn
kkellemesebb6
megindult
tenni
az
meneEaj,
abesz6lget6s.
j6kora0t Allteldtttink.
Mintegy
nyolcsziz
kibmdbrt
hiszen
utazAst,
Laeiegy
hogyeldrj(jk
0tic6lunkat.
szakellett
utaznunk
a mainapon,
kAu6,
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A VasutasOnkdntesKcilcscinosKiegdszftf
EgAszsdgp6nztdr szolgdItatdsai
vdrakoz6siid6: 6 h6nap,a
1. T6oo6nzkieo6szft6s:
vdakoidsi idd a-iogosultsdgi esemdnytmegeldzdtagdfrfizetdsihdnapok-szdmdt
ielenti Az Eg6szs6gp6nadr
eset6na
miaili keres6k6ptelens6ge
a-tag betegsd-g
kieo6szfti:
tdop6nzt
j fekvdberieggy6gyint6zeti(k6rh6zi,szanat6riumi)
egy6vbenmaximum180napra
dpoldsnaptdrinapjaiia

350Fr,
- a riresszak'rtds
tdrydn'
n6lk01i
90naptdinapt elCrd

zes kerei1kdptelens4.qideiCre,maidazt ktivet6enmindllomdnyt
den90 naptdiinapra(A90napbaa t6pp6nzes
is belemegel6z6'beteglappaligazoltbelegszabadsdg
tartozik.)5000Ft
id6: 12 h62. Fog6szatiellAtdst6rft6se(v6rakoz6si
nap):
- a pdnztdrtagrdszdreteljesfogsor(prot6zis
) p6tldsa
eset6ndventemaximumk6tszer:3000Ft,
- a p6nztdrtag
2000Ft,
fogp6tldsaesetdnfogank6nt:
h6rom6ventemaximum30 000 Ft.
iga(A kifizet6shez
vagyfogszakorvosi
fogmunkalap
szdmla
igazol6befizet6si
zoi6s,valaminta k6-ltsdgeket
sz0ks6ges.)
fizetettt6rft6sidii
3. Gi6gy6szatiseg6deszk6zdk6rt
(vdrakoidsiid5:12 h6nap).
xies6siftSde
fizetettt6rft6si
A tao ov6civ6szatiseq6deszkdz66rt
drlet,ftE-eteii dsszeg flOy"-aigk6relm6reaz Eg6szlegfeljebb
s6gpdnadrrdszbenvagyeg6szbenmegt6rfti,
az aldbbiakszerint:
- ortop6dcip6
3 500 Ft,
- hall6k6szUl6k
15 000 Ft,
- hall6k6szUl6khez
2 500 FUnapt6ri6v,
elem
- v6rnyom6sm6r6
2 500Fr
(4 evenkent
ta
igazoltan,
c-saka tag
csaK
6venk6ntorvosilagigazo[an,
eset6n),
magas,illetvealacsonyv6rnyomdsa

- v6rcukorszintm6rd
10 000Ft,
- v6rcukorszintmdrdhdz
6v,
tesztcslk4000 FUnaptAri
- szemUveo
2000FVnaPtflrifv,
(a sz6ml{naktartalmaznia
kella lencsedioptriei6t,a t6rft6sid[ 6sszeg6t).
v6rakoz6si1d6: 6 h6nap.
4.'Gi6qvszertdmogatds,
saidt r6dz6re
A tdindoatdsdssz]eoe,a p6nzt6ilag
-t6ril6si
diiAnak
orvosi reclptre kiv6ltdttgy6lyszerek
leqfeliebb12 000 Ft.
50%-a.6vente
6ttalkidllftottrgazodsakgy6gyszertAr
A szolgdltatAs
io6nybe.
ldssalvehet6
i.id6: 6 h6nap.
vdrakozds
5. Szrirdvizs-gdldtok,
id6:'6h6nap.
vdrakozdsi
6. Rehabilitdci6,
id6:6 h6nap.
vdrakozdsi
7. Otthon6pol6s,
el6otthondpoldsra
A sz0dvizigdlatok,rehabilitdci6,
a vas0t-eg6szirdnvzottOssieoekfelhaszn6l6s6r6l,
s6g0gyiint6zetelkeltortdn6szez6d6sk6t6sekutdntudunkGszletestervetk6szfteni.
pdnzA srilvosans6nilt.Uzemibalesetetszenvedett
szobeFatdstdrtaod fentiekt6lelt6r6enis rdszesUlhet
ban,az lgazgat6Tan6csdont6sealapi6n.
60%-6taz egy6ni
vettszolg6ltatds
Atao d-ltalis6nybe
megtera szolgdltatdsisz6mla
m6sif 40'/o-6t
szdmldja,
kellfedezni.
hel6s6vel
ell6t6ssal
6s eg6szs6g0gyi
A tdrsadalombiztosftdsi
osszefUgg6sben,az Igazgat6Tahdcsmagasabb.kieg6ha az egy6niszAmldnaz
enged6lye2hei,
szft6sek-et
felhalmoz6dik.Ebben
el6z66vi 6ttagtagdl3O-szorosa
az esetbena tig az egy6ni szdml6i6nl6v6 6sszeg
jogosult.
dssiegriszolg6ltatdsra
7 Lh-ilvalmegem-elt
rendj6t6s hely6t
ig6nybev6tel6nek
A szolgdltai6sok
az lgazdal6Tan6csirdsbanszabdlyozza,a szabdlyozdsia tagoka vdrakozdsiidejUkletelteel6ttszem6lyre
sz6l6anmegkapjdk.

SzticsFerenc
drnak
mozdonyvezet6
egyeniranyftos,
szilicium
aki egyV43 sor.BB elnevez6s1,
3000LE (2140kW)teljesftm6nYfi,
torg6v6zk6nt
egy hulldmosegyen6ramf,
hajtottmozdonytvezet
sorosvontat6motorral

Vasutasok
Akik az orsz6gv6rkering6s6t
a keztikbentartj6k,
6jjel-nappal
akik a robog6vonatokat
viszik,c6lbajuttatj6k,
indftj6k,
akika v6otelensinp5rokat
tervezik,kitgzik,mbgval6sfrtj6k,
akika ovors.er6smozdonYokat
az ors/Agokbn keresztUI trittatlaf,
akika naovtehervonatokat
csattog6VittOkon6t sz6lliti6k,
sz6lben,
akike56ben,viharban,
6jf6lkor6s d6lben
6jjel-nappal,
helyeken6lltok,
s2olg6lati
legyena nevetek6ldott!

a f6rfiakat,n6ket,
6fet Oics6rem:
az 6pft6ket,
a tervez6kel,
a mozdonyvezet6ket,
az irodist6kat,
jegykezel6ket,
vonalvizsg6l6t,
a
vo
natvezet6ket,
rciket,
soromp66
p6
nzt6rosn6ket,
foroalmist6kat,
vannak,
mi6rtUnk
akikmindannyiAn
gyorsvonatok
suhannak,
akikt6la
6lltok,
akikmindiga helyeteken
legyena nevetekis Sldott!
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