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Gondok kdzdtt tartja a vasutas tdrsadalom az 1995. 6vl vasutasnapot. Nem mentes a

probl6mdkt6l a mozdonyrvezetbk kdzdssGge sem. Megyozild€sem, hogy az iisszetartozdst

er6sitik azok a hagyom{nyok, amelyek a ktitetlen formdban val6 programokat Jelenttk.

Ez 6vben is tdbb vontatdsl f6niiks6gen, az ap6.ink dltal ldtrehozott hagrom6nyok alapj6n

btrka- €s pacalf6z€s, hdtvegt iidiil6kben tiirten6 dsszeJdvetelek keriilnek megszenrezesre.

Fontos ez m'lakkor is, ha a MosZ kozpontl vasutasnapl rendezvenye lr6nt eg5/Te nagrobb

az 6rdekl6dds orszdgszerte, az ardnyalban mind kisebb letsz{lmot kttev6 vontatds gGpaszetl

munkatdrsai kdzdtt.

A Bokros csomag mellett megkaptuk a naAv csomagiat is. Ez minket, szakmabelieket

tovdbbl, szakmallag negativ trAnyb6l €rlnt. 6rtem ez alatt a legirJabb int€zkeddst, amely

an6lkiil, hogr megvdrta volna az l0rjF.2. sz. Utasitlls bevezetdsdnek td6pontJdt, Jfrltus 1-JOt6l

vezetbe a CSM kdzlekeddsre vonatkozd fiJ felt€telrendszert 6s szabdlyozist.

De e Jeles nap nem arra val6, hogy az dtalakulis kinJatt ez alkalommal rdszletezzem,

Elizo1;nabban, hogy a vasutasok, a mozdonyvezetak a 45. vasutasnap alkalmdb6l orszdgszer-

te megrendezett 6sszeJiiveteleiken J6l €rzik maJd magukat, egrmtlsra flgyelve, cgymds

gondJatr6l tdJ€koz6dva a tolerancidt, a nyugalmat, de az eltd,k€lts6$et ls erdnny6 kovdcsol-

j6k.

Dolglozzunk egiyiitt azon, hogy a vasfit 15O €ves 6vfordul6Jin 1996-ban egy vtddmabb

6vfordul6t iinnepelhessiink maJd.

Stpos J6zsef
elndk
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PENZ PENZ PENZ**

,,Afelek k6szek a gazddlkodds hat6-
konys6g6nak javitt6silra irdnyu16 ja-
vaslatok tdrgyalds6ra 6s az egyez-
tet6s eredm6ny6t6l f0gg6 KSZ-
szintf meg{l lapodds megkOt6s6re,
mely egy, a gazdasAgi eredmdny-
m6r6sen 6s 6sztonz6sen alapul6
motivdci6s rendszer tervezet6t c6-
lozza".
A december 13-ai meg6llapod6s
fenti szakasz6n alapulnak a MAV Rt.
motiv6ci6s rendszer tervezetei,
amelyeket j0nius h6napban,,6tv6te-
tett" a szakszervezet tiszts6gvise-
l6kkel, illetve Uzemi tandcsokkal.
Allaspontunk a kdvetkez6:
- Vannak szakmai csoportok, mun-
kav6llal6i kdr6k, akik nem motivdl-
hat6k egy ifen teljesftm6ny-6rt6ke-
l6si rendszeren alapulo osztonz6si
modell szerint. (llyenek pl. a moz-
donyvezet6k. Vez6nyl6s alapj6n,
utasft6sok, szabiilyok szerint v6gzik
a munkdjukat, nincs m6djuk se gyor-
sabban, se tdbbet, se mAsk6pp dol-
gozni.)
A fentiek miatt ezen csoportokra vo-
natkozd ddnt6seket a motiv6ci6s
rendszer legmagasabb szintf sza-
bAlyozAsAban kell meghozni (ho-

gyan, milyen elvek szerint r6szesed-
hetnek az eredm6nyb5l, hisz ez tob-
bek kdzott eftolcsi joguk is). A prob-
l6mdra nem vdlasz az, hogy nem
tiltjuk, teh6t elvileg lehet.
- A szakszervezetek minden elosz-
t6si szinten r6szt k'rvdnnak venni a
munk6ban, sokkal komolyabb jogo-
sftvdnyokat kovetelnek, mint a t6j6-
koz6d6shoz val6 jog. Ennek oka
egyr6szt a r6gi pr6miumrendszer
negatlv tapasztalata, a szo196lati ve-
zet6k egy r6sz6nek szakmai alkal-
matlansdgAnak v6lelme, m6sr6szt
val6ban nem kivdnatos a b6rard-
nyok e//en6nzhetet/en, befolydso/-
hatatlan torzul6sa. Nem 6rthet6 az
el6terjesztdk azon 6llft 6sa, miszerint
a szakszervezetek nem klv6nnak az
egy6bk6nt. rossz b6rardnyokon v6l-
toztatni. Evek 6ta kis6rleteznek,
hogy a tarifarendszer dtalakft5sdra
r6vegy6k a munkdltat6t, aki azt ko-
vetkezetesen elutasiitja.
- Egy olyan v6llalatndl, ahol a mun-
kaviillalok tdbbs69e utas itdsok, sza-
b6lyok alapjdn, egyen- 6s formaru-
haban v6gzi a munkdjdt, nem elfo-
gadhat6 az, hogy terUleti igazgat6-
sdgonk6nt, szakszol96latonk6nt,

szolg6lati helyenk6nt sokszoroz6d-
va, t6bb szdz, elveiben, mddszerei-
ben elt6r6 motivdci6s rendszert ala-
kftsanak ki. Mdrpedig a Strat6giai
lgazgat6sag ezl az elvet koveti.
-Eza motivdcios rendszer szakma-
i lag, tartalmilag, kidolgozottsdga
szerint semmi m6s, mint egy rovid
tdvrj, fels6vezet6i 6sztdnz6si rend-
szer, ami egy6bk6nt egyre inkdbb
elterjed az eg6sz vildgon, b6r nem
biztos, hogy.felt6tlentil Magyaror-
sz6gon, a MAV Rt-n6l (a gazdasdg
Sllapotiit tekintve) kell alkalmazni.
Mindenesetre nem korrekt egy ve-
zelSkre kidolgozott rendszert az
eg6sz munkavdllal6i korre ldtsz6la-
gosan kivetltve, nekik,,eladni".
A motivdci6s rendszer bevezet6se
v6lem6nyUnk szerint tov6bbra is
csak KSZ szint( megdllapodds
alapj6n k6pzelheto el, ezdrl a MAV
Rt. 6ltal dtadoft anyagot csak infor-
mdci6nak kell tekinteni, munkajo-
gi 6rtelmez6se nincs, nem friizcidik
hozza taj6kozod6si, v6lem6nyezdsi
ioggal kapcsolatos szab6lyozds.

Apavdri J6zsef
Ugyvezet6 alelndk

Mit q.kqrt Bokros?
(Inpzarta utan €rkezett: a parLament dltal etJogadott csomag eggr€sz€t az Akotmongbtr6sag
akotmdngellenesnek ngiluanttotta. A bekduetkez6 ualtozasokr1l tqj€kozta[jd< oluo'soin]<at!)
ATTEKINTES
A Bokros csomagon belul 6rintett egyes - m6dosul6 - tdrvenyek
a kdvetkez6k:

t. szn"rf,ryr ldvnonrnueoo rOnvfNy:
- M6dosul az irfolyamnyeres€g, 6s befektet6si ad6kedvezm€ny
alapliul szolgil6 6rt6k meghatirozisinak megfogalmazisa.
- Szigoritotrik a szem6lyg6pkocsik v€lelmezett maginc6hi hasz-
nilatihoz kapcsolod6 ad6zis m6rt6keit 6s szabilyait. Tovibbra
sem 6rinti az ad6z|s a tirsadalmi szervezetek, egyesiiletek,
alapitvinyok, a kozszolgiltat6k, kcizmrihiba-elhirit6k, taxi-rend-
szerf szem6lyszillit6k 6s a hiziorvosok szem6lyg6pkocsiiait.
- Munkan6lktili foglalkoztatisa esetdn az ad6kedvezm6ny (befi-
zetett TB-iirul6k ad6alapcs6kkent6) csak az esetben vehet6 ig6ny-
be a viillalkoz6 iltal, ha az adott villalkoz6niil 6 h6napon beliil
nem volt a munkan6lkiili koribban alkalmazva.
- Term6szetbeni iuttatisnak min6siil (€s 44%-os ad6 terheli) a
kifizet5 iltal a vona&oz6 korminyrendelet szerint meghatirozott

normit mqholod6cn fizetett gdpkocsi kolts6gt6rit6s.

2. TARSASAGI ADO:
- Munkan6lktili foglalkoztatisa eset6n az ad6kedvezm€ny (befi-
zetett TB-iirul6k ad6alapcsdkkent6) csak az esetben vehet6 ig€ny-
be a villalkoz6 iltal, ha az adott viilalkozonil 6 h6napon beliiJ
nem volt a munl<an6lkiili koribban alkalmazva.

4. ILLETEKTonvfxy:
- A vagyonszerz6si illet€kek kor6ben emelt6k az illetEk m6rt€k6t
a lokisnok nem mintisill6 vogyonthrgyokra: orokosodes 6s ajind6kozis
eset6n l-l%-kal, visszterhes vagyonitruhizis eset€n 2o/o-kal.
lakisszerz6s eset6n megmarad a 4 milli6 Ft-os forgalmi 6rt6k alatt
2 afolcitt 6%-os illet6k, ezeket azonban rii lakis 6pit€se, vdtele
eset6n is be kell fizetni.

z. cserAor PorLfK ToRYH.{y
A csalidi p6tl6kra val6 jogosultsiigot a csalid egy f6re iut6 nerr6
jovedelrne alaplin ig6nyelhet ezentul a csalid. Megmaradt azon-
ban az alanyi )ogosultsig a hirorn 6s tobbgyermekes csalidok
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eset€n, vaiamint a gyermek- 6s ifiirsigv6d6 int6zet iltal nevel6

szril6kn6l elhelyezett gyermek utin a nevel6 sziil6nek' Nem

iogosult ezentril csalidi p6tl6kra az a csalid, ahol az egy l6re iut6

neit6 jovedelem 17 ezer pt/no/fO-net magasabb' illetve ahol a

csalid tulaidoniban lev6 lako- 6s udiil6tula)don egyiittes 6rt6ke

a 10 MFt-ot, vagy a szem6lyg€pkocsi 6rt6ke 2 MFt-ot meghaladia'

Nem kaphatnak csalidi p6tl6kot iovedelemvizsgilattal sem azon

csalildok ahol k6t keres6 nevel egy hat €v feletti gyermeket' 15 500

x/nO/re egy f6re iut6 nett6 iovedelem alatt a csalidi p6d6k telles

osszeg6re logosultak a csaladok, I 5 500 €s 1 7 000 Ft kcizcitt pedig

sivosan meghatirozott mertekhn iir. (A tovibbiakban a csalidi

potldlca val6 iogosultsig iovedelmi 6s vagyoni korlitiinak m6rt6-

k6r6l az orsziggytl€s az 6ves kcilts€gvetds keret€ben dont.)

Tovibbra is a gyermekek eredeti szimit veszik figyelembe azon

csalidoknil, ahol pl. a h6rom gyermek koziil csak egy maradt

mir az ellitisban.

k .gy f6re iut6 iovedelem szimitisinil a csalid taglak6nt - a

kdrelem benyriitisinak id6pontiiban a csalidhoz tartoz6 - a

csatidi p6tl€kc')t ig6ny16 sztil6 6s a vele k6zos hiztartisban 616

hizastirsa, dlettirsa, hrisz €vesn6l fiatalabb keres6 tev6kenys6get

nem folytat6, v€rszerinti, orokbefogadott, nevelt gyermeke, 25

6vesn6l fiataiabb, 6nill6 keresettel nem rendelkez6, nappali

tanulnrinyokat folytato, egyeteml, f6iskolai hallgat6 gyermeke

vehet6 figyelembe (tart6san beteg testi vagy Ertelmi fogyatekos

gyermek i,5-szeres szorz6val 6s €letkort6l ftiggetlentil szimit be)'

Azoknak, akiket az alanyi iogosultsAg nem 6rint, irilius 15-6ig kell

igArfelniuk o cs,rl6di p6tl€kot. A csalidi p6tl6kra iogosu-ltaknak a

k6s6bbiekben 6venk6nt, legk€s5bb mircius 3l-ig keli benyfita-

niuk a korminyrendeletben el6irt nyilatkozatot. A nyomtatvinyo-

kat azok akiknek a llzet6siikkel egyiitt foly6sitiik a csal6di P6tl6kot

a munkahelyeken, a nyugdiiasok post6n kapiik meg, a tdbbiek

viszont az onkorminyzatoknil 6s az egdszs€gbiztositisi penztir

kirendelts6gein szerezhetik be.

A iogosultsig nreghatirozisinil az el6z6 6vi ad6koteles idvede-

lemb6l levonhat6 a szem6lyi icivedelemad6, a munkavillal6i,

e96szs€gbiztositisi 6s nyugdiiiirul6k, a rendszeresen fizetett gyer-

mektartisdii, a gyerinekgondozisi seg€ly 6s gyermeknevel€si

timogatAs, valan'rint az cisztondii.

A sziil6 csalidi potl6kra valo iogosultsigit id6kozben akkor is

meg kell illapitani, ha
- viltozik az ellitisra val6 logosultsig megillapitisinil figyelem-

be vehet6 csalidtagok (szem6lyek) szima' akik figyelembevdte-

l€vel az egy {6re iut6 icivedelem meghatirozott iovedelemhatirt
nem haladia meg:

- valamelyik sztil6 nappali tagozaton tanul' legdibb 57lo-ban

rokkanttS vilik, nyugdiiba vonul' rendszeres szociilis seg6lyben,

jirad6kban r6szestil, el6zetes letart6ztatisban, bdrtdnben van' 60

napot meghalad6an k6nyszer-gy6gykezel€s alatt ill, vagy sorka-

tonai szolgilatit tolti;
- az ellirisra val6 jogosultsig megillapitisinil figyelembe vehet6

szem6lyek jtivedelmi helyzet€ben tart6s, hat h6napot meghalad6

olyan viltozis kclvetkezik be, amelynek figyelembevdtel6vel az

egy f6re iut6 idvedelem a idvedelemhatirt nem haladia meg'

Az ernlitett esetekben a csalidi potlEk a k6relem benyriitisinak

h6napjitol a logosultsigi 6v v6g€ig liir.
,42 int(d<d& hct,istro ozon cs0l6dok ittvdelme, chol nem j6r c aaltdi ptl€k,

mintegy 6%-kal csiikkm. Ezm belul is c le4nogyobb mirtelbEr uegy gyerm&e

csclidokot €rinti hctisdbon. dlig arintik o viltoz,isok azon aalddokot, ohol o

szUlok ktizOtt munkonilkiili van, olocsonyabb iskolci vqzettsegiiek, illetve vid&i

lakosok. legncgyobb mirtikbar c budapati, fels1fd<n vegzetsegfi, kbtkeratis' egy-

6 kitgyermekc aaltdok keriilnek ki 0z ellAtottak kitreb61.

GYERMEKGONDOZASI SEGf TY :

A Gyermekgondoz{si dii irilius I -i6vel megsztnik. Azok, akik

ebben az id6pontban m6g,/mir kaptik' ez 6v december 31-6ig

iogosultak ri.

Az rii rendelkez6s szerint gyermekgondozisi segdyt az kaphat'

aki a csalidi p6tl6kra logosit6 feltEteleknek megfelel' terhessegi

gyermekigyi seg6lyben r6szesiilt, vagy rendelkezik az ehhez

sziiks6ges felt6telekkel. Ez al6l kiv6telt k6peznek a hirom 6s

tdbbgyermekes csalidok, akik a GYES-re csak a csalidi p6tl6knil

rdszletezett lovedelmi hatirok szerint iogosultak. A nyilotkozotot

duqnber 1-ig kell bmyriftoni. Akik iulius l -ig iogosu-ltsigot szereztek

azok december 31-ig viltozadan felt6telekkel kaplik a GYES-I'

Visszamen6legesen legfi{lebb 6 h6napra lehet iogosultsig eset€n

megkapni a GYES-I.

GYES-re a csalidok a gyermek 3 eves koriig iogosultak, tart6san

beteg, srilyosan fogyat6kos gyermek esetEn I 0 €ves koriig'

Nem iir GYES a tipp6nz, a baleseti riPpenz, a terhess6gi

gyermekigyi seg6ly, a nyugellitis 6s a baleseti nyugellitis

foly6sitisinak id6tartamira.

A GYES thvege azonos - {iiggetlenul a gyermekek szim6t6l - az

oregs6gi nyugdii mindenkori legkisebb dsszeg€vel (ielenleg 8400

Fr).
GYES mellett keres6 tev6kenysdget a gyermek misGl 6ves kora

utin a korminyrendeletben meghatirozott feltetelek szerint lehet

folytatni.

A N6pi6l6ti Miniszter m€ltinyossigb6l megillapithatfa a GYES-I'

ha
- a gyermek€t egyediiLl nevel6 vagy munkan€lkitli seg6lynek, ha

a jogosultsigi felteteleknek nem is felel meg,
- annak aki a iogosultsigi hatirt legfeliebb 50%-kal meghaladia,

- a gyermek betegs6ge miatt legfellebb a gyermek 6 6ves

koriig.

ANYASAGI TAUOCETES:

Megvunik o vtrcndfoigi p6tl6k. Helyette onycsigi t6mogctast kaphatnak azok

az anyik, akik megfelelnek a csalidi p6tl6knil r6szletezett felt6-

teleknek.

Az anyasigi timogatis dsszege I 995-ben I 0 000 Ft.

Azok akik iulius 1-6n virand6sigi p6tl6kban r6szesillnek az 6v

v6g€ig viltozatlan felt6telek k6zdtt kaphatiik meg azt.

Az anyasigi timogatisra vonatkoz6 ig€nyt az a szerv birilla el'

ahol a csalidi p6d6kot is foly6sitiik.

csalddtipus
havi eov l6re iuto
netd 15 500 Ft- ig

havr egy t6re juto
nett6 15,501-'16.250

Ft kdzdtt

havi egy f6re lut6
nettd 1 6.25 1 -1 7.000

Ft kdzdlt

1 gyermekes
csa la0

2750 2000 1 100

1 qyermekes
egyedUk i l lo

3250 2300 1300

2 gyermekes
csalad 3250 2300 1300

2 overmekes
eiyeduldl ld

3750 2700 1 500

tartosan beteg,
logy at6 kos
gye rm eK

51 00 3600 21 00
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a. szocrAlrs r6nvflrv:
A gyermeknevel€si timogatisok iogosultsigi feltetelek viltoztati-

siban osszefuggesben m6dosult a szociilis tdrveny. E szerint a

iogosulatlanul felvett timogatisok megt6rit6sere k6telezettek az

azokat felvev6k. Kamatot csak a szocillis ellitls )ogosulatlan 6s

rosszhiszemf ig6nybev€tele eset€re kell fizetni, az err6l val6

tudomisszerz€s 6s a visszafizetes k6z6tti id6tartamra.
Gyermelrnevd6si tlmogatds a tovibbiakban csak az esetben

illapithat6 meg, ha a csalid megfelel a gyermekgondozisi seg€ly-

re val6 iogosultsig iovedelmi 6s vagyoni li:lt6teleinek. Az aki itlius
l-i6n mfu rdszesttl az ellittsban annak az 6v v6g6ig azt tovebb
foly6stt)Ak. Az ig6nyl€s elbirilisira az dnkorminyzat iegyz6ie
jogosult.

e. TARsADALoMBIzrosiTAsnor sz6t6 ronvfxl:

EGfSZSEGUGYI SZOLGALTATAS :
Bizouyos, a fogorvosi ellitis keretei kciz6 tartoz6 ellirisok t6ri-
t€smentess6ge megszfi nik.
Tovibbra is ingyenes marad a 18. 6v alattiak, valamint az 6regs6gi
nyugdiikorhatirt el6r5k,,funkci6 helyreillitisa" (technikai kdlt-

segek nelkuli dii), tovibbi sllrg6ss€gi ellitis. Tdrit€smentes marad
a sorkatonai szolgilatot teliesit6k 6s a kiizgy6gyellitottak fogor-
vosi alapellitisa.

tAppftz:
- A tirsadalombiztositis keretein belitl tippenz legkoribban az
egy naptiri 6vben igazolt keres6k€ptelens6g 25. napiit kdvet6en

iir. (Az els6 25 nap ellitisit a csomag r6sz6t nem k6pez6 MT
m6dositis szablly ozza.)
- A tippenz dsszege folyamatos, legal6bb 2 6ves biztositisi id6
esetEn a figyelembe vehet5 napi idagkereset 70%-a, enn6l
rdvidebb biztositisi id6 eset€n 60Yo-a, fekv6beteg gy6gyint€zeti
ellitis eset6n szinten 60o/o-a. A tePPenz alapiak6nt figyelembe
vehet6 napi itlagkereset szimitis6nak szabilyait korminyrende-
letben fogiik meghatirozni.

TMHESSTGI-GYER\,GKAGYI SEGTLY:
Viltozik a terhess€gi-gyermekigyi seg6ly rendvere 6s m6rt6ke.
A i6vihagyott szabilyozis szerint a sztil€si szabadsig a szitl6st
ktivet6 egy 6ves id6tartamra iir.
A sziilEsi szabadsig els6 26 het6re a napi itlagkereset
- 70o/o-6nak megfelel6 m€rt6kben iir, ha a sziil6 n6 a megel6z6
k€t 6ven belill legalAbb 270 napon it biztositott volt,
- 60%o-os m6rt6kben, ha a biztositisi id6 legalibb 180 napos.
A szill€si vabadsig mAsodik 26 het6re a napi ldagkereset 50%-a

iir, amennyiben legalibb 180 napon 6t biztositva volt a szul6st
megel6z6en.

TB-JARr.ntr:
A tdrvenym&osit6ssal a iirul6kalap sz€lesit6se tdrt6nt meg, ezen
beliil:
- ilrul€kot kell fizetni a v€gkiel6gites dsszege utin (nem kell

megfizetni a l6ml6kot a munkiltat6 iltal nyuitott €tkez€si timo-

gatisra dsszeghatirtol ftiggetlenul) ;
- megbizisi 6s villalkozisi jellegt iogviszony alapiln verz6i

iogv€delem ali tartoz6 szerz6i dii utdn (kiv6ve, ha a szerz6i diiat
drcjkldsi iogcimen fizetik ki);
- megbizisi 6s villalkozlsi ielleg{ iogvivony alapiin fizetett

riiiris, talilminy di)ira ftiv6ve, ha 6rdkl6s iogcime {izetik ki).

A iirul€kfizet6s alapia munkaMr 6s munkadti eset6n nem lehet
kisebb
- ktiz€pfokri iskolai vegzetts6griek (szakmunkisok, erettsegizer
tek) eset6n a tlrgy6v els6 napiin €rvdnyes minimilis bex I,25-
szdrds6n6l
- fels6fokrl v€gzetts€grlek eset6n a tirgy6v els6 nap)in drv€nyes
minimilis Mr 1,5-szeres6n€1.

EcfszsEcBzroshlst ts NYucoilAnurtK:
A ielenlegi vabilyozist6l elt€r6en nem kell megfizetni az eg6sz-
s6gbiztositisi 6s a nyugdi)iirul6kot (H%) az ad6k6teles term6-
szetbeni iuttatisnak min6siil6 ruhizati kdlts6gterites, valamint a
v6gkiel6git6s uttn.

BALESETT 6RUT-iX:
Mviil a kieg6szit6 tev€kenys€get folytat6 egy6ni €s tirsas villal-

koz6k iirul€kfizet6si kotelezetts€ge.
A ielenlegi I 0%-os baleseti iirul€kot 44o/o-ro. emelt€k fel. Ugyan-
akkor megsztntettek a veszteseges tev€kenyseget folytat6k iiru-
lekmentess6g€t 6s a minimilis iirul€kalapot az 6v els6 napiin
6rv6nyes minimilMrben hatiroztik meg.

FETSOOKTATASnOT SZOLO TOnVfUt:
A m6dositis c6lja, hogy a tandiifizet6sre vona&oz6 rendelkez6s
1995. szeptember l-t6l alkalmazhat6 legyen. Egyideifileg hati-
lyon kiv{ll helyezi az ezzel tisszefirgg6 hitelkonstrukci6ra vonat-
koz6 el6irist.

r 6. PfNzrNTfznr ronvfi.IY:
A m6dositis tiltott tevekenysdgg6 min6siti a Piramis- 6s pil6ta-

i6t6kot, amelyek a bevont szemelyek celzatos felrevezet6s6n
alapulnak.

rz. A porcARoK szEuftYl ADATAIRoL fs rerciufNrr
Ny-rrvANTARTAsAn6r szoLo ronvf,rw:
A rendelkez6s ertelrn€ben a szem€lyazonosit6 szim 1999. decem-
ber 3l -ig haszn6lhat6. Lehet6v6 teszi a szem6lyazonosit6 iel
hasznilatira iogosult szerveknek, hogy amennyiben titrv€n), 6lt0l
meghatfuozott az adatkezel6s pontos celia: vizsgilhassik az azo-
nossigot, illet6leg a szem6lyazonosit6 szim alapiin adatokat
egymis rEsz€re itadhassanak.

HATATYBA LTPTETfSI TO6PONTOT:
A tdrvenymdositisok a kihirdetlst (ulius 15.) kttvetd 15. napon ldpnek
hatilyba, a kcjvetkez6k kivEtel€vel:
- 1995. jtlius l-i6n l6p hatiilyba:
7. Csalidi potl€lc6l v6l6 tclrv€ny
8. Szociilis tdrv€ny
9. Tb tdrv6ny

ftiv6ve a Tb. tv. 103/4 S (17) bek.: amely a hiromelemes
minimilbernek megfelel6 iirul6kfizet6sr6l rendelkezik)
- 199S. okt6ber l-i6n l6p hatilyba:
9. Tb. tv. ...103/A g (17) bek.: amely a hiromelemes minimil-
b€rnek megfelel6 iirul6kfizet6sr6l rendelkezik.
- A kihirdet€st (jrinius 15.) kdvet6 45. napon l6p hatilyba:
4. iletektdrv€ny
- A kihirdetdst (lunius 15.) kti,vet5 120. napon l6p hatilyba:
t2. Helyi dnkorminyzatokr6l sz6l6 tdrveny 92/A g (l) bek.,
amely az dnkorminyzat r€sz6re kcinyvvizsgil6 megbizisir6l
sz6l.
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TAJEKOZTAT6
Az 7992. 6zti XXU. tT, n Munka Tiirodnykdnyve legutols6 m6dos{tdsdrdl

A trij6koztatdst a Munka Tiir-

v6nykiinyv rn6dositisrir6l sz6l6

tiin6nyjavaslat alapjrin k6szitet-

tern. (A v6gleges sztiveg 1995.

LV.fv. jninius 23-6a a Magyar
K6diinyb en rne gi elentf

Le gfontosabb rn6dositisok :
l. A szakszervezeti munkaid6-kedvez-
mbny az ij szabilyozirs szerint a fel6re

cs6kken. Ez azonban a MAV-val kotott
megillapodls alapjin az idei 6vben
rem6lhet6leg nem okoz gondot.

25. $ (2) bekezd6s6ben a munkaid6-ked-
v ezmtny m6rt6ke rn6do sult:
(Koribban minden 3 szakszervezeti tag

utln 2 6ra volt.)

,,(2) A munkaid6-kedvezm6ny m6rt6ke
valamennyi tiszts6gvisel6t figyelembe
v6ve osszesen - elt6r6 megallapodis
hilnyilban- minden hirom, a munkil-
tat6val munkaviszonyban ill6 szakszer-
vezeti tag utdn
200 szakszernezeli tagig havi k6t 6ra

2015(X) ealwecriezeti eg:g huvi rl6dl 6ra

501 szakszen ezeti tagtol havi egy 6ra.tt

2. A rendkiviili felmond:6s jogival a
munkiltat6 a tudomisszerz6st6l szimi-
tott 3 munkanapon beliil 6lhet. Ez az
id6 nctvekedhet, mivel eddig csak 3
naptiri nap illt rendelkez6s6re.
3. Azokban az esetekben, ahol eddig
6"tlagkeresetet fizetett a munkd.ltat6,
1995. szeptember l-t6l tivoll6ti dljat
fog fizetni. Pl.:
- szakszervezeti 6s iizemi tanics mun-
kaid6-kedvezm6ny,
- munkasziineti napon munkav6gz6sre
kotelezett munkavillal6 aznapi munka-

b6r6n felill is csak tivoll6ti dljat kap,
- szabadsig.
4. A tivoll6ti dij v6lhet6en alacsonyabb
osszegri lesz, mint az ldagkereset, mivel
pl. csak 20%-os mfiszakp6d6kot vesz
figyelembe, a 13. havi fizet6st sem sz6-
molj:ik be.
5. Az itlagkereset-szimites szabilyai is
m6dosulnak.

6. A betegszabadsig id6tartama n6, de
elszimollsa kedvez6tlenebb lesz 1995.
julius l-t61.
137. $ (lX2) bekezd6se helyett a be-

tegszabadsig emelkedik naptiri 6ven-
k6nt 25 napra, de az els6 5 napradtjazils
nem jir. A fennmarad6 20 napra a
tavoll6ti dtj 7 So/va jir. A keres6k6ptelen-
s6get oruosnak kell igazolrri. Az els6 5
rnpra lehet k6mi rendes szabads'igot.
(Kiv6tel a tirsadalombiztositisi szabi-
lyok szerinti iizemi baleset 6s foglalkozdsi
betegseg miatti keres6k6ptelers6get.)
A tiirv6nyjavaslat szerint az Mt.
rn6dositis szabfily ai - a bete gsza-

badsigra vonatkoz6 rendelkez6-

sek kiv6tel6vel - 1995. szeptern-
ber l-j6n l6pnek hat6lyba.
A betegszabadsigra voaatkoz6
rendelkez6sek pedig 1995. jrfilius

l-j6n, felt6v e, ha az Alkotrninybi-
r6sig is j6v6hagyja.

dr. Vagaday trdih6

JOgtanacsos

TAJEKOzzTAT6
A zt ont at d si f 6n iik s 6 g ek a dl a s zt dsi er e dm 6ny eir 6I

Helyi Orsz6gos N6v
sorrend sorrend
1 .
1 .
t .
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t .

1 .
1 .
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2.
2.
1 .
2.
t .

1

2.
2.
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2.
2.
2.
2.
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2.
A vontatdsi f 6n6ks6geken a MOSZ 6tl agosan 42,0'l soh-
os eredm6nvt 6rt el.
t az Ut-Oen t6bbs6g, K: az UT-ben kisebbsdg

1. Hegyeshalom 61,92
2. Kiskunhalas 55,50
3. Bp. Eszaki 54,59
4. Nyiregyh6za 52,73
6. FUzesabony 49,39
7. Balassagyarmat 45,18
8. Szeged 44,76
9. Tapolca 43,73

10. Domb6v6r 43,10
1 1 Szombathely 42,18
12. Bp. FerencvAros 41,96
13. PUspoklad6ny 41,16
14. P6cs
15. Szentes
16. Bp. Keleti 38,77

vAIISZTASI VEGEREDMENYEK
Szavazdsra jogosultak szama: 65 650 f6
Leadta szavazalfil: 51 896 f6
Erv6nyes szavazatok: 51 111 f6
Osszes szavazat: 386 452

Vasutasok Szakszervezete 213 505 55,25o/"
Vas0ti Dolgoz6k Szakszervezete 99 769 25,82o/o
Mozdonwezet6k Szakszervezete 41 944 10,85%
Uf tagok sz6ma: 1994 fo

Vasutasok Szakszervezete 1237 62,03%
Vasriti Dolg. Szabad Szakszervezete 455 22,81o/o
Mozdonyvezet6k Szakszervezete 152 7,62%

A MAV Rt. tenilet6n 79,Q4'/"-os volt a r6szv6tel, 13 754
f6 nem szavazott.
A vo ntat6si f 6ndks6geken 78,60%-os a r6szv6tel i ar eny,
3085 f6 tdvol maradt.
A 65 650 f6 v6lasztdsra jogosulthoz kepest a MOSZ
tagl6tszdma - 6000 f6 - alapjdn 9,1 3%-os az eredm6ny,
de a 10,85%-os h6l6zati v6geredm6ny azt jelenti, hogy
6661 szavazattal kaptak a MOSZ ieloltjei t6bbet.
Fentieket alapul vdve levonhat6 a kdvetkeztetds - ter-
meszetesen csak atlagszdmok alapjdn -, hogy 1132t6
nem MOSZ tag szavazott je16ltjeinkre.

Dr Borsik Jdnos Agyvezetd a/e/nok

Szizal6k UT tagok

7 T
9 T

1 1 7
1 0 7
8 T
4 T
7 T
R T

6 T
0
6 T
7 1
7 r
6 T
9 T
9 T
6 T
b l

4 K
4 K
6 K
4 K
0
0
0
0

40,99
40,89

17. Debrecen
18. Cellddmdlk
19. Szolnok
20. Hatvan
21. Nagykanizsa
22. Miskolc
23. B6k6scsaba
24. Gy6r

38,76
38,05
37,49
36,95
35,81
34,82
31,54
29,74

25. Zalaegerszeg 28,75
26. Zihony 21,19
27. GYSEV n o E
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A sz6ll6sunk elfoglalSsa utdn, a De-
po mellett l6v6 vasutas szakkoz6p-
iskola 6tterm6be menttink, ahol tisz-
teletrinkre tinnepi vacsoriit k6szitet-
tek. Ebben az iskoliiban kdpezik tob-
bek kozott a jov6 vasutasait, moz-
donyvezetdit.
A vacsora alatt sokat besz6lgeutink
a k6t szakszervezet jelenlegi 6s jov6-
beni kapcsolat6r6l, az 6ppen aktud-
lis k6rd6sekr6l, probl6m6kr6l. Meg-
tisztelte asztalunkat az SLI orszdgos
elnoke, Ioan Vlad rir is, akivel szin-
t6n hosszasan sikenilt besz6lget-
ntink. 6t az egy h6tig tart6 szvaib
utiin elbocsiitottiik az SN CFR-I61, s
az6ta sem vett6k vissza. Ennek elle-
n6re a szakszervezet orsz6gos elnci-
k6nek rijra megvdlasztottiik, s fel-
adatdt mindenki megel6ged6#re a
legnagyobb rendben litja el. A Ptis-
pokladiiny-Biharkeresztes, 6s
egy6b hatrirmenti tranzitdllsr6l fj-
b6l csak megerdsiteni tudta azt az
akaratukat, hogy nem kiviinnak
Magyarorsziig tertilet6n mozdonyt
vezetni. A Sipos rirral (MOSZ elno-
kiink) kotott irdsos megdllapod6st
tovdbbitottdk a bukaresti SN CFR
v ezfrigazgat6s6gnak. Vlad f r jelen-
legi informdci6ja szerint a k6rd6ses
rigy egyenlSre fel van friggesztve.
A vacsordn egy6bk6nt a teljes bras-
s6i szakszervezeti vezet6s, a vonta-
tdsi fSnok 16.r, az iskola vezetSi is
r6szt vettek. A kicsit hosszrira nyrilt
vacsora ut6n j6l jott a pihen6s, az
igaz6n k6nyelmes vend6gszobi{n.
Liitogatiisunk els6 napjdn, 2-6n, a
k6t szakszervezeti deleg6ci6 megbe-
sz6l6seket folytatott. A tiirgyaliiso-
kat eldkdszit6en kor6bban, 1995. 05.
05-6n mdr taldlkoztunk a brassoi
koll6giikkal Curticin, ahol sz6ban
mdr megbesz6ltilk a k6t szakszerve-
zet tovibbi egyrittmrikod6st. igy
Brass6ban mdr csak finomf tdsokr6l,
pontosft6sokr6l volt sz6, hiszen
mindegyik tdrgyal6 f6l el6z6leg a
sajdt vezet6s6g6vel megtdrgyalta a
t6makoroket. Meg6llapodiis szrile-
tett a k6t szakszervezet kozott, hogy
m6g ebben az 6vben 10 csalddnak,

jovSre az ig6nyeknek megfelel6en
biztositunk vend6gszobai elhelye'
z6st - Brassdban, ill. B6k6scsabdn 6s
Budapesten. A felt6teleket irdsban
rogzitettrik, s az utols6 napon aldfr-
tuk a dokumentumokat. A vend6g-
szobiik t6rit6si dijait termdszetesen a
szakszew eze te k 6 I I jri k.
Az egyhetes, egy6bk6nt teljesen
onrill6 turnusokra sz6l6 megiillapo-
diis m6dot ad tobb bdk6scsabai kol-
l6grinak is, hogy megismerje ezt a
szdp orsz6got, a mai napig csod6la-
tos Erd6lyt.
Amdsikmegiillapodiisunk ery 6v vd
g6vel beindul6 nemzetkozi kisp6lyds
foci tom6r6l szol. N6gy csapat r6szv&
tel6vel - Brass6-Szabadka-Kiskun-
halas 6s B6k6rsaba Vontatdsi F6nok-
s6g csapatai - az 6sszel kispdlyds
nemzetkdzi labdarug6 kupiit rende'
ziink. A ,,Masiniszta Kupiif' forg6
rendszerben, minden 6vben rnSs-rn:6s
f6noks6g rendezi mafd. Elsd fzben 86
k6scsab6n kerrill megrendez6sre a tor-
na. Rem6ljtik ezzel is egy sz6p 6s j6,
hasznos rendezv6nyt inditunk f tjrira.
A szakszervezeti megbesz6l6s utdn a
helyi vontatdsi fSnok fr tartott a ,,kis
birodalmiir6l" egy kiad6s,b5 t1j6koz-
tat6t. Romiinia harmadik legnagyobb
vontatiisi telepen a rend 6s a tisztasiig
pelda6rt6k(. Sok hazai vontalisi te-
lep megn6zhetnd az ottani rendet, fe-
gyelmezett munkav6gz6st, tisztasii-
got. Romiini6ban a kocsiszolgiilat kti-
lon fdnoks6g nem a vontatdsi telep
hez tartozik. Egyes v6lem6nyek sze-
rintndlunkis jobb volna,l'ra fgy, krilon
lenne a mozdony 6s a kocsiszolg6lat.
Igy Brassoban a Dep6ban csak moz-
donyok javitdsdval foglalkoznak. De
azzal azt6n igazin, fszletesen. Szinte
az utolso csavarig sz6bzedik a moz-
donyt. A m(helyekben, vary inkebb
a csamokokban setiilva az volt az 6r-
z6stink, mintha az Eszaki jrirmrijavf-
t6ban lenn6nk. A 103 villany 6s a kci-
zel40 dizelmozdonlmak az osszes ki-
csi 6s nagyobb javit6s6t itt v6gzlk.
A,,szabadnapos" mozdonyok kato-
nds rendben sorakoztak a tdrol6 v6-
gdnyokon. A beosztott g6peket

KULFOLDT KA?CSOLATTOK
A Romdn Mozdonyvezetdk 6s Von-
tatisi Dolgozbk Szabad 6s Ftigget-
len Szakszervezete (SLD brassoi tag-
csopoiqa 6s a MOSZ b6k6scsabai
tagcsoportja kcizott k6t 6ve kezd6d-
tek a kapcsolatok, a bar6ti viszony
kialakftdLsa. Most jrinius 2-3-4-6n
egy 1994 6vi kedves meghfv6snak
tetttink eleget, mikor MOSZ-os de-
legdci6nk Brassoba utazott.
A kis csapatnak 4 f6 b6k6scsabai
mozdonyve z.et6, ab1k{scsabai von-
tatdsi f6nok fr, 6s a mez6hegyesi
MOSZ tigyvivd volt a tagja. A k6t
ut6bbi koll6grit a brassoi koll6grik
kiilon-ktilon hivtiik meg.
Az utazfs kellemes kortilmr6nyek
kozott telt el, - koszcinet ezdrt a
,,MOSZ Kriltigyi 6s Utazrisi f6nok6-
nek", Huszdr L6szl6nak.
Brassoba 60 perc k6#ssel 6rkez-
hink, amit m6g Magyarorsz6g terii-
let6n szedett ossze a vonat. A hatiir-
t6l Brass6ig szinte alig 6lltunk meg,
egy rillomrison eg6sztilt a vonat. A
hatalmas tiivolsagon (tobb sziiz ki-
lom6ter) feltfnd volt, hogy liitv6-
nyos,20-40 km-es - lassfjel - mind-
ossze 2-3 volt, s a vonat ugyancsak
keveset f6kezett rii a beiiiratokra.
Erkez6s ut6n a brassoi iillom6son
nagy tisztelettel fogadtak benntin-
ket. A sz6lliishely, ahol a h6rom nap
alatt aludtunk, egy lak6telepi, 3
emeletes 6prilet I emelet6n volt. Az
eg6sz lak6telep SN CFR szolgdlati
lakrisokb6l 6s az SN CFR-t6l mdr
megvds6rolt lakdsokb6l iill. A mi
6priletrink a ,,Dep6" kozvetlen ko-
zelSben, a Vontat6si F6noks6g bejri-
rata mellett volt. A bejdratot sorom-
p6s, kapus, kapudros bejdratnak
kell 6rteni, hiszen az eg6sz fSnoks6g
rendes kerit6ssel van korbe kerftve.
Az 6ptilet I. emelet6n jelenleg3 mini
garzon (szoba, konyha, ftirdS, WC)
a brassoi szakszervezeti tagcsopor-
t6. A rezsit a Vontatdsi Fdnoks6g 6ll-
ja, a lakiisokat a szakszervezet hasz-
nrilja. Mindegyik kis lakiis be van
rendezve - teljes szobabitor,3 6gy,
TV stb. - s a szakszervezet vend6g-
szobdnak haszndlja.



1995. jri l ius Mozdonyvezet6k Lapja 7

messzir6l meg lehetett ismerni, j6-
val tisztdbbak voltak a ,,rabl5 96-
pekt6l". 86r azok sem voltak elha-
nyagolva, csak a f€nyrik volt tom-
pribb.
A mozdonyvezet6k viirakoziisi he-
lpsege a l6tsz6mhoz m6rten nagy -
500 utaz6 kortil mozog az iilland6
l6tszam.
Egyszerre 3 felvigyiz6 teljesit szol-
g6latot. Szem6lyvonatos - teher-
vonatos - 6s a tartal6k mozdonyo-
kat felrigyel6 felvigy6zS. A szolgri-
latra jelentkezd szemllyzet a be-
osztds6nak megfelelSen jelentke-
zik valamelyik felvigy6z6niil. A je-
lentkezds el6tt m6g mindig orvosi
vizitre kell menni. Az orvos-asz-
szisztens v6rnyom6st m6r, s meg-
dllapf tja a pillana tnyi alkalmassiigi
6llapotiit a dolgoz6nak. Az 6 al6-
frdsa n6lktil nincs vez6nyl6s, nem
lehet szolg6latba l6pni. A feljelent-
kez6 mozdonyvezet6 6s seg6dje -
akik rendszerint hosszri ideje mdr
egyiitt j6rnak - ezek utiin elv6gzik
a kijiirds el6tt szriks6ges feladatai-
kat. A ktilonboz6 normaid6k el6g-

96 szrikre szabottak, f6leg ha az
elv6gzendd 6s a koll6gdk, fSnokrik
iiltal elviirt munkdkat vesszrik fi-
gyelembe. A mai napig el6fordul,
hogy szolg6lat utdn, szabadiddben
kell a mozdonyt megpucolni mert
a koll6g6k elv6rj6k egym6st6l,
hogy tiszta mozdonyt haglanak
ott a Dep6ban.
A szolgiilat kozbeni fegyelmezetlen-
seget - a sebess6g be nem tartds6t,
jelz6k meghaladiislt, az ,,indus"
(r6szben megfelel a mi EEVB-nek)
nem megfelel6 kezel6se, ittassig stb.
- kellS szigorral bilntetik. R6szben
ennek is koszonhet6en kev6s a fe-
gyelmezetlen munkav6gz6s.
Volt m6dunk mozdonyon is utazni,
Brassot6l Sinaiaig. Azok a koll6g6Lk,
akik most voltak el6szor Brass6ban,
most 6rtett6k s 6rezt6k meg az oly-
kor tobbszoros biztonsiiggal dolgo-
z6 koll6g6k munkiijiit. Nem vdletlen
a dupla f6kpr6ba 6116 6s halad6 vo-
natndl egyardnt, miel6tt a hegynek
indulnak. 24-29 ezrel6kes emelke-
d6k, lejt6k, alagutak, hatalmas ivek
teszik v6ltozatoss6 az ottani moz-
donyvezet6k napi munkiijiit, s

ugyanakkor kiss6 nehezebb6 is az
dtlagndl.
Az emelkeddk, a terhel6s miatt, a
szem6lyvonatok hegynek felfel6 2
mozdonnyal kcizlekednek. A teher-
vonatok, amelynek a terhel6se meg-
kiviinja, fel is 6s le is 2 mozdonnyal
kozlekedik. Csak itt az egyrkelol, a
mdsik hiitul van csatolva a vonat-
hoz. Nekiink az alfoldhoz szokott
mozdonyvezet6knek hatalmas 6l-
m6ny volt ez a valamivel tobb mint
40 km-es szakasz.
M6dunk volt betilni a Brass6ban
mdkodS 2 mozdonyszimuldtor
egyik6be. Ez gyakorlati feladatokat,
v6szhelyzeteket, rendkivrili esem6-
nyeket produkdl, s lehet gyakorolni
rajta a pillanatnyi megoldiisokat. A
fdlk6be beiilve val6ban azt6rezte az
ember, mintha val6sdgban is moz-
donyon tilne, s haladna a vonattal.
A pr6ba sonin kidenilt, nemis olyan
egyszerri kezelni a berendez6st, f6-
leg nem egy magyar mozdonyhoz
szokott koll6g6nak. Tort6nt ugyan-
is, hogy az egyik magyar mozdony-
vezetS koll6grink berilt a szimuldtor
frilke mozdonyvezetdi sz'6kdbe, s az
els6 produk6lt v6szhelyzetben sik-
lott 6s borult a mozdony. A pr6ba tdl
j6l sikertilt, a romdn koll6g6k 6s mi
is j6t mosolyogtunk az eg6szen, pLi-
ne akkor, mikor megtudtuk, hogy a
,,baleset" a k6t fdnok rir feltigyelete
alatt kovetkezett be.
A mozdonyvezet6k k6pz6s6re, havi
oktat6eira berendezett oktat6i ter-
mek nagyon j6l 6s sz6pen berende-
zettek. A mozdonyb6l kiemelt f6bb
alkatr6szek, egys6gek egyar6nt
megtaldlhat6k, s a hibiik elhiiritiisa,
keres6se szabadon gyakorolhat6.
Az oktat6k munkdjdnak, s az okta-
tds szinvonaldnak emeldse c6ljdb6l
az oktat6ban tov6bbi 3 sz6mit6g6p
is a koll6gdk rendelkez6s6re 6ll. Itt
az oktatdst, vizsgdztatlst m6g ko-
molyan veszik. A k6t oktatiis kozott
otthon fel kell k6sztilni az el6z6 ok-
tatdson feladott anyagb6l, s a kovet-
kez6 havi oktatiison a t6m6b6l sza-
b6lyos sz6monk6r6s, felelds folyik.
A besziimol6kra a koll6giik lelkiis-
meretesen fel is k6sztilnek. A szak-
mai besz6lget6seken, rizemliitogatii-
sokon kfvtil megn6zttik a korny6k

nevezetess6geit - Brass6 v6ros6t, a
hires Fekete templomot, a korny6k
v6rosait, az 6v6rost.
Aut6val tettiink egy eml6kezetes ki-
rdnduldst, a c6l a Torcsviiri-hiig6
volt. 6r6kon iit magas sziklafalik
kcizott haladt az tdLt, a ldtvdLny kicsit
f6lelmetes, de lenyfigoz6 volt. Er-
d6ly 6s Romiinia egyik legszebb r&
sze e tij. A v6g6llom6s ery hegyi
fogad6 volt, ahol a tervek szerint
b6r6nysiilt lett volna a vacsora. A
szervezrSsbe itt csriszott az egyetlen
hiba, biir igy lett igazin eml6kezetes
a kir6nduliis. Abdrdny ugyanis 6jf6l-
kor 6rkezett meg, s legnagyobb
meglepet6sre 6lve. Hajnali 1 6rakor
nem volt mdst tennrink, mint bii-
riinyt kellett viignunk. Reggel4 6rd-
ra meg is stilt a fiatal b6rdny.Igy a
reggeli kicsit kor6n volt, de finom,
friss, ropog6s biirdnystiltet ehet-
tiink. M6g a b6r6ny elk6sztilt a 100
gr-os poharat is meg kellett emelni
egy par alkalommal. igy u reggel
hamar eljotf s indulhattunk vissza
BrassSba.
A vas6rnapi utols6 kozos eb6den
megjelent az SN CFR brass6i terti-
leti igazgat6ja, aki a helyi 6s az or-
sziigos vezetdkkel folyamatosan
tiirgyalt ottl6ttink alatt is, a b6r-
emel6srdl 6s a kriszobon dll6 l6t-
sz6mle6pit6sr6l.
Thvaly egy rendkfvtili viilaszt6s,
most pedig eW sztrijk el6k6sztile'
teibe csoppentrink bele. A b6rek ott
is kevesek, a mozdonyvezetdk el6
gedetlenek, az elbocsdtiisok sz6ma
f6lelmetes - 17 000 embert akarnak
elktildeni az SN CFR-t6l - sz6val a
helyzet ott sem r6zsiis.
A probl6mdink, a gondjaink hason-
l6ak, a megoldiisok azonban kicsit
elt6rnek egym6st6l.
Mindent cisszevetve sz6p, kellemes,
eml6kezetes, s hasznos 3 napot tol-
totttink Brass6ban. A tov6bbi
egyi.ittmdkod6s jegy6ben b6k6scsa-
bai liitogat6sra hfvtuk a brass6i kol-
l6giikat, amit el is fogadtak, s az 6sz
folyamdn mi is vend6gtil ldLthatjuk
mostani vend6gl6t6inkat.

Bardth Gdza
MOSZilgyaiud

BEkescsaba



8 Mozdonyvezet6k Lapja 1995. jul ius

MOZD ONYVE ZETOINK VE DE TMEBEN!
II. r€:sz ,,Megdllj"-dfidsrt jebdk 6s biztonsdgi hatdrjelzdk megh,o,laddsdnqk

ta;prrszto,lo;tai a szombathelgi igazgatdsdg teriilet€n - 7963-7983

Miel6tt azonban az egyes fondks€gek mozdonyvezetdivel
el6fordult jelz6meghaladdsokat szdmszertien ilsszehasonli-
tan6nlt r€szlets,ziJk azon okokat amelyek miatt a jelzo-
megfialad6sok bek0vetkeztek. A jelzdmeghaladasok okait -

t6bl6zatba fo$atva - a 3. 6br6n tanulmanyuzhatjuk
Ezeket az okokat hdrom naryobb csoportba soroltam:
- fegrelmezetlens6g (szubjektiv ok),
- technol6giai fegrelem megsertese,
- egr6b.
(Objektiv okot egyszenien nem tudok elkdpzelnil MT
1995.)

Ug/ is fogalmazhatndm a k6t els6 csoportot, hogr tudatos,
ill. nem tudatos okokr6l van sz6. Bdr a mdsodik csoport-
ban is van k€t ok, mint pl.: ftkpr6ba elmulasztS.sa 6s a
VB-kiiktatasa, mely tudatos, 6tnez,ek mdr nem egrszerd
fegrelmezetlens€g esetei, ezek a technoldgiai fegrelem
megsert€s€nek s0lyos esetei kdz6 tartoznak, ez6rt ker0l-
tek a mAsodik csoportba.
A tAblAzat mAs el6nyt is biztosit az okok tanul-
m6nyozdsd.hoz, €spedig azt hogl vontalAsi f6ndksdgen-
k€nt lathatoak az okok igy az egres okok magas esetszd-
mai jellemz6v6 tesznek vagr magatartesbeli hi6nyoss6go-
kat, vagr olyan rendszerbeli hib6kat, melyek hossz0 16-
von esetleg oktatasi hidnyossdgokra, vagr az ellen6rz€sek
formAlis vollAra hrvjak fel a figrelmet.
Az els6 csoportb6l, mint leggakoribb ok, a figyelmetlen-
sdg, a mdsodikb6l a k€scii f6kezes szerepel o\'an okk6nt
amely valamennyi fcin0ks€gre jellemz6. Mds megfogalma-
zdsban: ezeket a hibakat kisebb vagr nagyobb mennyi-
segben minden vontalAsi fbndks€g mozdonyuezet6i elk0-
vett€k. Mindkdt csoportban azonban megis tfil soknak
trinik azon esetek szitma, ame$ek az .N jehl fiitdhazat
terhelik (Term6szetes, hogy a pontos 6s ar6nyos dssze-
hasonlitAs €rdekdben dvenk€nt lenne helyes felttlntetni
az dllomAsitott mozdonyok, vag/ a tovdbbitott vonatok
szAmdl ut6bbi azonban lehetetlen, eldbbi pedig a szolg6-
lati helyeken az egrmas kdzti aranyt tekintve a 20 €v alatt
sem v6ltozott emlitesre m6lt6 m€rt€kben. Ez€rt az ar6-
nyok €rzdkeltet€s€re alkalmas akdrmelyik esztend6 de-
cember 3l-eje is. Ezek az ardnyok lAthat6k az 5. itbra
adataib6l.)
A teljess€g drdekeben meg kell jeg/ezni, hogy az ut6bbi
n€hdny €v kiv€tel6vel ;A''volt az a f6ndks6g is, amelynek
mozdonyvezet6i a legmagasabb sebessegi csoportba so-
rolt vonatokat tovdbbitottak 6s ezeket is a leghosszabb
viszonylatokban. Ez1rt az lJzemel6 mozdonyok arAnya
enyhdn m6dosulna, ha a napi futast kilom6terben €s a
tovdbbitott vonatok sebessegenek megfelel6en - s0lyozott
ardnyban - figrelembe lehetne venni!
Ha az els6 csoportban a 2. sorsz6.m, a mdsodikban pedig
a 8. sorsziim alatti rovatban soknak trinik is 3" eseteinek
szAma, ann6l szembet{in6bb az, hogt az eg.rcb kateg6ri-
Aban I 5. sorszdm alatt emlitett vonalismeret hiSnya miatt
l<:ztu 6lag az 6 mozdonyvez.etliket nem terheli .Megal|j I 1
allasir jelz6 meghaladdsal
Elvonatkoztatva szolgdlati helyekt6l, a le$elent6sebb t6-
tel - az egCsz igazgatos6gra jellemz6en - a mdr emlitett
k6t ok figrelmetlenseg es kes6i lbkezes. 62 €s 57 eset -
dsszesen I 19 a 175-b6l - akkor is sok, ha ebb6l gondo-
latban leszdmitjuk azt a t6nyt hory a feryelmi jogkdrrya-
korl6i, vary a balesetvizsgal6k el€g glakran, egyszenien
nem tudtak mds okot megnevezni, mint e kett6 valame-
lyik€t. Tulajdonkdppen e kett6 nem is kuldnbdzik egr-
mdst6l, egr tdrdl fakad. Mindkett6 figrelmetlens6g, val6-
j6ban k€s6i f6kez€sr6l besz€lunk akkor, ha a mozdonyve-
zet6 figreli a jelz6t, ennek.Megallj!"-jelz6s€t is tudomdsul
vette, csak a szuks€ges fekutat iteli meg rosszul, k€s6n

A jelz6meghaladiis oka
B C D E F

v  t l 4

fdnokseg

.0,,

N
CJ

0)x
bo

. a,)

7. a jelzd v isszav6tele,
(a szem6hzet nem hibiis)

l 1

2. figyelmetlens6g 24 10 12 I J 2 1 62

3. a jelz6 figyelmen kivril
hagydsa

3 1 1 1 6

4. enged6ly ndlkiili mozgris
- meneszt6s n6lki.ili indu-
Iiis

5 5

5.vezetds kozbeni elalvds J 1 A

5. alkoholos befolyiisoltsilg I 1

7 . a vezetidllls elhagydsa 2

a\0)
7
.aJ
bo

a)
0)
>\
r

bo

I

8. k6s6i f6kez6s 20 10 It) z 5 A
a 57

9. f6kpr6ba elmulasztiisa 4 7

10. szakszerdtlen f6kez6s 2 3 8

11,. elz5rl f6k{6v eza6k-v6lt6 I 1

72. f 6W6v ezet6k elfa gy6sa
(egy6b dugulds)

2 4

13. sebess6gtfll6p6s,
megf6kezetlens69

J

14. biztonsdgi berendez6s
duwa szabiilyszeg6s
(vB-kiikt.)

I 1

\0)

bo

15. Vonalismeret hiiinya 1 I 1 1 2 7

15. utasitdsellenes szolg6-
lat

3 2 5

17. a menetrendkonyvben
el6irtak figyelmen kivtil
hagy6sa

1 1

6sszESEN: 70 29 36 20 t2 8 l / J

3,6bra A jelzdmeghaladdsok okai
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kezdlaf1kezest, s ennek kdvetkezt€ben .elcsrlszik' a jelz6
mellett. SaJnos, 6ppen a Sakorisaga teszi, szakmai mti-
sz6 is l6tezik e fogalomra mozdonyvezet6 k6rdkben: azt
mondJdk a k€s6n f€kez6 koll€gdra, hogr ,,clf6kczte rna-
get".
El6bbi okokhoz k€pest nem nagy t6tel, vesz€$essege
azonban anndl nagrobb: vonalismeret hidnya miatt 7
jelz6meghalad6s fordult el6 a2O €v alatt. Ezekaz esetek
kiv€tel n€lktll az lgazgatos6g tertileGn kiuirli helyeken
fordultak el6. Rendszeresen ism6tl6d6 -hib6."-r6l van sz6;
ugxants a f6n6ks€gek nem forditanak el€g figrelmet arra,
hogr Debrecen, Szolnok 6s Budapest jarmfjavitO tizemei-
be probAra, vagr dtadAs-, itv€telre kiild0tt szem€lyzettik
kelldk€ppen ismeri-e a vonalat. Ebbdl az okb6l bekdvet-
kezntt jelz6meghaladasok rendszerint Budapest .[ttvesz-
t6i'-ben (kdrvasut, FlAkos elAg. stb.) fordultak el6. Ilyen
jelz6meghalad6sa ,,A'-nak nincs, van azonban .C"-nek €s
,P-nek, mhdjart 2-2 darab is!
Jelent6s t€telaz dsszesit€sben, hogr 7 uben k0vetkezett
be jelz6meghaladds f€kpr6ba elmulaszt5.sa, 8 esetben
pedig szakszenitlen lbkkezel€s miatt. Az elobbin 4:3
aranyban "osztaak'-E €s -A', ut6bbib6l "C", "El" es ism€t
-A,' ,€szesedik'. Ez esetekben nem az arossz, va$r nem
az a sok, hory *{' mozAonyvezet6l mindk€t dologban
.trenne vannak', hanem az, hogir.E l9 6v alatt bekdvet-
kezett dsszes Jelz6meghaladds6nak (12) egrharmada (4)
a f6kpr6bdk valamelyik€nek elmulasztAsa kdvetkdzt€ben
j6tt 6ssze'. Ez akkor is jelentds tetel, ha iddkdzben

Jelent6s v6ltoz6sokon estek dt a f1kez€si el6inisok, ha
korszenistidtek is a f€kszerkezetek: s akkor is, ha ezek a
v€ts€gek regiekl Usranis menetkdzi fekprdba mindig volt
az el6irdsok kdzdtt, ftiggetlenul att6l, hogr most €ppen
vonali ellen6rz6 fdkpr6b6nak nevezik. Ha megn€zziik az
esem6nyek vizsgalati iratait, kidertil,hogr ha a meglbke-
zetlens6g id6ben a mozdonyvezetd tudomiis6-rajut, maga
aJelz6meghalad6s nem kdvetkezik bel Megis akad olyan
mozdonyvez,etd ma is, aki hazardjdtdkot folytat a fek
kezelds€nek el6irasaival - cseppet sem riadva vissza att6l,
hogy nemcsak a nemzet4azdasag millios 6rt6keit, vagr
utasok srlzalnak €let€t, hanem a sajat €let€t is kockAra
tesdl
,B' €s ,C' eset€ben soknak itelem, hogr szakszenitlen
fekkezel€s miatt valik megf€kezetlennd a vonat. Ezek
egdk tipikus esete ,B" mozdonyvezet|j€vel ficrdult el6
1976-ban, Yaszar 6llomdson. Az el6z,6 dllom6son a D2-es
f€kezlszeleppel v€gzett hanyag olddsi mozdulat eredm€-
nye az lett, hogl a f€kezl,szelep karja menetdllds helyett
kdz€pdlldsba ugrott. A r6gebbi tipusrl kocsik kormdny-
szelepeit a tdlt6hull4m a rdvids€g mellett is dtkormAnyoz-
ta 6s ftkjeik feloldottak, (induldskor t6n a szolgalattev6,
vagr a Jegrvizsgal6 is besegitett az old6szeleppel); a ket
allom6s kOzt pedig a szerelvdny fekf6vezntlke a kormdny-
szelepek drz€keflens€gi hataran belul vesztette a leveg6t,
a mozdonyvezetd nem tekintett sem a mriszerekre, sem a
f€kezthzelep karjara, ezert Yaszarra erve alacsony f€kf6-
vezet€k-nyomdsr6l kezdte a f€kez€st. Term€szetes, hogy
a segedlegtartaly 6s a f€khenger ldegrenlitdd€si nyomdsa
meg alacsonyabb lett - a f€khatas kicsi 6s a vonattal
meghaladta a kiJarati jelz6t.
Ha ism6t a tAblizalra tekintirnk .E|" €s .C" .b{ine" nem-
csak szakszenltlen ftkkezelds. Ugganitt * es csalids ittl -
talalhat6ak azpk a Jelz6meghaladdsi eseteh amikor a
rendkivttli esem€nyt kdvet6, az utasit5.sban is el6irt lbk-

vizsgaht hderitette, hogr a f6kf6vezet€k dugulas, vagr
vdlt6 elzdrL allapota miatt fel sem lett tdltve 0), vagl ha fel
is volt tdltve, annak nyomAs6t nem lehetett csdkkentenl,
mert a vontat6jdrmrihlzkdizell ponton az utols6 feltdlt6s
6ta jegdug6 keletkezett abban. I$en eseteket figrelembe
v€ve 3:2.8" Javara"l Azthlszem sem ,B', sem ,C'nem
btrszke erre. M€ginkabb meglep6dnek olvas6im, ha le-
irom, hogy e tanulmdny 1983-ban tdrt6nt oktat6sa utAn
is eldfordult eg-egf 6sd-, t€lt ellen6rz6sem alkaha\rd,
hory pr6bak6ppen a vonalon magam csapoltam meg
vontatoJ6rmd fdlegtartalyanak bgteret €s blznny moz-
donyvezet6 koll€gdm legnaryobb me$epet€sere abb6l
annyi folyad6k kertilt a v6gdnyok mell€, k0ze, hogl azt
meginni sOrbdl is sok lett volnal Nem szeretek trefat Uzni
komoly dolgokb6l, de boldogult ftk-oktatom, k€s6bbi osz-
tAlyrezet6m a glzmozdonlvezetdi tanfolyamon n€h6ny
f6kszabalyt rendkivtll drasztikus kifeJezesekkel ragott a
szdnkba €s ezt kovet6en 25 €v ut6n ls sz6 szerint fiezibk
vissza volt tanfolyamtarsaim azokat... Mondhatom, hogl
csak els6teles mozdon5nrezetdk eset6ben el€gedtem meg
az ejnye-bejnyCvell
Meg eg/ "tipikus'f6kez6si t6ma: a megf6kezetlenseg es a
sebess6gtirll€pds nem v6letlenttl keroltek egy rovatba.
ESr t6r6l fakad mindkett6, hisz a rosszul kiszdmitott
megf€kezetts€g eg/ben relativ sebess€gtfrll€p€s is. AztAn
a mi esettlnkben az€rt is egrutt emlitend6, mert llyen
okb6l jelz6meghaladas csak .,A,'-beli mozdonlruezet6kkel
fordult el6 - asszesen 3 esetben a20 €v alatt. A t€nyleges
sebess€gtrill€p€s ezek kdzirl 2 eset.
Ugrancsak ..A.'-beli esetek alkotJdk azt az 6tt|teles rova-
tot, mely az els6 csoportba tartozik 6s az .enged6ly n6llrtrli
mcrzgas - meneszt€s ndlktili indulas" cimet viseli. Mas
vontatAsi szolgalati hely mozdonyvezet6it nem terheli
ilyen v€ts6g. -A'-b6l ezirt az 5 eset€rt is csak 4 f6 hibez-
tathat6, mert kdzirluk egik k€tszer is elk6vette uSzanazt
a hibdt, lgaz, hog/esrikalkalommal el is aludt €s engedOly
n€lkul OS/ haladt 6t Nagrkapornak Sllomdson, hogr
meghaladta a kij6rati oldal bZtonsegS-hatar jelznj€t is; de
a m6sik eset.sima ugr': Porpac 6llomAsr6l, a biztosit6
berendez€s 6t6pit€sdnek idej6n, a mAsik vonatra vonat-
koz6 meneszt€st vette magdra, megindult €s v6lt6t ls
felvdgott, mire t6ved6se lcideriilt. Hdt egl esetb6l nem
lehet tanulni?
Irhet, csak elehez az szuks€ges, hogr minden eset tanul-
sagai napvilagra kertilenek, azaz oktat6sokon is ismer-
tess€k azokatl M€g akkor is,ha eryetlen eset fordult el6
abb6l a hibab6l, mert mind a sok azonos, mind pedlgaz
egretlen eset is szolg6l tanulsdqgal.

(FolytaUuk)
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s zuLE'lEsA{Ae
Komoly 6letkort, 30 6vet 6rtek el a MAV heb-
zatin m0k0d6 V43-as 6s M62-es sorozat0
mozdonyok.
Ezen 6vfordul6rol em16kezttink meg Debre-
cenben 1995 j0nius 3'6n 6s 4-6n. A Jubileumi
TanAcskoz6s rdsztvevoi az Aranybika Bart6k
term6ben talalkoztak. Rig6 Zoltan, a MAV Rt.
vez6rigazgat6ja k0 szo n t0 tte a m e g h lvo ttakat.
Meghivotlak trollak:
A volt szovjet gy6rt6k 6s sz6llitok, az Ukrdn
vasrlt g6pdszeti igazgat6ja, a szlovAk vas0t, a
K0zleked6s TudomAnyi Egyetem, a GANZ-
ANSZALD0 Villamoss6gi RL, a GYSEV Rt., a
MAV Kereskedelmi 6s Szolgdltat6 Kft., az
E szaki JArm 0javit6 Kft., a S zolnoki Jdrm 0javit6
Ktt., a MAV Noszhlgia Klt., az lgazgat6s6gok
Gdp6szeti OsztAlyainak munkatArsai, a Von'
tatAsi Fdn0ks6gek ffindkei, reszortosai, nyug-
dijas koll6gik, akik dtvev6i, tizemeltet6i voltak
a k6t sorozatnak, valam int a M ozdonyvezeto k
Szakszervezete eln0ke 6s terijleti tigyviv6je.
A mintegy 110 f6s 16sztvev6t tdi6koztatta Ju-
h6sz Gyula t1r a G6p6szeti lgazgat6sdg nev6-
ben a magyar mozdonygydrtAs helyzetdrol
kOzvetlen a ll. vil6ghdboru befejez6s6tol az
oNenes-hatvanas 6vekig. Ldtszott, hogy a
g6zvontatistdiesel, majd villamos v0ntatassal
lehetds kell kiviltani. Kis' 6s k6z6pteljesitm6-
nyrl, jo 0zemi tulajdons6ggal rendelkez6 moz-
donyokat gydrtott a GANZ-MAVAG. Nagytel-
jesitm6ny0 mozdonygydrtishoz nem voltak
m e g a g y6rtisi feltOte lek. E kkor 1 963-at irtu n k
6s megjelentek a N0HAB0 K a MAV vonalain
{folyamatosan 20 db). Ezek a mozdonyok lit-
tAk el az akkori nemzetkOzi 6s belfOldi gyors-
6s expressz vonatok tovdbbitdsAt. A sz6llitAsi
le ladato k n 6tte k 6s tovdb bi nagyte lje sitm 6 ny0
mozdonyok beszerz6se v6lt sz0ksdgess6. Az
rs lAtszott, hogy a KGST megalakul6s6val a
v lam0smozdonyokata SK0DA, mig adiesel'
nozcon yokata Szovjetuni6 fo gja gyArtan i nor'
r i inyomldvra.
:905 dprilisdban jelentek meg a hA16zaton az
t/E2-es prototipusai, t6nylegesen a tervezd

aszta116l a gyArba 6s a i/AV, a csehszlovdk 6s
NDK vonataira. A MAV vonalain 1965-1979
kozott mintegy 300 db M 62-est Uzemeltek be
6s kerU lte k Allo mAsitAsra ktt l0n bozo v0 ntatasi
f6n0ks6gekre. Az orszdgot hosszdba-kereszt'
be dilb0r0gt6k az M 62-ek, mert ekkor mOg
nem vo ltak k0 l0n han gtom p'tt6val fe lszerelve,
hiszen ez is modosit6s volt ezen t ipus0n.
TovAbbitottik a teher', szem6ly- 6s gyorsvo-
natokat 1 00 km/h se bess6ghatArig. Prob16mAt
jelentett, hogy a mozdony nem volt ki6pitve
6ndllo von atf0td sr be re n dez6sre, ez€ rt egy na'
gyon dr6ga f0t6si megold6st kellettalkalmaz'
ni: g6z0s kazdnkocsit, vagy villamos agreg6-
I0n.
Az M63 6s M41-ek gyArtAsdval ez a gond
megoldodott, 6 s igy folyamatosan kiszoru ltak
a Szergejek. Jutott be16liik a gurit6dombokra
is 6s megkezdddott a tervszeru leselejtez6stlk
t ^

A V43-as sorozat0 mozdonyok a mdr m ukodo,
de korszer0tlen villamos mozdonyok uzemen
kivi l l  helyez6s6re keru l tek beszerz6sre.
Ugyanis ekkor m69 m0kodtek a Kand0k, a
Boc6k a Ward Leonard V41-V42-es sorozatl
mozdo n yok.
A V43-1001-est6l az 1007-ig 1964-ben jelen'
tek meg az akkor m69 Budapest-Hegyesha-
lom - Budapest-Miskolc villamositott vonala'
kon. A licenc megvdsfrlAsAval 1964{ol 1 984-
ig folyamatos modosil6sokkal k6szti l t  a
GANZ-MAVAG-ban a mintegy 320 db moz'
dony, melybol jutott a GYSEV vonalaira is,
amivel diesel mozdonyokat lehetett kivonni.
Az eloadok mdltattdk, hogy csak ez a k6t
t'r;ousri jdrmu volt k6pes a beosztis n6lkiili
k0zleked6si mod mellett is a j6 Uzeme16si
normAkathozni .
Elismert6k, mindk6t tipus jo, de felsoroltAk
rossz tulajdonsdgaikat is, amit nem kiv6nok
leirni, h isz m ind an nyian tu dju k, ta pasztalju k.
A fenntartAsr6l 6s iizemeltet6srol a MAV G6-
p6szeti Fooszt6ly k6pvise16i adtak tAj6koz'
tc l tdl  t .

Sz6t kaptak a fojavitdst, fel,jilastv6gzo Jdrmfi'
javito Kft-k eload6i, akik nem kis n0sztalgiaval
em16keztek az elso mozdonyok (mindkdt tipust
ide6rtve) megjelen6s6re a JArm0javit6 kapun
beltjl, az uzemcsarnokokban. A iol megtanult
foglsokat, munkafolyamatokat 0rommel adtAk
dt a mell6jrik beosztott ipari tanul6knak, mert
tudt6k, hogy ok mdr 169 nyugdijasok lesznek,
mikor ezek a 96pek mdg Izemelni fognak.
A hnAcskozds befejez6sdt k0vetden d6lutAn
a Debrecen Fat6ri kih(rz6 vAgAnyon mozdony-
bemutatottartottak a rendez6k. Ez mdr a vd-
roslakoknak is rendezett, lAtvinyos mozdony'
felvonulAs volt.
M agam me llett lAttam a csillogo szem u kissr6co-
kat, akik csak annyrt l6ttak a mozdonyvezetoi
munkdb6l, hogy elegAns, nyakkend6s formaru-
hAban v6gzik a munkdjukat, ez6rt 6k is azok
szeretn6 nek len ni. A mozdo nyok sorban elvo n u l-
tak a tomeg elott- M28, M31, M32, M40, M41,
M44, Bz mot, M61, V46, V63 - majd a kdt
tinnepelttipus a V43 6s az M62-esek. lgen mert
M62-esb6lvolt GYSEV-es, szlovik, ukrin, nor-
mdl 6s sz6les (vend6g forgovdzzal), MAV-os,
osszesen 6 db. A kozonsdg v6lem6nye, de a mi
v6lem6nyrink is az volt, hogy az eredeti fest6s
szebb volta mozdonyokon, mintaz okker-sdrga-
piros 6s okkers6rga-k6k szin.
Videofelvdtel k6szult a mozdonyokr6l, villog'
tak a fenykOpezog6Pek vakular rs.
A debreceni Uzletigazgatosig, m int ve nd6gld-
to, a mozdonyfelvonul6s utan a vendegeket
az M62-001 psz. mozdonnyal tovdbbitott
N0SZTALGIA vonattal meghivta a H0RT0-
BAGYRA. A k6so est6be nyfr16 program vala'
mennyi r6sztvevdben sz6p eml6keket ha-
gyo tt, le het6s6 get tere m tett is merets6 g e k ki'
sz6 le sit6 s6re, bardtsdgok elm 6lyit6sdre.
Szeretndk ezuton kOszonetet mondani a ren'
dezv6nyen va16 megjelen6si lehet6s6g6rt Si-
pos Jozsef ilr a M ozdonyvezetok Szakszerve-
zete elnoke nev.ben is 

*es Janos
a M 0SZ debreceni ter0leti  t igyviv6je

K0sz0NETNYI tv . {N i r /s

Hrilris srfwel slellunl kdsziinetet az 1994. 6vben v(gzctt
g6nozdonyvczet6 tonfolyom hollgot6inok, volomint

o Mozdooyvczctik Szclszcrvczctc Cclldirmt lki Tcgcsoportjrinoh, ahik
cdNrr 1/NoS ccllddmijlki mozdonyvezctl

fclcjthetedcn holottunk
sirjrfuo cgyrittdrzcsiik jcliiil d szsetct virdgoit elhelyeztdk es

mdly frijdolnunkbon osztoztok.
f,dsziinjrlik a gyriszol5 csolid
Cclldi,mdlk, Sdmj6nrnihrilyfo

Kunszentmikftis Vziroa Onkomdnlrzat Szocrd/is Otthona
6098 Tass, Egeseikt 48. Te/efon:76/35/'752

Tiszte/tsipos Jtizsef E/ndk Url
lntdzmdnytink gondozottat nev6ben ezdton feiezztik kt hzi/dnkat, hogy
hozztil?u/t a Begrbnd/is O/impi6n uab r6szvdte/0n/</toz.
E geszus nagyban segfu, hogy csapatunkp eredmdnyeket 4rhessen
e/ a rendezudnyen, melet dne/mi logyat5kosok rAszdre rendeznek
meg O*ekegyhdz6n.
Meg6ft6 tdmogatds4l segt6 szdnddkdt koszdnefte/ logadtuk

ftszte/elte/.-
Cs iz ma din 6 R dcz Zs uzs a fog/a lk oz ta t6n 6vi r



Mozdonyvezet6k Lapja

Szigoruqn elt6ritett vonqtokl
Nem tirl sz6les villaimra huszonegy 6v azon
kem6ny terheinek sulya is nehezedik, amit a
MAV folyamatos italakitisi manoverei, sze-
r6ny szem6lyemre kiszabtak.
e MAv 2000-en tu. l  6s a MAV 3000-en innen
ism€t meg kell illapitanom, hogy semmi
sem vi{tozott. Ujra bajnoklett a Ferencviros.
S ennek drdmere or6mmimorban riszik az
orvig. fn is jokedvri vagyok - n6ha.
Imiba firglalt vez6nylSknek koszonhet5en,
az utols6 bainoki fordul6 napjin - a jol
megszokott dabasi kirohan6s helyett - exp-
resszvonatra vez6nyeltek. Mir el6re daloltam
a boldogsigt6l, hogy a 40 km,/h sebess6ggel
szemben, majd 120-al repewthetek. Am,
el6tte kotelez6 gyakorlatk6nt egy bemelegit6
k6rt kellett futnom Kunszentmikl6sra a
37 16-237 1 1 szimri vonatokkal.
Ki gondolta volna el6re, hogy ez lesz a
vesztem. Ti. a fradika Akaszt6n vend6gszere-
pelt. Nem is sejtettem milyen meglepet6s vir
rim, amikor a 40 6s 60 km,/h akadilyok
lekilzd6se uten, tizenherom perc forgalmi
k6s6ssel begbrdtiLltem Kunszentmiklos-Tass
illomisra. Megillis utin k6zolt6k velem,
nehogy azt k6pzeliem, hogy az elijre elter-
vezett fordul6mar csini lom. (37 16-23711-
268-341). Azt aztar juszt sem. Legalibb
annyira megrokonybdve n6zhettem, mint
azok az utasok, akikkel a hangoson kozolt6k,
hogy a 2371 1 szimf vonat nem kOdekedit.

Szeg6ny, n6hai vonatocskit lemondtik. A
Fradi mindenekel6tt. Nekem pedig mozdo-
nyostol, szerelv6nyest6l egyttt el kell vonul-
nom Cseng5dre a bainokot tinnepl6 szurko-
l6k6rt. El6tte azonban hiviam fel telefonon
az illet6kes mozdonyirinyit6t. Felhivtam. Ti-
j6koztatott, hogy'6 bizony nem rud semmi
biztosat. De, talin a vid6ki koll6giia? 6
biztosan rudia.
Feltircsiztam 6t t. 6 a pestte hivatkozott.
U)ra az els6t hivtam. Nem vette fel. Teleg-
recsoztam hit a l6n6k6nek. aki nem volt
hajlando bemutatkozni. Nagy unszolisomra
azonban megtort 6s elrebegte, hogy 6 tulai-
donk€ppen nem az akinek gondolom, csak
€ppen arra iirt 6s hallotta, hogy cs6r6g a
telefon. Azt azonban biztosan tudia, hogy a
nappalos illet6kes mir nem, az 6iszakis pedig
m6g nem fellelhet5. K6zben, mogdrrem Ta-
picska forgalmista ttirelmetleniil zs6rtolo-
ddtt, hogy indulnom k6ne, merr hit a.fra-
distlk igy, meg [gy. Mit rehettem, megad-
tam magam. Irisbeli rendelkez6s elnevez6sii
formanyomtawinyon rendelkeztek, hogy pi
neked Kilmin Imre expressz. Iriny Cseng6d,
ahol mir azota a m6kusok is zold-feh6rben
mogyoroznak a fekon.
Igaz, volt koztiik egy-k€t fekete is (komman-
dos). Az irinyitis ort is a helyzet magaslatin
illt. G6ziik sem volt mikor indulunk. A
vonatszim amit adni akartak, a menetrend-

ben sem l6tezett. Az mir csak a kisebbik
probl€ma, hogy egy szimjeggyel hosszabb
volt. Ennek ellenEre - nem nekik koszdnhe-
t6en - szerencs6sen megGtkeztitnk. J6zsefvi-
rosba, ahonnan az 6lm6nyekt5l feldob6dva
a ferenci dep6ba korminyoztam a navigici6s
probl6mikkal kuszk6d6 v43-asr. Tudatom
On6kkel, hogy kttlonOs esem6ny nem,t6r-
t6nt, csupin Kiskunlachiza k6my6k6n villant
fel el6ttem litomask6nr, hogy a Keletiben
6rtjlten keresnek egy mozdonyt, aminek a
268 sz. vonatot kellene tovibbitania. Szeren-
cs6|ukre az utols6 pillanatban raliltak egy
tehervonatos g6pet. Igy aztin semmi akadl-
lya sem volt, hogy megellgedve nyitit6zza-
nak el k6nyelmes ficteljrikben. Az 6rimon a
misodpercek ugyanazzal a sz6gyenl6s lusta-
siggal vinvorogtak tova, mint tett6k azt
huszonegy 6wel ezel6tt, amikor betettem a
libam e kronikus tespedts6gben szenved6
villalat 6ppen italakitis alatt 16v6, resnyire
felejtett, rozzanr kapujin. Ki irr bel6psz, ne
lep6dj meg mindenen. Itt mas t6rv€nyek
ura.lkodnak. Olykor az 6szervek sem hatnak.
Mit nektink, szem6lyzet, mir nektink moz-
donyficrduJ6, mit nekunk szillittato fel, vi-
gye az iruiir ahogy akaria, men mi azrin
nem adunk neki vasriti kocsit, ha meggebed
akkor se. El6g nagy ez az orvig ahhoz, hogy
rozzant vasirtjinak h6t irinyitobizisa legyen.
Arra mindenesetre ,i6, hogy a kiosz m€g
nagyobbi viljon.

Kadencki Lisd6
16mozdonyvezet6

Vasrtti,,s6relmez6' kisszfitdr
- A/iildtfa. a vAgenyra me16legesen elhelyezked6 kid6lt ny6rfa
- Bizlon*igi ha/ii4b/zd.'hatiiriiilomiisokon az utasok biztonsi4giit ov6 tiibla.- 02 fekezdsze/ep.'a D1-es ut6dja
- fgyszaislfell brga/ni vo/gihlra berendezell yzna/: oluan vasuti vonal.

ahol vasuti dolgoz6t meg nagyit6val sem lehet taliilni.
- Fdkprdba birca'a ker6k kopdcsoldsiit igazolo paprrfecni
- fdkluski.a f6ket kezel6, alacsony intelligencidjri szem6ly,
- fiAnhaliir magasfeszults6g igazoliisira kiepitett fels6veiet6ki szakasz.- Fdnegszakild tfzn6l tobb kismegszakit6 irdnyitiisiival megbizott igazgat6-

siigi szem6ly.
- Hefte/en riginy.'rossz helyen elhriz6d6 sinszakasz.
- Jobbuiginy.' kOzepes ne | 1 obb iil lagrl vasuti piilya
- Kocsinegfulanodiis.'a gyeva vasuti kocsi menekill6se
- Kocsr'/oEi a/ildl'a gyiiva kocsi batoritasAra szolqdlo eszkoz.
- lileffi rakodihe/y.'olyan megiillohely, ahol magasperon hiiinyiiban az

utasokat a jegyvizsgiil6k rakodjdk fel
- flacrbna/izii/,is'a szo jelent6s6t nem ismer6, 6sszerftlen dont6seket hozo

vezet6k tev6kenysdge.
- Snkorona.l; a sinsziilak koroniiziisi 6kszere 2, a Szlov5ki,4b6l vdsiirolt

sinek fizetoeszkoze.
- Sze/rdnyszin.'a kollektive totozo vasrjti dolgoz6k nyertes szelv6ny6nek

szema.
- ta/p/a.'a klumpa vasrjti elnevez6se.
- Io/a/,is'a h0zatds kivdtel6vel, minden egyes veganyon t0rt6n6 mozg6s.- l/iigiryzir asinbe 6pftett, kulccul zdrhat6, lopdst megakadiilyoz6 szeriezet.- l/iginyzini soronpd.'a ktiziton kozlekedok iilma.
- l/i/ldfe/uiigiis.'a vdlt6nak operdcios uton t6rt6n6 iavftdsa- I/onatnege/dzes'vasriti dtjiro el6tt, kozrjti jitrnfrvel v6gheaitt olyan akci6,

amely gyakran v0nathlalkoziisba torkollik.
- /br JTolyan kieg6szit6 f6kez6szelep amibol 3,7 db egy par

Szerencs, 1995 05 24. VCmosiJdnos

PEcSITERULEr
A MOSZ-KUPA tavaszt fordul6jAt a kaposv6ri tagcsoport rende-

?::..b".Kaposfd ktias6gben, idealts k6nllmenyek kbzdtl J6
iddbenjdtszottuk le. Szoros krizdelemben , az i5szi jobb teUesit-
m6ny ddnt6tte el a tov6bbjut5.st, Nagrkanizsenahcsak alobb
golkiilonbsdg ado tt lehetos€get a tovabblepesre.
A j6 hangulatban eltoltott napot kriszonhetjrik k6t helyi v6llal-
kozQla.k is. Akik szponzor6.lt6k a rendezvenyt, ArbogaisJOzsef
vend6glcisnek €s Horvrith Zoltan p6kmesternek.

EREDMEIVYEK
P6cs Nagfkanizsa l-3
Kaposv6.r Domb6v6rr O-5
Kaposv6r P6cs l-l
Dombovdr B6,taszek g-2
Nagzkanizsa KaposvAi 3-I
Domb6v6r Narykanizsa l-O
Bdtasz6k Kaposv6.r 2-O
Nagykanizsa Betaszek 6-l
Pecs Dombovdr l-3

VECEREDMEM
hel'rzezes csapat g6lkiil.: gl. d.v.
1. (2) NAGYKANIZSA 23:10 S-r-2
2. (4) DoMBovAR rs:z s-t-2
3. (l) BATASZEK 20:t5 L-r-s
4.(3) PEcs l2:lb z-g-s
5. (5) KAPOSVAR 6:16 l-l-6

zAroJelben az 6szl helyezes
Kolllr J6ztef
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