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MOSZ KONGRESSZUS 
C. 

2002. S Z E F T E M B E R  11-12. I #. 

A Mozdonyvezet6k Szakszervezete KiildBttkiSzgyiilCse egyhangd 'szaVaz8ssal bgy 
dontott, hogy 2002. szeptember 11-12-re ijsszehivja szakszervezetiink 4. Kongresszusdt. 

A testiilet elfogadta, hogy a Kongresszus els6 napja hagyomzinyosan a m Rt. 
Bevittelellen6rz6si Igazgatosiig konferencia term6ben, a masodik napja pedig - -. ',f,-:, , .-- Balatonbogliiron keruljon megrendezbsre. 

A felk6szulitsi hatdrid6k szerint a tagcsoporti vsilasztiisok 1ebonyolitasBnak hatarideje: 
majus 10, a teriileti ugyviv6 valasztasokat pedig msijus 3 l-ig kell lebonyolitani. 

A MOSZ soron kovetkez6 Kongresszus6nak viirhat6an h6rom f6 csom6pontja lesz, 
egyritszt az elmlilt nitgy 6v *rnunkajtinak 6rt6kel6se, mdsrCszt a kovetkez6 idoszak 
programjhak kialakitiisa, utoljhra - de nem utols6 sorban - pedig az alapszabdly 
m6dositasa. 

Az el6k6szuletek a helyi- 6s kZizCpszintU v6laszt6sokkal megkezd6dnek hiszen a 
tisztsegvisel6knek az Qltaluk kepviseltek e lm lesz lehet6sCgiik besztimolni a helyi 
Crdekk6pviseleti munkdr61. 

Fontos ul6st tart a Kongresszussal kapcsolatban a MOSZ ~gyviv6 Bizottsaga m6rcius 
27-28-an, mert a fentiekben jelzett dokumentumok elkCszitCsitt, a testiiletek ele 
terjesztesbt, iitemezni sziiks6ges. 

A MOSZ - mint a MV Rt-nC1 mbk8d6 leger6sebb, reprezentatlv, szakmai 
szakszervezet - nagy felel6ss6ggel bfr &rdekkCpviseleti, 6rdekv6delmi munkaja soriin, 
hiszen a mozdonyvezetii kollCg8k munkajiivedelm6r61, munkakijriilmCnyeir61 kell ugy 
targyalnia, hogy meg6rizze - s6t eriisitse - befolyasiit a vasutas krdekegyeztetksben. A 
Kongresszusra valo felkeszul6s s o r h  fontos, hogy minCl tobb tagt6rsunk r6szt vegyen 
ebben a munkaban, koziisen alakitva a mozdonyvezetdk jiiv6beni sorsat 6s 
szakszervezetiink feladatait. . - - - I. ' 

,A., Dr. Borsik Janos 

Buropai eraekveae~met t e r e m t e t t u n y  



T E R V E Z E T E I V E L  K A P C S O L A T O S  A L A P G O N D O L A T O K  

1. A ,,berrendszerU szemelyi hat& 
lya csak a mozdonyvezetokre 
terjedjen ki, vagy tartalmazzon 
mas olyan munkakoroket is 
arnely munkakorokben foglal- 
koztatott munkavhllalok kozott 
jelentos szamban vannak 
MOSZ tagok? (pl. mozdony- 
felvigyko, telepi rendezo stb.) 
(Ha csak a m ozdonyvezef~kre 
vona fkozik kijnnyebben . elsza- 
kithato" a MV Rt. egeszenek 
jovobeli ,, berrendszeretdl", am 
elveszifhetjuk a mas munka- 
koru fagjainkaf). 

2. Sziikseg van-e a szolghlati id6 
fiiggvenyeben berteteli elome 
netelre? Ha igen, milyen mod- 
szer szerint 4s milyen mertek- 
ben. Az inflacio alakulasa, 
valamint mas szakmai okok 
miatt velhetoen nem tarthato az 
a mintegy 65-10Y~os kiilonbseg, 
ami a hatayat vesztett ,,bert& 
liban" volt az azonos fizetesi 
osztalyba sorolt kezd6 es 
nyugdij el6tt All6 munkavhllalo 
kozott. 
(A fentiek szerint donteni szuk- 
seges a berteteli elomenetel 
modjdrol, azaz, arrol hogy line 
aris legyene, (pl, 3 evente 3%) 
vagy inkabb preferalja az &et- 
palya elso szakaszat, illetve 
rovid felfutas utan a nyugdoa- 

ket azonos koru, de eltero szol- 
galati ideju mozdonyvezet6 
egyforma alapbert kapjon. 

4. Ragaszkodunk-e az h. fizetesi 
osztalyokban torten6 eltire- 
Ikpeshez, azaz a szakman beliili 
hierarchia igenyli-e a ,,moz- 
donyszolgalati idotol" fiigg6 
nagyobb mertekfi alapber- 
elorelepest? 
(Hany ilyen ldpcsb legyen ? (egy 
vagyketto, esetleg tobb) Milyen 
merfekii kulonbs6g a 
kivanafos? (egyseges 10-lO%, 
esetleg nagyobb vagy kisebb 
merfek, illetve akar egymds to1 
is elfer6 szazalekok) 

5. Ha van ,,fizetesi oszthly" eldre- 
lepes, akkor az ezek koziil 
legmagasabba automatikusan 
lehessen-e belepni, vagy - kor- 
latozott s z h b a n  - valamilyen 
szakmai feltetelrendszer alap- 
jh? Melyek legyenek ezek a 
feltetelek? (felteve, hogy egya- 
talan vannak ilyenek) 

6. Megjelenjen-e a ,,berrendszer- 
ben" az egyvizsgas ill, a ketvizs- 
gas mozdonyvezet6k kozotti 
kiilonbseg? 
(Ez a fizetesi oszttiiyokba tort& 
no elorelepes kitolt iddbeli 
feltetelevel valdsuljon meg, 

azaz az egyvizsgAsok kesobb 
lephessenek fizet&si osztalyf 
(ha igen, mennyivel) vagy mas 
mddon). 

1. A korkedvezmenyes idoket 
hogyan vegye figyelembe a 
berteteli elbmenetel? 

8. Az alapberek alakftasa az aliibbi 
kerdeseket veti fel: 
- mennyi legyen a kezdo 

rnozdonyvezeto alapbere, 
- ehhez kepest mennyit 

keressen a mozdonyvezeto 
gyakornok, 

- milyen alapber a kivanatos a 
nyugdij eldtt All6 mozdony- 
vezetok szamhra (ez ossze- 
fiigg a bertibla szerkezete- 
vel). 

Kerjiik a Mozdonyvezetok Szak- 
szervezetenek tagjait, hogy a ,,ber- 
rendszerrel" kapcsolatos vele- 
menytiket juttastik el a MOSZ 
kozpontjiba (1145 Budapest, Bacs- 
kai U. ll.), vagy tagcsoporti 
tisztsegviselbikhez. 

Budapest, 2002. mhircius 5. 

~dvozlettel: 
Apav&ri Jozsef 

24s kornyeken simuIjon a viz- 
szin teshez (azaz a 0-1 ?&OS ertek- 
hez). Az el6relepb sziizalekos 
mertekeira is hatdrozni kell, A 
megkuldott javaslatokban 
tobbfele megoldds talalhafo,) 

3. Egyes velemenyek szerint a 
berteteli elomenetelt nem a 
szolgaati idhhoz, hanem az 
eletkorhoz kell kotni. Kerdeses, 
ho1erAIja-e a szakma azt, hogy A 



Amint arrdl a Munka-lap korrdbbi dmaiban bedmoltunk, 
az Autondm Szakszervezetek SziSvetsPge (ASZSZ) konzulthcibt 
kezdemenyezett a parlamentben helyet foglr16 prdrtok 
vezetirivel. A FIDESZ Bs an: SZDSZ veretaivel koribban 
megtartott tirgyalhsokat k6vet8en, 2002. februrdr 6-411 az 
ASZSZ elniiksege Bs Medgyessy PWr, az MSZP minisztereln6k- 
jelakje folytatott prdrbesztidet. 

A tandcskozdst kovet6 sajt6td- Az ASZSZ elnoke a jovbbeni Mtbgyessy Peter a meg- 
jekoztaton Szabb Eniko" kijszon- etvdrdsaikrbl kifejtette, hogy a besz6lCsen meg~dsftette azt a 
totte a rbztvev6ket1 majd Borsik partnerseget szolg6ln8, ha a szdndekot, hogy az MSZP 
Jdnosnak, az ASZSZ elnbkenek . jelenlegi negy kontaktpont vdlasztasi gy6zelme eseten 
adott szot. helyett egy4rtelmbbbC vdlna a szocidlisan CrzCkeny kormdnyt 

kormdny es a szakszervez~ti alakitanak, amely az els6 szAz 
Borsikldnos elmondta, hogy a konfijderdci6k pdrbeszedenek napban a munkavdllal6k Crdekeit 

konzultdci6n a jetenlegi kormdny- int4zrn6nyrendszere. Borsik Jdnos figyelembe vCve mddositja a 
zati gyakorlatra 6s a szocidlis pdr- leszifgezte, hogy a konzultdci6n Munka t6rv&nyk6nyv&. A minisz- 
beszedre vonatkoz6 id6szeril resztvevbknek nem erdeke a tcrelndkdjei2ilt szerint nem csak 
napirendi pontokat tdrgyaltdk, jogdllamisdg intezrnCnyeinek, lehet, hancm meg is kell kezdeni a 
ami meggydz6dese szerint jbl mint pClddul a pariament ellenbr- berek Europai Unids szintre va16 
szolgalta a jdvb MagyarorszAg6t. zCsi jogainak sCrul8se, a demok- feMrk6ztatii~At. 

A napirendeket ket szempont- r4cia szakszewezetek nelkuli 
bbl vizsgaltdk. A munka-vildgirhoz kiszClesitese es a kirekesztCs a Borsik Jdnos az ujsdgirok 
kapcsolbd6an azt szeretnek, ha a jelenleg hatalmon lev6k dltal kerdbere v4larnolva kifejtette, 
jovtiben Magyarorszagon a szoci- felvdllalt retorikdja, arni a szak- h q y  az ASZSZ egyetlen Nrttal 
dlis pdrbeszed ism& rnGk6deikC- szewezetek leCrtCkelBd6sChez sem ir ald megdllapod4st, mert ha 
pes lenne. Mindea a munkaberek vezet. Cppen ez6rt oruit annak, egyetirtmek egy lehetseges 
Eur6pai Uniohoz va16 felz&kdz- hogy eza konzultdsi6 a pdrbesz6d programmd, annak aldiris n8lkul 
tatdsa 4s a munkavdllalok maga- rangjiraemelkedett. is van slily. 
sabb szintli munkajogi uCdelme 
erdekben szorgalmandk. Borsik Medgyessy Pdter elmondta, Medgyessy Pdter a berfeldr- 
Janos a munkaerdpiac vridelmer81 hsgy az ASZSZ eln6ks4g6vel kbstatis eszkt3zei kiizt a ktizszf4ra 
kifejtette, hogy az Auton6m Szak- folytatott megbeszCl&s egy sorasat alkalmazottai bCrktelyzet4nek 
szewezetek SzovetsCge elutasitja &mt hiszen a felviizolt Mrdesekriil klizvetlen javitdsdt, a piaci szfera- 
a a  a gyakorlatot, amely nyugat mdr tobb szakszervezettel is ban foglalkoaatottak tekintete- 
fele lezarja a munkaer6 dram16s4t, tdrgyaltak Ezt azert is fontosnak ben az ad6- 4s jdrulekrendszer 
kelet fele pedig felk6szu16 nklkul tartja, mertazMSZP nagy hangsljlyt 6talakiths6val a munkaad6k 
megnyitja azt. helyez a szakszervezetekkel va3d Crdekeltte tCtelCt, 6s a val6di 

partners6gre. Honhtette, hogy infliicidellenes p6nzugypolitikat 
Az ASZSZ a megbeszClesen t~j8koztatt.a az hton6mok elnok- emlitette. 

ismetelren leszogezte, hogy a min- sCgtZt arf61, hogy milyen alapon 
denkori kormdnnyal va16 korrekt vdllaljSk a p4rt programjdhan Smbd h i k d  megkliszonve a 
partnerseg erdekkben nem tdmo- leirtakat. A minisztereln8k-jelolt sajt6taj6koztatdn megjelentek 
gatja szabzervezeti konfiiderdcib szerint a kijvetkez6 nCgy &ben figyelm&, felhivta a f i gye lm a 
vezetBk orsziiggyCilCsi kepvisel6i dtlagosan a n6gy4t dzal&kos gaz- konzuht3ci6r61 kiadott Kozlern4ny- 
torekveseit. Borsik szerint a tiszta dasigi n4vekedes redlisan elerhet6, re, amely pontosan tartalmana az 
szerepvallalds mind a kormany, ami n&gy CV alatt mintegy ezer- ASZSZ 6s az MSZP auton6m 
mind a szakszewezetek rCszer6l a negywdzmillidrd tijbbletbevetelt pdrbeszCdrbl kialakitott 6116s- 
munkavdllalbk erdekvCdelmCt eredmenyezhet az 611amh6ztartds pontjdt. 
szolgdlja, hiszen ha megvalbsul, dmdra, 6 ez lehet8s6get teremt 
eredmbnyesebb CS a rCgi6 az ezermillidrdos programvdllalds (Eomh: Munka-lap) 
szdmd ra is peldaerteki kapcso- teIjesYt6sCre. 

I I I- 

latokat eredmknyez. 



A MAV Rt-n6l az elmGlt dvek 
sordn tobb - a mozdonyvezet6- 
ket erinto - utasitdst m6dositot- 
tak. A Mozdonyvezetdk Szakszer- 
vezete minden esetben kulonosen 
fontosnak tartotta, hogy a terve- 
zett vdltoztatisokat, azok hatilyba 
Igpese elott, sz6ban 6s irisban 
vdlemenyeue, elmondja az azzal 
kapcsolatos javaslatait. Tapasz- 
talataink szerint a mdsik f6l - 
nevezetesen a munkdltat6 - el6- 
szeretettel meghivatkoua, hogy 
az erdekkdpviseletek is  reszesei 
voltak a viltoztatasok v6gleges 
kialakitdsdnak. Ezt azert nern i r t  
pontositani. 

Kezdjuk a Menetigazolviny 
kitoltdsi 6s kezeldsi utasitissal. 
Nezzuk ennek kronol6giai 
sorrendjkt. 

1998. 6v v6g6n jeleztuk a 
Gepeszeti Szakigazgat6signakt 
hogy az okminy hildzati szintu", 
egysdges kezeldse anarchiiba 
torkollott. A vonatkoz6 szabilyo- 
zdsok elavultak, tobbek kozott 
azkrt, mert sok lij adatot kellett a 
kitoltes sordn rogziteni. ugy tiint, 
hogy ez csak nekunk okozott 
probldmit (lehet, hogy azdrt mert 
mi haszn5ljuk). A felvetksunkre 
adott els6 vdlaszok kozott az 
szerepelt, hogy irja le a MOSZ, 
milyen kifogdsa van az utasitdssal 
kapcsolatban. Alakult tehdt egy 
szakmai csapat, mely mozdony- 
vezetBkb61 6s a feldolgozdst 
vkgz8 adminisztrativ dolgoz6b61 
allt. Tobbnapos el6keszit6 munka 
utin az anyag v6gleges formit 
oltott. Ezt kovet6en kerult sor a 
szakigi egyeztetdsre, amely 
meglep6 fordulatot hozott. A 
GSZl egyik illetdkesenek legf6bb 
probl6mdja az volt, hogy egy 
komplett Ljj utasitist dolgoztunk 
ki, 6s nern a rdgi anyagba kerultek 
dthLjzdsok, beirdsok, firkilisok, 
stb. Hdt igen! A ,,hagyominyok 
tisztelete" kotelez?! Mi  lehetett az 

ellendrz6s legf6bb forrisa? Talin 
az, hogy igy i t  kellett olvasni az 
eg6sz tervezetet. Nem tudom, 
nern tudhatom! De nezzuk a 
tovibbi fejlemknyeket. Nkhiny 
hcinap mljlva vkgre valakit taliltak, 
aki a MOSZ dltal kdszitett teljes 
anyag dtolvasisdra villalkozott, s 
felkarolta a m6dositissal j i r6  
egyeztetdsi folyamatokat. Vdle- 
m6nycserkket kovet6en elk6szult 
egy konszenzuson alapul6 
utasitistervezet. ~ j a b b  hetek, 
hcinapok teltek el, a nyomdai 
kapacitis illit6lagos hiinya miatt. 
Szimtalan 6rdekl6des ut in sem 
tudtuk meg, hogy mikor kerul az 
Crintettek kezebe az rij utasitis. 
fgdretek, folyamatosan csLjsz6 
hatirid6k, v6rakozis ... 

i s  jott a meglepetgs. Decem- 
ber v6g6n a ,,semmib6l" el6kerult 
a mu". Sokan mondjik, hogy a mi 
gyermekunk is. A gond csak az, 
hogy mi nern ezt a gyermeket 
,,nemzettuk". Az egyetdrt6sunkkel 
elkkszitett utasitis tervezet j6 
ndhiny - dltalunk fontosnak it& - 
ponton megviltozott. S6t, a 
bizottsigban kozremu"kod6 tagja- 
ink szerint, mdg a MAV Rt. szak- 
emberei iltal felvetett javaslatok is 
italakultak. Mit brt akkor a szimta- 
lan egyeztetgs? Az 6v elejdn f6ny 
derult arra, hogy kdrddsek sora 
tisztizatlan az utasitis haszndlata- 
kor. Mind a kitoltdsre kotelezettek, 
mind a feldolgozdst vdgz6k tijd- 
kozatlanok voltak. Az Cletbel6p- 
tet6s elBtt termkszetesen nern 
kerult sor az oktatisokra, igy 
fordulhatott e16, hogy januir 
elsejdt6l probl4mik ozone zlidult 
haszni16kra, feldolgoz6kra. A vitis 
k6rddsek megoldisa m6g virat 
magira. Addig lesz, ahogy lesz! 

Tobb dve kisdrletezunk az 
E.1.s~ utasitis elavult pontjainak 
m6dositisival is. 

Javaslatainkat a mai napig sem 
sikerult keresztulvinnunk az 

illetdkesekndl. Megszdmldlhatat- 
lan levklben jeleztuk a szukseges- 
nek v6lt vdltoztatdsok eloddz- 
hatatlansigdt. A szakmai iranyitas 
vilasza mindig az volt, hogy 
k6szul az uj utasitb, 6m amikor 
ennek eldk6szit6 munkijaban 
szerettunk volna rdszt venni, csak 
elutasit6ssal taldlkoztunk (Juhisz 
Ljr leveldt mellekeljuk). Majd a 
szakig altal elk6szitett anyagot 
v6lem6nyezhetjuk, mondt6k, azt 
is, csak mdrcius vdge fele. Mdr 
rdgen nincsenek illLjzi6im! Tartok 
t6le, hogy vdlemdnyeinket, javas- 
latainkat nern fogja tartalmazni az 
6j utasitis. Pedig j6 lenne, ha amit 
mondunk, nern csak pusztiba 
kiilt6 sz6 lenne. Erre majd az id6 
ad majd vdlaszt. 

Aprilis elsejdn Idp eletbe az 
F.2.s~ utasitds 2. szimG modosi- 
tisa. 

Sajnos azt dllapithatjuk meg, - 
amit az idokijzben megjelent 
m6dositds is  bizonyit - hogy itt 
sem sikerult javaslatainkat, elkep- 
zelkseinket elfogadtatni. 

A leirtakb61 remelem, kiderul 
az olvas6 szimira, hogy a vdltoz- 
tatisok v6gleges kialakitdsa sordn 
alig-alig sikerult a Mozdonyveze- 
t6k Szakszervezetenek javaslatait 
krvdnyesiteni. igy tehdt a munkdl- 
tat6 dltal oly sokszor meghivat- 
kozott - ,,a MOSZ egyetertesevel 
kdszult!" kijelentdsek igen csak 
sintitanak. 

Egy dolgot azdrt fontos le- 
szogeznunk. A Mozdonyvezetok 
Szakszervezetdnek kdpviselet6- 
ben tArgyal6 tisztsdgviselok 
mindig mozdonyvezet6k. A 
mozdonyvezet6k pedig nern arr61 
nevezetesek, hogy sajdt szakmai 
utasitisaikat, onmaguk szdmdra 
hitrinyosan kivinjik m6dositani. 
Ezt nern Art figyelembe venni a 
jov6ben (is). 

K.L. 



Ajhndekozni orom. 0rom annak, aki adja, orom 
annak is, aki kapja. Kis ajhdek is lehet nagy 

1.500 Ft. Igazan nagy orom volt 
gyermekkorhaznak, alapitvhynak felajhnlani, 
mert hogy nagyon oriiltek a kis betegek, a 
korhhzak gazdasagi vezetoi. 
Igazan nem nagy orom volt kapni, az egCsz Cves 
jo munka elismeresekent pedig egyenesen 
megalizo! MCg akkor is, ha a jelenlegi bCrek 
mellett 1.500 Ft-nak is meg van a helye. ~ ~ ~ e n  

Vajon MAV Anyacska orommel adta-e? Mibol 
adta? Honnan keletkezett? Megtakariths? 

Teny: a Szegedi Munkaugyi Birbsag 2001. 
februar l-i itelete kimondta, hogy a MAV 
szAmfejtCsi rendszer helytelenul s zh i t j a  ki a 
tavolleti dijat a folytonos munkarendben 
foglalkoztatottak eseteben. Az itClet jogeros. A 
szimfejtesi modszer a regi. Ez mar nem szakrnai 
tCvedes. SzhdCkos MEGTAKAR~TAS! Van erre 
m& kifejezks is, de az esetleg serto lehet, ha nem 
is annyira, mint ez az ajh.ndCko&. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete 
fontosnak tartaja, hogy a mozdong- 
vezetok e'let- e's munkakoriilmeny eit 
eggre tobben, es kolcsonosen is megis- 
merjbk. Eze'rt ujra palyazatot fogunk 
hirdetni a Mozdonyvezetok Lapja 
aprilisi szamaban, az ~gyv ivo  
Bizottsag altal meghatarozott feltdtelek 
szerint. 

A palyazat munkacime: 
,,MOZDONYON" 

ban Crte a halal. 
Gybzolja csalhdja CS mozdonyvezeto kollegai. 

Mozdonyvezetok Szakszervezete 

Budapest Bacskai U. 11. 1145. 

Tisztelt Elniik ~ r !  

Az E. 1. sz. Utasikk atdolgozhht 2001. Cvben megkezdtuk. Az utasithtervezet szerzoi CS szerkesztoi munkalatai 
mCg jelenleg is folyamatban vannak, viirhat6an februhr vCgCig a szakszolgalati egyeztetett valtozat 
rendelkezksiinkre 811. Mint ahogy m& utasitbok esetCben is, az E.1. sz. Utasith megujithsi folyamata soran az 
erdekkepviseletekkel tortCno egyeztetks elott sziikskges a szakszolg6latokkal kozosen kialakitott tervezet 
megjelenitese. A 2002. januk 7-611 Szakigazgat6shgunknak kuldott leveliikben kCrtCk az ,,E.l. sz. Utasitb 
modosikkara vonatkoz6 munk6ltat6i javaslatot", arnit az elozoek alapjfun viuhat6an az I. n. CV vCgCn az 
erdekkepviseleti szervezeteknek megkiildunk. Az 1999. szeptember 29-611 kelt leveliikben leirtakat m k  a szerzoi 
munkalatok soran is szem elott tartottuk, igy kozbenso vklemCnykkr~sre nincs sziikskg. 

Budapest, 2002. januir 28. 

Udvozlettel: 



2002. marcius 

Egyik napilapunk februar 12-i szdmdbol 
ertesultunk arrol, hogy a MAV Rt. tajekoaatot tart a 
folyamatban lCv6 es tervezett beruh6z6sairoI. Mivel a 
temakor minket is erinthet, igy hivatlanul ugyan, de 
anndl nagyobb erdeklodessel vettunk reszt az 
ertekezleten. 

A szinvonalasan lebonyolitott rendezvenyen a 
kovetkezokrol hallottunk: 

Az eloadok szerint elindult a MAV Rt. a fejlodes 
utjan. 2002. evre 93 milliard Ft-ot fordithat, a vallalat 
fejlesztesre. Ezek donto hanyadht a hitelekbol 
valositja meg, egy reszet onerdbol. 

Vdrhato beruhdzdsok: 

1. Palyarehabiliti4cio 
EIB hitelbol folytatodik a ~udapest-ojszdsz- 

Szolnok vasutvonal rehabilitacioja. Koltsegvetesi 
forrAsb61 folytatodik a ~ u d a ~ e s t i ~ z o b  vasitvonal 
atepitese, ~akospalota-~jpest dllomas teljes kor- 
szerusitesevel. 

2002-ben jelentes EU-ISPA thmogatasok felhasz- 
nalasaval megkezdodik a Budapest-Cegled-Szolnok, 
a Budapest-Gyor-Hegyeshalom es a Zalalov6-Boba 
vasutvonala k korszeriisitese. 

Koltsegvetesi forrasb61 val6sulnak meg a 
~agyteteny-~iosd-grd es a Tiszalok-GorogszaIIds 
vonalszakasz Atepitesi munkai. 

Megkezdodik a Gyor-Celldomolk, a Szedres- 
Szekszard es a Dom bovdr-Kaposvar vonalsza kaszok 
epitesi munkainak versenyeztetese. 

KfW hitelbol megvalosul a ketaram-rendszeru 
villamosmozdonyok es a dizel motorkocsik 
beszerzese, valamint EBRD hitelbol az elovarosi 
kocsik felujitasa. 

A vontatojarmuvek felujitasat a MAV Rt. az eddigi 
Cvekhez hasonloan EUROFIMA hitelbol, es sajat 
forrasb61 tervezi. 

Gyepes Ferenc ur, a gepeszeti szakigazgatosag 
reszerol konkretizalta a terveket: 136 db elovarosi 
kocsi kerul felhasznalirsra. 10 db ketaram-rendszeru 
SIEMENS tipusu mozdony kerul beszerzesre. 13 db 
dizel iker motorvonat kerul beszerzesre Nemet- 
orszagbol, es 40 db dizel iker motorvonat gydrtasa 
kezdodik meg az orosz dllamadossag terhere. 
MeglepetCssel hallottuk, hogy elokCszitCs alatt a11 az 
olasz mozdonyok beszerzSse, de ez mCg nem dolt el. 
A BHV vezCrlokocsik korszerusitCsCnek tenderez- 
tetCsCt most inditjik. 
A vontatott j h i i v e k  terCn uj beszerzCsekre nem keriil 
sor. 83 db mozdony felGjithhr-a nyilik IehetosCg, 
amennyiben az EUROFIMA hitelek realizhl6dnak. 

Motorkocsik esetiben 21 db felujithhra nyilik leheto- 
sCg, amennyiben a hitelek CS a vagyonhasznositiisbd 
befolyt ijsszegek erre lehetosdget biztositanak. 
A gCpCszeti szakigazgat6sag hltal elmondottakban 
szerepelt, hogy a felhjith a legtobb esetben a forgo- 
v ~ c s e r ~ k r e  korlatoz6dik. 

Kiss Lbszld 

MAv RT. Em. EaRo VASLkl PROJEKTEK .-. 
M E G V A L ~ A S I  VFEMTERVE 
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2002. marcius 

A MAV Rt. a 2001. &ben is 
folytatta a mozdonyparkjinak 
fellijitdsat. 2000-tBI folyamato- 
san ujitjik fel a V43-as soroza- 
tot, 2001. &ben elk6szult az 
M62-301 -es psz-li nagyteljesit- 
menyu" dizelmozdony remoto- 
rizicioja. Ez a g6p a Szombat- 
helyi Gepeszeti Fonoks6g 
i l lominyiba tartozik. 

A MAV Rt. fellijitdsra kerul8 
mozdonysorozatai kozul a 
MozdonyvezetBk Lapjtiban 
olvas hattun k mdr Kovdcs 
Sindor cikkebol az M43 (most 
M47)-r61, mely a Gy6ri 
G6p6szeti Fonokskg dllomd- 
nyiban van, S a lap eIoz6 
szimiban 6n is irtam egy 
cikket az M42-001 psz-li 
mozdonyr61, amely mdr az6ta 
a GYSEV tulajdondt kkpezi. 

Miutan a vaslitnak O j  
mozdony beszerzksere nern 
volt penze - vagy nern talilt 
megfelel6 tipust - ez6rt a 40 
eves M44-es sorozat felljjitiisii- 
ra esett a vdlasztisa. A MAV 
Rt. jelenleg kozepkateg6riAju 
tolat6szolgilatot ell6t6 dizel- 
mozdonyai kozul az egyik leg- 
jobban bevalt tipus felujitisi- 
rol 6s a fellijitis sorin megvdl- 
tozott kulso 6s belso kialakitd- 
sir01 irom le a v6lemenyemet. 
A fellijitott M44-es mozdony- 
ok Bp. iszaki Gepeszeti 
Fonoksegen 6s a Debreceni 
Gepkszeti Fonokskgen talil- 
hatok. 

Az els6 prototipus - az 
M44-403 psz-I51 - 2000. &ben 

az Cszaki Gdpeszeti FBniik- 
segen lett Allomdsitva. Mdr az 
6j mozdony itvetelekor is tobb 
olyan kifogds merult fel a 
fellijitds kapcsiin, amelyet a 
mozdony fellijit6jiival - a MAV 
Szolnoki Jdrmu"javit6 Kft-vel - 
kozoltunk. A jdrmu"javit6b61 
kikerulo mozdony karosszeri- 
djdt elfogadhatdan fellijitottdk, 
viszont sok olyan vdltozds 
merult fel, melyet mozdony- 
vezetoi szemszogb61 meg 
kellett volna viltoztatni. llyen 
p6ldiiul a sontkontaktor veze- 
todlldson va16 elhelyezese, 
amely erBs zajjal jdr. Viszont 
toviibbra sem megoldott az 1- 
es (regisztr616s) 6s a 2-es kilo- 
meterbra elhelyez6set amely 
pont forditottan lett elhelyez- 
ve. A szalag kivetele - mint a 
r6gi M44-n6l - akadiilyba 
utkozik, 6s sokszor elszakad. 

A mozdonyon Ibnyeges 
iitalakitAsok tortentek, amely 
mdr nern hasonlit a r6gi M44- 
re. Ez a mozdony alkalmas 
siktolatdsra, konnyu" teher- 
vonatok tovdbbitdsdra is, de 
viszont gurit6 szolgilatra, ahol 
a kocsik sorozisa 1ok6ssel 
tortgnik, szerintem nern alkal- 
mas. A rkgi M44-es mozdony- 
nyal sokkal jobb ilyen 
szolgdlatokat vkgezni. 

A motort teljesen kicserkl- 
t6k, amely nagyon j61 sikerult. 

A motor adatai: 
Tipusa: 
CATAPILLER 3508 DI-TA. 
Fordula tsza'ma: 
600-1 150 ford./perc. 

Teljesitm &ye: 
440 kW (1 000 ford./percnel). 

Teljes egkszeben atalakitot- 
t i k  a mozdony vez6rleskt. A 
vezerl6st kozponti szdmitogep 
koordiniilja. Tipusa: MEGA 
TECHNO LoControl 702 DE 
M44, amely direkt erre a moz- 
donytipusra lett kifejlesztve. 

A korszeru"sites folytan teljes 
egeszkben i t  lett alakitva a 
mozdony kiegeszitd fekberen- 
dezese, Mannesmann Rexroth 
MWF-107 tipusli kiegeszito 
fdkkel lett felszerelve. 

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy ez az elso magyarorsz6gi 
korszerfisitett mozdony, mely- 
nek az ablaktorlojet elekt- 
romos motor hajtja, nern 
levegbs mu"kodtet6su. Viszont 
a korszeru"sit6s folytin nagyon 
sok olyan fodarab nern lett 
fellijitva, amely erosen be- 
folydsolja, 6s megkerdojelezi, 
hogy ezt a &pet erdemes volt-e 
ilyen korszeru" sziimitogeppel, 
dizelmotorral felszerelni, 
viszont nern lett felCijitva - ami 
nagyon Ienyeges - a forgovAz, 
6s a I&gsu"rit6. 

Az M44-500-as sorozatban 
a VW450/150 tipusu Iegsurito 
van beepitve. A felujitott M44- 
es sorozatba viszont meg- 
hagytdk a r6gi MK 135 tipusu, 
kis teljesitmknyu Iegsu"rit8t. 

A mozdony futisbiztonsiga 
60 6s 80 km/h kozott eleg 
instabil, koszonheto ez a r6gi 
forg6vdznak. 

A mozdonyr61 - miut6n 
tolat6szolgdlatra van rend- 



dstyr6di0, Nagyon j61 sikrult a elektronika mar beinditani sem 
ve~e%~6asztal kialakikisai, CeGnyel- engadi. IKi sern tud jarni a 
mesnek 6s dttekinthetirnek telepr6l.f 
tdnik, n6tt a weztbPlldson a A vezet6rillPs zaJsdntje 
rnozg6st6rp viszont a szek sokat javult, a zaj sokkal 
nagyon rosszcll van elhelyeme kisebb, mint felljjR6s el6tt. 
(ugyanis a Iiibtartdja a TolatSs kijzben a '  kildtAs a 
rnenetiriiny szerinti ellenkez6 regihez kdpest alig vdltozottF 
oldalon van). Allithat6 r6szei viszont meg kell emliteni, hogy 
hamar meghibiiwdnak, a fel van szerelve jobb .oldali 
szovet rbsze gyorsan hpik. fGthet6 visszapillantb tijkiirrel. 

PI vezet6i3lldsra klfmaberen- CBal oldalarl is van ilyenl. 
dez6s lett felszerelve. A fOtCs A vezet&IE6son l&6 villamos 
t6len nagyon j6, de nyriron a kapcsdldszekr4ny sdgetd&Gre 
hu"t6s szabiilyozika nem rneg- jobban oda keflett volna 
felelb. Egyelni, mivel huratos. 

A mozdonyba bekpitett ' Mivel a mozdony elekt- 
seg6daggregiitar - arnely arra ronikiija egeszen kors?erG4 
hivatott! hogy t6li id6szabah jobb. lett volna a fekazat- 
ha a $6, huzamosabb ideig Ill, mfentes motorfordulatsrim 
akkcxr a hdtbizet valarnint a erneI&se, hason16 megald&ssal, 
vezet8bllds Mt6s6~ 6s elektro- mint a Bz, esetleg a BDv 
mas energisjst szdgd3tasszt - sorozaton akalmazottal. 
nern mindig niGk6dik megbtz- A mmozdony talatdszolgdlat- 
hatban. ban lust$n indul, viszont vonali 
Ar ablakok szigetelgse erdsen szolg5latban a vontatdsa 

kifngisolhat6, mert nagy elfogadhat6. 
esoz6sk~r a viz becsorog rajta. A rnazdony felhasznilAsA- 

A mozdony megblhatd  nak a aeljesitrn6nye szab 
sdga ugyan jobb lea, mmert ha hatdrt, szerintem nagyobb 

lenne, ha kicser6ltkk volna 
benne a f&genwiiiart, 

A mo-zdany segeWijzetmi 
g&pein& hafiAs6t hidrosx- 
tat.tij&d oldotik meg, arnely 
s.skszor hiba for?$sa .a gkpen. 

A rnotdony iiyef@le &er- 
s4gi berendez4sseJ van fel- 
uerolve, amely m6r halad6s a 
rkgikez kipest. 

~ u n t o i  dolognak tartom 
rnegjegyemi, bogy a mator 
rne~br$hai6 6s &rnyeretbar&t. 
6sszess6g&bn a rnozdo~rdl 
alkotott v&lern&~yern m, Erogy 
e'r a feldj~$s a a k  rdszben . . 
sikerpli jbl:- - - 

kivanbm mtg jegyezni, 
hogy a ~zalnaki JdcmGjavi't~ 
Kft. konstruktivan dllt a felljji'tiis 

m&ay&hez. E&-M dolgot 
rnbdm'tuttak ugyan, de a leg- 
t6bb esetben a feliijR6si k6Ets6- 
gek szu"k6ss6g6re hivatkoztak. 

Ez a mozdony a fellijitAs 
ut%n sem Zr fel az M42-001 
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4. Munkatatoi iatezked&s snegho~atal 
nak eljWi -a 

A munkaugyi birdsag hatilyon kiviil helyezte a 
mozdonyvezetdvel szemben kiszabott szalgaati 
megrovks 6s krirttirit6sre kotelezds biintetest 
tartalmaz6 hat&ozatot, a KSZ 3. sz. mellekleteben 

- 4  ' 
foglaltak megs6rtdse miatt. :m--L: -, L- - :2 c 

Egy szeptemberben tortent baleset kapcsh ,  
decemberben hozta rneg a jogkorgyakorl6 a 
hatirozatat anekiil, hogy a mozdonyvezetdvel 
szemben eljirast inditott volna, nern hallgatta meg, 
nern t&a ele a bizonyitekokat (VBVO jelentes). 

A hatiroaat vegere irt .erthetetlen" zhd6kka l  
vetette at a hatzirozatot a n a  hivatkozva, hogy a KSZ 3. 
sz, melleklete IX. pontja kulonleges eljdrasi 
szabilyait alkalmazta. 

A birosbg megiillapitotta, hogy a munkiltato nern 
megfelelden akalmazta a kulonleges eljrirasi 
szabalyokat. .Nem inditotta rneg ugyanis a 
munkiltatoi intbkedes kiszabbrira irhyul6 eljzirast 
es err81, valamint az eljrirb meginditashak okirbl a 
dolgozot nern ertesitette, vele nern ismertette rneg az 
adott szakvizsgaati jelentest, igy a dolgoz6nak nern 
volt arra lehetdsege, hogy azt a M. 1. pontban 
foglaltak szerint olyan ziradekkal l b s a  el, hogy a 
megdlapitasokat elfogadja, azokra nezve Brdemi 
eszrevktelt nern tesz. Ennek hidnytban pedig a 
munkaltatoi jogkor gyakor l~ jhak  az iltaldnos 
eljhrasi szabilyok szerint kellett volna eljarnia. Nem 
felel rneg a kulonleges eljarasi szabidyokban 
irtaknak az sem, hogy a munkaltatoi jogkor 
gyakorloja a meghozott hatarozatot latta el 
ziradekkal, es azt iratta ala a doIgozoval. Tekintettel 
arra, hogy a dolgozo a zriradekot nern k6t tanu 
alairassal igazolt jelenleteben irta al6, ennek 
hianyaban pedig nern sajatkeziileg Iatta el 
ziradekkal." 

,,A khrterites thgytiban a KSZ 3. sz. mellhklet VII. 
pontja elterd szabilyokat iillapit meg. A 4. pont a./ 
alpontja szerint a k&&itesi igeny Brvenyesitesekor 
a munkav~laloval kozolni kell a kfirigenyt 
megalapozo tdnyeket, ismertetni kell az iigyre 
vonatkozo bizonyitekokat, a krir pontos osszeget, a 
kiszamitott kiszabhato (ervenyesithetd) illetve 
ervenyesiteni kivant kkteritesi osszeget. Ezt 
kovetden fel kell hivni a munkavtUlal6t az onkbntes 
teljesitesre. Arnennyiben a munkaviillal6 az onkentes 
teljesitesre - ideertve az esetleges egyezseget is 

A I N A K  G Y U J T E M E N Y E  

hajlando, a fizetes modjaban, az esetleges 
&zletfizetesek mertekeben is rneg kell illapodni, es 
a megdlapodast i rhba  kell f~glalni. 
A 4. pont C./ alpontja s z e ~ t ,  ha az egyezseg 

b h e l y  oknil fogva nern jon letre, a munkiltatoi 
jogkor gyakmldja a kfirteritest a kozvetlen 
kijtelezbre vonatkoz6 brtekhatfiron beliil, 
hatrirozatban szabhatja ki ennel magasabb osszegii 
munkatat6i kfirigeny eseten azt bk6s4g elbtt kell 
6rvenyesfte~. 

A bk6sag a murkiltatdi jogkor gyakorloja es a 
dolgozb szemelyes eldadiisa alapjh megillapitotta, 
hogy a fent hwatkozott elt6r6 szabdyok, a kirteritesi 
igeny drvenyesit6se 6rdekt5ben nern keriiltek 
alkalmazasra. Ezek hihyaban a birosag a 
megtamadott hatrirozat kfirterites megfizetbere 
kotelezd rendellcez6s6t is hatilyon kipiil helyezte." 

(2000. novernberben ervenyes KSZ 3. sz. mellbklet 
IV., W. es M. reszei.) Szegedi Munkaiigyi Birosag 
6.M.30/ 1998. ir - L 

5. ~ ~ l b a l 5 t ; i s  korlatozo~bga 
A Legfelsdbb BMsag j6vAhagyta a megyei bir6sag 

itdletet abban a perben, amelyet azert inditott a 
mozdonyvezetd, mert vonattovtibbitas magtagadha 
miatt 3 havi iddtartamra 1.000 Ft-OS alapber-csokken- 
tessel biintette a jogkorgyakorlo. A mozdonyvezet6 
ugy itelte meg, hogy kod miatt a tavolbalatas 
korlAtozott, ezert a forgalmi szolgilattev6t6l masodik 
dolgoz6t ker. 

.A forgalmi szolgilattev6 kijzolte a mozdony- 
vezetdvel, hogy a tavolbalatas nern korl~tozott, es 
felhatalmazta az indulasra. A mozdonyvezet6 a 
gepmenet tovtbbitb6t megtagadta. Ezt kovetoen a 
fd-menetirhyfto utasitashra a mozdonyvezetbt a 
szolgilatbol leviltotttik." 

.A megyei birosag iteleteben arra az illaspontra 
helyezkedett, hogy a meteorologiai szolgaat igazolasa 
a kodrdl a korlatozott tdvolbalatbt kell6en bizonyitja. 
A mozdonyvezet6 a latdsi viszonyokrol a vele szemben 
kijzlekedd mozdonyvezetdtdl 6rdeklBdijtt. 

Nevezett tanuvallomdsanak bizonyito erejenel 
azonban a mhodfoM bir6sbg figyelembe vette, hogy 
a tanu az iltala vezetett vonat sebesseget a kod miatt 
a mozdonyvezetd dtal becsatolt sebessegmerb 
oraszalag tanbaga szerint nern cdkkentette, es a 
kodot a forgalmi szolgilattevdnek nern jelentette." 

A Legfelsdbb Bir6sag az altibbiakat illapitotta mq: 



.0nmag&an a kod tenyebBl nern kovetkezik, hogy 
a mozdonyvezetd jogszeriien tagadta meg a forgalmi 
szolgAlattev6 utasitkat. A mozdonyvezetb megkere 
sesere az Orszagos Meteorologiai Szolghlat levelben 
azt a vAlaszt adta, hogy a kerdeses idBben es 
tersegben, a kornyezti meteorologiai Allomasuk 
megfigyelese alapjan siirii kod volt, a becsiilt 
vizszintes latotavolsag 200 meter koriil alakult. Ebb61 
okszeriien vonta le a megyei birosag azt a kovet- 
keztetest, hogy a tavolbalatas eppen a hatberteken 
alt, 6s nern volt korltitozott. 

Ugyancsak helyesen jutott a birosag a tanu- 
vallomast illetben arra a kovetkeztetesre, mely szerint 
az a teny, hogy a tanu a sebessegmerb 6raszalag 
szerint a kod ellenere a sebesseget nern mersekelte, 
illetve rendkiviili esemenyt a menetigazolvimy meg- 
jegyzes rovattiba nern rogzitett, ellentmond annak, 
hogy a kod miatt a latotavolsag a kritikus pontot meg- 
haladta. Minderre figyelemmel a bir6sag jogszeriien 
helyezkedett a n a  az hllaspontra, hogy a mozdonyve- 
zeto nern bizonyitott olyan latasi viszonyokat, amelyre 
tekintettel a forgalmi szolghlattevb a figyelb szemely 
biztositasanak elmulasztasaval, az utasitas 
kiadasakor megsertette az Mt. 102. 5 (2) bekez- 
deseben foglaltakat." 

(Mt. 102. 9 (2), 104.9, F2. sz. Utasitk 1.26, 12.5.4. 
pontjai, F1. sz. Utasitas 13. pontja.) Magyar 
Koztirsasag LegfelsBbb Birosaga Mfv.II.10.402/1999. 

6. Szorulo fekkel  d o  koz l ekedes  
A Legfelsobb Birbag altal eloirt, megismetelt 

eljirasban (az eredeti e l jhkban  I. 6s 11. fokon a 
mozdonyvezet6 nyert) ujabb szakertBi (Budapesti 
Miiszaki Egyetem, Vasirti Jihmiivek Tanszek) 
velemeny alapjin a munkaiigyi birosag helyben- 
hagyta a mozdonyvezetovel szemben kiszabott 10.000 
Ft kirteritesre kotelez6 hatbozatot. A jogkorgyakorlo 
azert buntette a mozdonyvezetbt, mert a V46 tipusu 
mozdony egy vonatszerelveny vegen, hideg Allapot- 
ban torten6 vontatdsa sorim a fektuskok fiistoltek es 
a kerekabroncsok elmozdultak. A szakertb az 
alibbiakat irta: .A periratok tanulmhyozasa 6s 
miiszaki megfontolasok alapjin emellett azt is egyer- 
telmiien megallapithattuk, hogy a fektuskok 
fustolesenek, megegesenek es a kerekabroncsok 
ennek kapcsan bekovetkezett kimelegitesenek, 
illetve elfordulashak oka ketseget kiziroan a B. 4s F. 
kozotti, hideg Allapotban torten6 vontatiis kozben 
nern megfeleloen feloldott fekberendezes okozta 
hbigenybevetel volt. A periratok 6s az azokhoz csatolt 
dokumentumok alapjan egyertelmiien czifolhat6, 
hogy felperes B. Allomason kutatta a fiistkepzddes 
okat, es ennek kapcsan a mozdonyrol leszhllva 
elbirasszerb fekvizsgalatot tartott, melynek ered- 

menyekeppen meggydziidott a fekberendezes 
maradektalanul oldott Allapotbol." 

(Mt. 161.9, KSZ 80.9) 
Zalaegerszegi Munkaiigyi Birosag l.M.104/1998. 

1. V;iltofelrr;igsis 
1.1. A munkaiigyi bir6sag hatayon kiviil helyezte 

azt a hatirozatot, arnelyben a kijelolt jogkor- 
gyakorlo (hllomasf6nok) egy havi iddtartamra 
10 Yo-os alapbercsokkentes es 900 Ft kirterites 
megfizetesere kotelezte a mozdonyvezetot, 
vhltofelvagbs miatt. A birbag megaapitotta, 
hogy a mozdonyvezet6, a terhere rott utasitas- 
pontokat nern szegte meg, ugyanis a gepkorg- 
jarashoz a tolatdsvezetd engedelye, es 
szemelyes jelenlete sziikseges (F2. sz. Utasitk 
4.19), 6s a gep koriiljirasira a vhltokezelbtol 
engedelyt kapott (F2. sz. utasitas 4.11.d, es 4.51. 
masodik fordulat), az allomasi vegrehajtasi 
utasitas szabAlyai szerint jiht el. (Mt. 109.9, F2. 
sz. utasitas 1.104, 1.49, 4.44. pontjai, a 2001. 
novembereben ervenyes KSZ 79.3.) 
Kecskemeti Munkaiigyi Birosag 3.M.43?/1998. 

A munkaiigyi birosag I. fokon megvhltoztatta 
azt a munkhltat6i int6zkedest, amelyet az egyik 
csomoponti ~omiisf6nokseg vezettije - mint a 
munkhltatoi jogkor kijelolt gyakorloja hozott a 
mozdonyvezetBve1 szemben, vhltofelvagas 
miatt. A biintetes szolghlati megrovk, es 5000 
Ft kbteritks volt. A birbsag a szolgidati meg- 
roviist hatAlyiban tartotta, a kbteritest 1000 Ft- 
ra mersekelte. A mozdonyvezetti is, es a 
Rt. is fellebbezessel elt az itelet ellen. A 
mozdonyvezetti Allaspontja az egesz eljbas 
soran az volt, hogy vitatta, hogy a kerdeses 
vhltot 6 vagta fel. A megyei birosag hbomeves 
pereskedes utim hatayon kiviil helyezte mind 
a munkhltatoi intezkedest, mind a kihteritest a 
mozdonyvezet6vel szemben Idezet a megyei 
birdsag iteleteM1: .A megyei birosag sziiksb 
gesnek latta bizonyitds kiegesziteset, ezert 
igazsagiigyi vasutforgalmi szakertijt rendelt ki. 
A szakertoi velemenyre figyelemmel, nern 
lehetett minden ketseget kizihoan meghllapita- 
ni, hogy a vhlt6t a felperes a ta l  vezetett 
mozdony vagta fell es igy keletkezett a k&. A 
szakvelemennyel szemben ugyan az alperes- 
nek voltak aggilyai, de  a szak6rt6 mind az 
i rbos  velemenyeben, mind a thgyalbon tett 
nyilatkozatiban megertisitette, hogy egyidtalan 
nern egyertelmii, mi okozta a vitltofelvagast. 
Kifejtette, hogy az alperes csak kovetkez- 
tetesekkel jutott el addig a megAllapitasig, 



hogy a felperes idtal vezetett mozdony 
volt a .tettesU, ugyanis azt senki nem 
latta, hallotta, es a felperes mozdonyat 
sem vizsgaltak meg, pedig azon 
kozvetleniil a baleset u t h  a nyomok 
meg egyertelmuen fellelhetdk lettek 
volna, es biztonsaggal meg lehetett 
volna idlapitani, hogy ez okozta-e a 
vidtofelvagast. 
A szakertd azt is megidlapitotta, hogy 
az I, sz. vaghyon (fdvagany) a 34. sz. 
vidtot erintve, egy nap dtaliiban 1520 
tolatas tortent, de  ezt nem 
regisztraltak. Ebbdl pedig az 
kovetkezik, hogy nem lehetett 
egyertelmiien azt sem tudni, hogy az 
adott iddszakban (a vidtofelvagas 
16.03 es 17.20 kozott tortent), - ami 
tobb mint egy ora volt - tolatomozdony 
atment-e a vidton, vagy sem. 
Az alperesi eldadassal szemben a 
szakertd megerositette, hogy a 
baleset vizsgiilata nem volt teljeskorii, 
es mivel a felfedezes utan is 
figyelmen kiviil hagyva az utasitas 
szabalyait, kozlekedtek a vaton, 
minden toviibbi nelkiil elkepzelhetd, 
hogy a viiltofelvagas a tehervonat 
erkezese utan egy nem eldjegyzett 
tolatasi mozgas alkalmaval 
tortenhetett, melyet akkor sem vettek 
eszre. Ezt a bizonytalansi3got 
tamasztotta ala, hogy a felperest 
jegyzdkonyvezes 6s helyszini szemlen 
va10 reszvetel nelkiil hazaengedtek, 
az esemenykonyvi jelentest kesdbb 
irattik meg, a vat6 felvagbs&t senki 
sem hallotta, stb. 
Az Mt. 166. 3 (2) bek. kimondja, hogy 
a munkavidlalo vetkesseght, a khr 
bekovetkeztet, illetve merteket, 
valamint az okozati asszefiiggest a 
munkidtatonak kell bizonyitania 
A megyei birosag aggalytalannak 
itelte meg a szakertdi velemenyt, 6s 
erre tekintettel megidlapitotta, hogy 
az alperes nem tudta ketseget 
kiziroan bizonyitani a felperes vetkes 
magatarthat, de  egyidtalan azt sem, 
hogy a felperes magatartasanak 
kovetkezmenye volt a kar." 

I .B' csomag, havl dos: 800 Ft 

I Szolgaltatasok Biztositasi osszeg 
1. ~le tb iz tos i t~s  1.000.000 Ft 

(birrnely okbol bekovetkezett halhl esetkn) 
2. Baleseti halal eseten tovabbi 1.000.000 Ft 
3. Baleseti rokkantsag eseten 1.500.000 Ft 

(1-100 %-ig aranyosan, de 10 %-OS mkrtkk alatt is kifizeti a 10 %-nak rnegfeleld osszeget) 
4. Ha a baleseti rokkantsag merteke meghaladja az 50 %-ot, 

tovabbi 500.000 Ft 
(ez egy osszegben kerul kifizetesre) 

5. Baleseti serules eseten 20.000 Ft 
(csonttorks, csonlrepedks, Bgesi s6rules) 

6, Baleseti serijles korhazi apolasanak napi teritese 2.000 Ft 
(5 nap elhrkse eseten, 1-50. napig, naponta) 

7. 28 napot meghalado baleseti tappenz eseten 10.000 Ft 
8. Baleseti seriiles mrjteti beavatkozhsa eseten 100.000 Ft 

(sirlyossagi fok szerint, a biztosltasi dsszeg 50-200 %-a kerul kifizetesre) 
9. TB I. II. vegleges rokkantsag eseten 100.000 Ft 

(akar balesetbol, a k r  betegsegbdl kovetkezden) 
10. Kritikus betegsbgek bekovetkezkse eseten 100.000 Ft 

(szlvinfarktus, rosszindulatu daganatos betegseg, agyi Brkatasztrbfa, veseel6gteienseg. 
koszordkr athidalbi rnOtbt, szervitultetes) 

I .Am csomag, havi dija: 600 Ft 

Szolgaltatasok Biztositasi osszeg 
1, ~letbiztositas 600.000 Ft 

(bhrrnely okb61 bekovetkezett bald esetkn) 
2. Baleseti halal eseten tovabbi 500.000 Ft 
3. Baleseti rokkantsag eseten 1.000.000 Ft 

(1-100 %-ig aranyosan, de 10 %-OS mertkk alatt is kifizeti a 10 %-nak rnegfeleld osszeget) 
A tobbi szolgaltatas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) megegyezik a "B" csomageval. 

Karesemenykor a tagcsoportn8 lkvo igenyliilapot kell kitdlteni, es csatolni 
hozzi a megfelelo owosi dokumentumokat, majd ezeket Budapestre, a MOSZ 
kiizpontba kell felkuldeni. (1 145 Budapest, Bacskai U. 11 .) 

Ha a tagcsoportnal nem all rendelkezesre igenylolap, ugy azt a MOSZ 
kozpontt61 lehet kerni, vagy ott lehet kitolteni (haromfele igenyldlap van 
eletbiztosiMs, balesetbiztositas, 6s betegsegbiztositas). 

A biztositas folyamatos fenntartasa Brdekeben a folyoszamlan mindig 
rendelkezesre kell, hogy Alljon az igenyelt biztositasi csomag havi dija 
(a terhelks idopontja minden honap 10-1 1. napja.). 

~j bank valasztasa eseten, vagy folyos~mlaszarn valtoztiskor Ojra ki kell 
tolteni a felhatalmazhst a csoportos beszedesi megbizas teljesitesere. 

A kifizetes mindig a Wrosult cimere, vagy bankszamlajara tortenik. 
A kifizetett szolgaltatasi osszegek teljes mertekben ado- es 

illetekmentesek. 
EzQton is kdszbnjUk, hogy a Mozdonyvezet6k Szakszervezetet 

tisztelte meg bizalmaval. 
Balazs Gyula 

Fejer Megyei Birosag Mf. 20.396/2001. I MOSZ biztositasi referens 
06 20131 6-01 87 



M~ndenekeldtt elismer6sem fejezem ki a MAN motor 6 a 
hozza' illesztett hajt6mu" el6tt; teljesitmCnyuk remekul el van 
taldlva, a motor 2+4 egyseggel is j61 elboldogul. 

A megbizhatbsdgdval sem lenne baj, ha az ETC rendszer 
nern hozna annyi dlhibat. Mivel hoz, ezCrt nern volt szeren- 
cses az ETC kenyszer uzemet megszuntetni. A mindennapi 
gyakorlat azt mutatja, hogy ez a rendszer nern szereti a 
meleg id6jdrdst. llyenkor houa legtobbszor a hibdkat. Tehdt 
j6 lenne valahogy hcteni a szdmit6g6pet! A hiba kijelzCsC 
nek a mbdja, enyhCn szblva nern praktikus. Ma, a digitdlis 
technika kordban, alapvet6 dolog lenne egy szoveges 
kijelzd, ami kiirnd a hibdt, (Ia'sd M41 sor. mozdony) de 
legaldbb egy szdmkijelz6, ami a hiba k6dszama't irnd ki. 

Mennyivel egyszercbb lenne a Iampa villogddnak szdmol A- 
sa helyett csak megnCzni, hogy mi a hiba, illetve, hogy az adott 
k6dszamhoz milyen hiba tartozik. 

A tavalyi hideg december is megmutatta, hogy az utastCr 
fu"tPsteljesitm6nye a h6ntartott hu"t6viz ellen6re is elCgtelen. A 
vezetddllds f4tCse hatdsosabb, de a fCt6test terel6rdcsai miatt 
csak a mozdonyvezet6 combjdt dgeti a forr6 leveg6. Gzel 
szemben a baloldali asztal az ottani h6mCrsCkleti viszonyok 
miatt mdr romland6 Ctelek tdrolisdra is alkalmas. A mozdony- 
vezetd helye a besullyesztett falnak 6s az rij szCknek koszon- 
hetden kCnyelmesebb6 vdlt, viszont a vezet6illa's tobbi rCsze 
nern hozhat6 osszefugg6sbe az ergon6mia tudoma'nya'val. 

A mfiszerek elhelyez6e mCg j6nak mondhat6, azonban a 
megvildgitasuk a rCgi, mosolyt kelt6 megoldds (kivkve a D M  
fordulatsza'mmdr6). A kapcsol6k elhelyezCse viszont mi r  
sokkal szerencs6tlenebb. A takar6kos uzem ds a tukorffitCs 
kapcsol6i - amit az ember egyszer bekapcsol aztdn nincs 

vele gond - szinte kiverik az ember szemCt. Mivel a mezei 
Bz-k nern Crdemelnek h6fokszabilyoz6t, mint az IP tdrsaik, 
bizony kitekeredik a mozdonyvezet6 vdlla a fetes kezi 
szabdyozdsa miatt. A fCnyvdIt6 kapcsol6Crt is ny6jt6zkodni 
kell a su"ru" haszndlat miatt. A kiemelked6 ICgkurt nyomo- 
gombra is nemegyszer hamardbb rdt6ved a masiniszta keze, 
mikozben a visszapillantb tukorbe figyelve az ajt6zdrdsra 
figyelmezet6 gombot keresgdli. Mindebb61 kovetkezik, hogy 
nern drtana a kapcsolbkat dthelyezni, mCg ha alakjuk 6s 
m6retuk megfelel6s6gCt61 el is tekintunk. Azaz a val6ban 
gyakran haszna'lt kapcsol6kat a mozdonyvezet6 keze 
ugyCbe, keze a l i  helyezni, a ritkdbban haszna'ltakat pedig 
tdvolabb. 

A mozdonyvezet6 IdbterCnek a kikCpz6sen szinten 
viltoztatni kellene, (IP sorozathoz hasonlban) 6s az 6bersegi 
pedilt valamelyik oldalra kellene helyezni. Azt hiszem, a 
mozdonyvezetdk tobbsBg6nek ezen bajok orvosldsa mdr 
kielCgiten6 az igCnyeit, a 200-as Bz sorozattal szemben, de 
itt is kCrem a koll6gikat egCszits6k ki sajdt tapasztalataikkal 
6s tandcsaikkal. 

Mindezeket az6rt tartottam 6rdemesnek leirni, mert az 
egyik kollCgim, a remotorizdlt DACIAKR~L irt kritikdja 
meghallgatdsra tala'lt az dtalakftdst v6gz6kn6l. Remdlem, e 
tipus gyirtrji is szukdg6t Crzik annak, hogy a j5rmu"vek azon 
haszna'lbi is elkgedettek legyenek a jdrmfivel, akik 6letuk egy 
rCsz6t ezen toltik. 

Nagy Sa'ndor dmv 
Miskolc 

Ebben az &ben is kedvezo felt6telekkel udiilhetiink Olasz- 
orszag Iegdelebbi rCszCn, Melito Porto Salv6ban (nem Szicilia). 

A varos kb. 10.000 lakosu, Garibaldi sziilovkosa, mindenfile 
iizlettel, heti piaccal, ahol olcs6n lehet vaskolni. A tengerparti 
setinyon is fagyizok, pizzkriak talalhatbk. 

Az iidiilotelepen nCgyfele szdlblehetostg van, a kozponti 
epiilet elso emeleten 2 CS 4 igyas, firdos, teraszos szobik, a 
mhodik emeleten 3,4,6 szemtlyes mini apartmanok talalhatbk, 
melyekben BzCsi leheti5sCg edCnyekkel, firdo, terasz Cs 2-3 
hal6szoba van. ~ r a  l0  Euro/fi/nap. 

A helyistgek ligkondicionhltak. A foldszinten recepci6, bk,  
etterem, konyha es tirsalgb van kialakitva, az Bpulet mellett 
pedig diszko, tenisz- CS focipalya. 

Az epiilet mellett kkt sorban bungall6k allnak, novCnyzette1 
befuttatva. Ezekben is van firdo 6s WC, de a hi16 egyterir. 

A telepen van camping is, lak6kocsi, sitorhely, kozos firdB Cs 
WC. (Ha valaki kocsival akar menni, annak megkiildom a 
teteles kjegyzeket.) 

Vonattal az ajanlott utvonal: Venezia - Bologna - Reggio 
Calabria- Melitb, vagy Trieszt - Venezia - Taranto - Melito PS. 

A telep kb. 1,7 km-re van a vasutillombt6l, ezert a csoport 
szillitltsat CrkezCskor es elutaziskor dijmentesen vallaljiik. 

~tkezbsi IehetosCg: reggeli, f6lpanzi6, vagy teljes ellatissal 
oldhat6 meg. 

Mivel a telep kozvetleniil a tengerparton van, ezert 
napozbagy, napernyo, csbnak CS vizibicikli is a11 a vendCgek 
rendelkez6stre. 

A tengewiz kristilytiszta, a part kavicsos, viszonylag gyorsan 
m6lyiil. 

A kozelben tobb gorog miiemlCk talalhat6, egynapos 
kirandulht lehet tenni szemben az Etna Iabhal Taorminiba, 
ami vonattal, CS az FS altal uzemeltete komphaj6val ingyenes. 

~ r d e k l o d ~ ,  felvilhgosith Kovki J h o s  mozdonyvezetonCl, 
FonoksCg felvigyizbi utjin. Telefon: 06 371342-176, iizemi: 
02/24-84, 02/23-83. Mobiltelefonon: 06 201368-0169. 



Kezd most mar hagyomdnnyd valni a Mozdonyvezetlik Lapjaban, hogy KollPgaink mondjak el vdlemenyeiket 
bizonyos citalakulcison keresztiilment gdptipusokrol. Az eddigiek azt bizonyiuak - igaz csak egy esetben -, hogy az 
eszrevetelek meghallgatasra taliltak. Kdzzel foghato eredmenyeit meg nem PrezzUk, de bkunk abban, hogy a 
mozdonyokat hasznal6k jelzdsei ellibb, vagy utobb kikdnyszeritik az atalakttasokat iranyit6kbo1, hogy adott 
tipusu mozdony felLijftdsakor milyen prioritasi sorrendet kell(ene) felallitani. 

Tovabbra is szivesen biztositunk lehetlisdge t arra, hogy a lap hasabjain elmondhassdk vPlemPnyeiket a 
mozdonyvezet6k. Egyszer majd csak lesz eredmknye! Remklem! 

Sokaig gondolkodtam, vajon milyen cimet is adhatnek 
iromanyomnak, S eleg sokminden eszembe jutott, PI.: 
- ,,PapapajU-felujitas margojara, 
- Ezen a mozdonyon minden van, csak az nincs ami kene ..., 
- Ott repul az ablakon 150 millio Ft . . . ! , 
- A MAV Rt. irj szlogenje: Szamitog6pet a kiibaltara! 

de, hogy melyik lenne a legalkalmasabb, dontsetek el Ti! 

Kedves Kol legak! Tudom, sokszor irigykedve neztek 
benniinket, hogy mi V43-2000-es sorozatu mozdonyon 
jarhatunk, de higgyetek el, ez nem olyan nagy dicsoskg, mint 
amilyennek els6 ranezesre tunik, ugyanis mindjirt ra fogtok 
jonni, hogy a Ienyeg gyakorlatilag valtozatlan maradt, S ha 
melle meg tudja is az ember, hogy mindez mennyibe kerult 
nekunk, akkor pedig egyenesen bosszantd is. Ahogy az egyik 
kollegam fogalmazta: ,,Gyakorlatilag a 80 eves nagyanyamra 
uj pendejt adtak. Lehet, hogy nemikepp szebb, de ettdl meg 
80 eves." Itt egyenldre 'ha1 istennek nem 80 evr61 van szo 
(csak lassan 40-rol), de a lenyeg gyakorlatilag ugyanaz ... 

Sokat kinlddtun k veluk '98-to1 maig, es sokat kinlodunk 
meg ma is. Azt hittuk till leszunk a kezdeti 
gyerekbetegsegeken, es utana jobb lesz, de nem igy tortent. 
,,Ez a technika meg mindig gyereknek Bni magat!" 

Els6 koron vegyuk talan eloszor r~v iden szemugyre a 
,,korszerlisftett" reszt. Mint Ti is tudjatok, ezt a mozdonyt mar 
szamitbgep felugyeli. Mit is beszelek? Szamit6gep?? Esetleg 
mikrokontroller ... Ez nem mas mint egy specialis feladatra, 
vagy folyamatsorra szerkesztett ,,szamitog6p", iranyito 
rendszer, mely a bekapcsolaskor automatikusan indftja azt a 
programot, amely a rabizott szerkezet mukodtet6sehez 
szukseges, tehat ennek a ketyerenek a miikodese semmivel 
sem jobb, mint otthon a szemelyi szamitogepunknek. Ipari- 
biztonsagi szamitbgeprol beszklni pedig ebben az esetben 
szinte mar-mar szentsegtores! Mi is a kulonbs6g? 

Egy szemhlyi szamitbgepben alapvetoen egy nagy- 
processzor van es ezvegez minden munkat. Ez ,,gondolkodik", 
ez dolgozik es ez hibizik. Tehat nincs ami felugyelje a 
milkodeset: ha egy ciklus valamelyik reszebe hiba csljszik, azt 
viszi is tovabb, tehat hibasan fogja vegigcsinalni. Ezzel 
szemben egy ipari-biztonsagi szamitbgipben legalabb 2 db 
nagy-processzor van (elvi felepites), teljesen mellerendelt 
feladatokkal, tehat az egyik dolgozik, a masik pedig semmi 
mast nem csinal csak azt figyeli, hogy mit csinal a masik, 

amelyik dolgozik. Termeszetesen ennek meghibasodasa 
eseten az eddig ,,figye10 szolgalatot ellato" processzor Btveszi 
az osszes feladatot. A gyakorlatban ljgy nez ki a dolog 
(amennyire tanulmanyaim meg helyM11oak a rohano technika 
vilagaban), hogy legalabb 16 db nagy-processzor van egy 
szamitbgepben, termeszetesen mellerendelt feladatokkal, S 

ezek lj.n, furtoz6ssel vannak osszekapcsolva. Mindegyik Iat el 
bizonyos feladatokat, de mindegyik Iatja azt is, hogy bizonyos 
ciklusokban mit csinal a masik, fgy pl, barmelyik processzort 
megfogjuk, es kiemeljuk a foglalatabol, valamelyik masik, 
amelyik a furtozesben ezt megeldzi automatikusan atveszi 
annak feladatat. Termeszetesen itt is van egy ,,agytrosztU, de 
ennek meghibasodasa sem jelent veszelyt a rendszerre, mert 
ebben az esetben viszont a maradek 15 db processzor fog 
megosztozni a feladatokon, ljgy, hogy kozben figyelik is 
egymast. Tehdt van egy ellenorzes: mindig bele-belenezunk 
egy-egy programciklusba, S ha az a ciklus hibasan akar lefolyn~ 
a ,,felugyelo-processzor" beavatkozik, tehat nem hagyja, hogy 
a program egy hibas reszeredmennyel fusson tovabb, 

Ezt a felepitest a muszakiak ljgy hivjak, hogy ,,Watch Dog", 
vagyis ,,figyelo kutya", ,,orkutyaH . Tehat ,,P az aki belenez a 
folyamatokba, es ha hibat talal, fenekbe billenti a dolgozot es 
visszazavarja a sor elejere. 

(U] epitesu ipari szamitbgepek furtozese elmehet akar 64 
db processzorig is!) 

Hol alkalmaznak ilyeneket? Ott, ahol a legkisebb tevedes 
lehetdsege sem engedhetii meg. PI.: egy atomerornuben ..., 
de velemenyem szerint ilyen egy mozdony is, hisz itt sem 
mindegy pl., hogyan all az iranyvaltb, !&p-e a fokozatkapcsolo, 
6s ha igen, le vagy fell vagy kapcsol-e a fomegszakito, stb.? 
Ezeknek a folyamatoknak a megbizhatb ellenorzese adott 
esetben Blet- es vagyonbiztonsagi kerdes. 

No, azert ennel a mozdonynal azert annyit megtettek a 
tervezdk, hogy egy dual-processzoros rendszert epitettek be, 
csakhogy enel igazabol nem oldottak meg semmit, mert igy 
2 db ,,agytrbszt" lett, akik kozott el vannak osztva a feladatok, 
es nincs ralatisuk egymas tevkkenysegere, vagyis egymast61 
fuggetlenul Ogy tevednek ossze-vissza, ahogy akarnak. 

Ennel mar sokkal jobb lett volna az is, ha ugy csinaljak, 
mint pl, az OBE-101 4-es mozdonynil, hogy eleve megvannak 
minden kardinalis feladatra a biztonsagi(!) szamitbgepek (PI.. 
vontatas, fkk, segeduzem, stb.) 6s ezek kommunikalnak 
egymassal egy bus-rendszeren keresztul. 



A szamitbgep rAzasa11osag~roI meg mar alig merek beszelni. 
(volt mar, hogy ,,papagajU mozdony azert maradt fekve, mert egy 
csatlakozo kicsuszott, vagy mert valamelyik kartyarol egy 
elektronikai elem letbrt) 

Tehat ezen a mozdonyon a haladas erdekeben minden 
tenykedesiinket egyeztetni kell a szamit6geppel. PI.: ,, +"allasba 
forditjuk a kontroller-kereket! Eloszor ezt a jelet atalakitjuk a 
szamitogep szamara ertelmezheto jelle, majd mikor tudatosul 
benne, hogy mit is akarunk, B megnezi, hogy hol all a 
fokozatkapcsolo, majd ha ez a jel is megvan, kiadja a parancsot 
a megfelello elektronikai atalakitok segitsegevel a legmotor 
reszere, hogy lepjen egyet, majd ennek a lepesnek a 
megtdrtentkvel (vagy nem) visszajon egy ellenorjel, hasonlo 
uton, hogy rnegtortent-e a fokozatlep6sI majd az eredmenyt, ha 
szerencsenk van, lathatjuk a kozponti kijelzdn is. Egyebkent 
foleg emiatt is a ,,papagajokU fokozatkapcsol6i lassabbak. 

Meg mindig a ,,szamltogepnel" (mikrokontroller) maradva a 
rnasik erdekes(!) dolog a hibauzenetek es a teendok fejezete. 
~ l ta laban azert segit, de van mikor a hibauzenet bizony tevutra 
viszi a kollegat. Ugyanis hajlamos a "draga" 6riasikat hazudni! 
Mast ir ki, es mas a problema. Vagy van valami problema, de az 
esemenytaraba mast naploz el. PI: egy vezetoasztal-reteszkulcs 
kivetelt, valamelyik mozdony sorozatosan v~szkapcsolokezel~s- 
kent naplozott el. Azert nern mindegy ... 

Jdn valami hiba, kiirja. Megnyomja a kollega a teendo- 
gombot, es ott kap valami ,,rendelkezestU(?), nern ritkan azt, 
hogy SZOLGALATKEPTELEN. Ezt azonban az esetek 
tobbsegeben nern kotelezd elhinni neki; Iatjatok, megint 
hazudik. 

Narnost a hibauzenetek nagyresze ugyszolvhn hulyeseg, a 
teendoke ugyszinten! PI,: ,,Szel IBzeshiany xy-helyen = > 
Ellenorizze a Iegaramlas-jelzoket!" Na, egy pillanat, a 
hibakereses nern itt kezdodik, hogy ellenoriue a Iegaramlas- 
jelzoket, hanem valahol ott, hogy ellenorizze a szeldz6- 
motorokat, stb Nem? 

A masik problema, ami mar felig-meddig jogi dolgokat vet 
fel, hogy ezekhez a hi baijzenetekhez tartozo teendljk most 
betartando ,,rendelkezesek" (!), vagy csak iranymutatisok??? 
Ezen kerdeskdr mind a mai napig leszabalyozatlan ... Volt mar 
olyan, hogy a szam.-gep kiirta, hogy ,,szolgalatkeptelen", S 

kozben a mozdony vontatott, ahogy az aramszedon lefert!!! Most 
m ~ t  csinaljon a kollega? ~ l l j o n  meg, hogy elkerulje az esetleges 
tovabb~ karosodasokat, vagy pedig sajat tapasztalata alapjan 
biralja felul a szam.-gepet es vigye tovabb a vonatot??? Mi van, 
ha csak vaklarma, es mi van, ha tenyleg leeg a gep? Melyikert 
vonjak feleldssegre a kollegat??? Elvkgre nern ez volna a szim.- 
gep alkalmazdsanak az egyik celja, hogy az ilyen eseteket 
egyertelmuve tegye??? ~rdekes!  Ez az OBB-1014-esen sikerult! 
Pedig az egy kicsit bonyolultabb gep ... 

Hat diohejban ennyit errol a csodAlatos szamitogeprol 
(m1krokontrollerr61), amit ebbe a mozdonyba tettek ... 
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Minden evben sor keriil az IMF Igazgatosaga 
es a hazai orszagos szakszervezeti szovetsegek 
vezetdnek megbeszelesere. 2002. mhcius l-jen az 
ideji berfejlesztesekrol, az inflaciorol es a 
minimtilberrol vciltottak szot a kepviselok. 

A szakszervezeti velemenyek kozosek voltak 
abban a tekintetben, hogy siilyos berfesziiltsegek 
alakultak ki 2001-ben 6s 2002-ben. Ennek okakent 
a minimalber drasztikus emelese nyoman 
kialakult beraranytalansagot jeloltek meg, hiszen 
tobb millio munkavidlalo munkajat leertekelte a 
kormhny azzal, hogy osszetorlasztotta a bereket. A 
legtobb helyen, a tavalyi inflacios alitbecsles 
miatti kompenzacio nern keriilt be az alapberek- 
be, az egyszeri kifizetes pedig nern tudja ellen- 
sulyozni a munkavallaloi vesztesegeket. A 
kormhy nern volt hajlando az a d 6  es jArul8k- 
torvenyek modositasaval csokkenteni a berekre 
nehezedo kozterheket, sem a munkavallaloi 
oldalon, sem a munkdltatoi oldalon. 
Az elmult ket ev inflacios aliibecslese komoly 

beveteli tobbletet jelentett az allami koltseg- 
vetesnek, amit parlamenti ellendrzes nelkiil, 
ontil16an ,,osztott el" a kormhy. Hasonlo ered- 
mennyel j k t  a minimdber tavalyi felemelese, 
hiszen ott is megndtt a koltsegvetesi bevetel. 

A vita osszefoglalojakent az IMF kepviseldi 
elmondtak, hogy osztjak a magyar szakszer- 
vezetek dlaspontjat, mely szerint a minimalber 
emelese onmagiiban nern vitathato, de az iiteme 
elhamarkodott, elkapkodott modon jelent meg. 
Ami ennel sulyosabb, hogy felboritotta a 
munkajovedelmi ardnyokat, es  ez az egyen- 
sidytalansag, ha eleri a kritikus pontot, akkor 
veszelyezteti a vtillalkozasokat is. Az aranyel- 
toloddst rnieldbb fel kell szAmolni, aminek 
hozzavetolegesen k6t modozata van, az egyik, 
hogy a minimcilber-emeles tiltal okozott berfeszidt- 
seget minimaliz&hi kell, mhreszt a hazai bereket 
a munkav~alok szhmka is kiszhithato modon, 
iitemezetten fel kell zclrkbztatni az Eurdpai Unio 
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