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Szakszervezeb6rkateg6- amit a Mozdonyvezet6k
5-6n 2,6Voa mozdonyvezet6k
A GySEVRt-n6l1995.november
te 6s a munk6llat6 kiiltin zdraddkban
kezd6dtekmeg a Kollektfv Szerzddds ria ugr6sa,
figzitett. Azokban a pontokban,ame€saz 1996.6vibdrtdrgyald- 3,07oaz ACHIKO 6letbiztositds
m6dositi4si,
lyekben megdllapoddsnem sziiletett:
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Szakszervezesok.A Mozdonyvezet6k
az (tj
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szak- A fentiek0sszes
te mint a harmadikreprezentativ
a fizet6sil6pcs6 bdrt6blakialakit6sfua a vezdrigazgat6
hr4romf6s t6rgyal6deleg6ci- ot tettki. Mivel azonban
szervezet,
munkakcirOk- fr fr6sos garanci{t v6llalt, hogy az
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erdsitette,6s tandcsaivalsegftetteApa- kiterjeszt6se,
sziiletett6sszevi4riJ6zsefalelntikfr is.Ez t<ibbesetben zdsitdrit6s,6s a kikiildet6si6ltal6nytar- Amibenmegdllapodas
ak0vetkez6k:
nagyonhasznosvolt, mivel a tdbbsdg- gydbannem kdzeledtekaz dll6spontok, repela zAradikban,
A kikiildetdsi6tal6ny1870Ft-raemelnemsziiletetl
6sa mun- igy megegyez6s
benlev6GyDSzSzdelegdci6
el6ttm6r kedett.
6-ai€rdekegyeztetds
kaad6kk6pviseleteeleinte nem vette A decernber
munkak0rbenfoghogya munk6l- Korkedvezm6nyes
volt a levegdben,
delegdcid- 6rezhetd
komolyanszakszervezettink
de 16- lalkoztatottak10 6ves korkedvezm6jdt 6sannakmddosft6javaslatait.
trt6 nagyonakarjaa megegyezesl
megtdtelendlkiil. A nyesegy fizetdsil6pcs6ugrdstkapnak.
elndke6salelndke nyegi engedm6nyek
AGyDSzSzdelegdci6
megkezd6se
uti4na munk{ltat6 19Vo-os alapb6rfelszorzdst
hangotis adottannaka vdlem6nyiiknek, targyald.s
javaslatot
19
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egyediili a Mozdonyvezet6k
s4nak,6s a bermegdllapodisok
Mi- ria ugrdssal
nem
szdnddkozott
teljesiteni.
alitirdsdra.A kds6bbiekbenezen t6ves hrtott
semmijeleneml6t- lrS%oa 32 6v feletti szolg6lateset6n
feladvaa mdsodiliu4rgya- vela megegyezdsnek
megkdzelitdst
rdsztinhdlmegre- jir6 korp6tl6kkal
l6sinapt6lkezdveminda tdrsszakszerve-szottitt a targyaldsok
kdnytelenvolt kedtek A GyDSzSz6s a VSz k6pvisel6i l,S%oa 10 6venkdntiegy fizet6sil6pzetek,mind a munkdltatd
ft6lt6kmegazel€fi cs6ugr6ssal
beldtni,hogyndlktiltinkamegrfllapod.4so-rdviikrrdlelegend6nek
Gn alaftldka 2,0Vony ugdijp6nzt6r6s
eredm€nyeket
6sdecember
katnemlehctletdaliihozni.
6savi4llalat
dltalazel6zG 3,0Vo LCHIKO biztositasrat{irt6nd
az el6zetestagcso- KSzm6dosit6sit
Szakszervezetiink
m6rt6k6t
tartalma- befizetds.
porti 6rtekezleten
a KSz-hez14 m6do- ekbenlefrtbdremeldsek
A felsoroltakkal
a cdlkdntkit(udtt3j%osft6javaslatot,m(ga b6rtdrgyal6sokhoz z6 megallapodi4.st.
el6rtiik,sdtkis mdra mozdonyveze- Ezutanaznapmdgtcirtdntegytdrgyalds os b6mdvekm6nyt
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(32,lVo),igya
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bizonyosm6rvriktizele- A tdrgyaldsokfolyami4nbebizonyosougriist,6sa kiktildet6sidtal4nyttafiotta melyentOrtent
fel6,demivelez dott,hogyKollektiv Szerz6d6st
6sa berddsa k6t f6l dll4spontja
srilypontik6rd6snek.
reprezentacsakazOsszes
fgy meg6llapodas meg6llapod.4st
tdrgydbanhat6- nem volt eldgsdges,
Az alapblrfelszorzdsa
a munkdltat6kdzOs
rozott Vo-otnem jeloltiink meg, de a nem tcirt6nt6s december8-dra fjabb tiv szakszervezetds
-osemel6s6ben
je- ti4rgyalSsi
napot triztiink ki a GySEV alAirisixal lehetj ogszerfenmegkcitni.
30Va
bdrnrivekm6nyt
Yez€igazgat6s|gfu.
16ltiikmeg.
hakdt forGosztonyiKrist6f
lenni szo- A december
8-ait6rgyaldson
Mint az ilyen tdrgyaldsokou
sziiletett,
teriiletiiigyviv6,Sopron
kott, az els6kdt nap ldnyegeseredm6- dul6banis, de megdllapodds
nyeketnemhozott,fgy csaka KSz kisebb srilypontf k6rd6seibentortdntek
rdszmeg6llapod6sok.
tdrtent tdrgyaldsokra
A munki4ltat6val
erdsenrdnyomtabdlyegdtaz oldal{gi
F6oszt6ly
453.sz.szob6j6ban.
29-6nG6p6szeti
K6sziilt:1995.november
egyeztetdsekhii4nya.A tdrgyak4sok Tiirgy: Az E. 1. sz. UtasitAsm6dosft6s{ervezet6nek
egyeztet6se.
meghfvel6tt,egyeztetdsre
megkezddse
A G6p6szetiF6oszt6ly6ltalelk6szitettE. 1. sz. Utasilt6sm6dosft6s-tervetuk a GyDSzSztigyviv6it,hogydlldsmegkuldtuk.
1995.november
20-6na
szakszervezeteknek
zet6taz 6rintett
Azonbana bepontjaikategyeztessiik.
6szrev6teleket
faxonmegkuldt6k.
m6dosft6s-tervezettel
kapcsolatos
utiin mdr nem tcirt6ntkcizeleterjeszt6s
kapcsolatos6llAsA mai napona faxonmegk0ldottm6doslt6s-tervezettel
nem ig6d6s,6s oldal6igegyeztetdst
pontokategyeztett0k,
melyneksor6naz 6rintettszakszervezetekkel
egyetnyeltsema VSz,sempediga GyDSzSz,
v6glegesform6j6t kialakftottuk.
6rt6sbenaz Utasft6sni6dosft5s{ervezet
arniaztilna tdrgyaldsokmenetdrerd is
(lapcser6sform6ban)1996. m6rcius
Az elk6szltettutasit6s-m6dosft6st
iitritteb6lye96t.
1-j6velklvAnjukbevezetni.
A t5rgyal6sokharmadiknapj6nn6mi
tdilenta munkaad6ir6szr6l:
elmozdulds
k.m.f.
lSVo-u alapb6rfelszorzds,
Vas ulas ok Szakszerreze te
Mozdony vezetdk Szaksz er vez ete
1,5Vo-osb6rautomatizmus,
G6pdszeti F6osztii/y
VasutasDo/goz6k Szabad Szakszeruezete
l,Svo a KSz m6dosiL{sa6ltali b6rkihat6sb6l.
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A iogszolg6lql1995.6vi eredm6nyei

A jogszolg6lat eddigi legsikeresebb6ve 1995volt!
tgy gondolom, hogy jogi
riton a MAV-ndl mfikod6
reprezentatfv szakszervezetek ktizott a Mozdonvvezet6k Szakszervezele
6rte el az ut6bbi 6vek legnagyobb eredm6ny6t, azzal,hogy a Legfels6bbBir6siig el6tt is megnyerte a
ktilfdldi kiktildet6si napidij ngy6t,6s ezzel nemcsak a mozdonyvezetd
kollegdknak, hanem mds
vasutasoknakis t6nylegesenp6nzt nyert. Ugyanisa
jogdsz kolldgdk tudjek,
hogy semmit sem 6r egy
joger6s ft6let, ha azt nem
lehet v6grehajtani, illet6leg az,,ad6s",,,kotelezot('
nem fizet. Ez6rt szorgalmazta a Mozdonyvezet6k
Szakszewezetea megrillapoddst a MAV Rt-vel a
kiilfoldi kikrildet6si napidij kifizetdse iriint.
A megdllapodds1995.febru6r 17{n megsztiletett 6s
ebben az 6vben miird a
visszamen6leges,mind az
ez 6vi kiilf<ildi kiktildet6si
napidfjakat kifizette a
MAV.
A tdbb 6ven 6t tart6 kiilfitldi kiktildet6si napidij
ir6nt pereken trilmen6en i
Mozdonyvezetdk Szakszervezete jogszolgiilata
elliitta a koll6gdk egydni
6rdekk6pviselet6t is, 6s
fgy gondolom nem eredm6nytelentil, mert minden olyan munkairgi perben, illetve peren kfviil,
ahol a MAV-nak fizet6si
kotelezetb6ge volt, a koll6gik ez 6vben pdnzhez
jutottak.
19956vben is sajnos csak
ism6telnem kell magam,
hogy ittassrig6slopiis eset6ben nem tudom sikerrel
kdpviselni a koll6grikat.
A munkiiltat6i int6zked6si 6s k6rt6rft6si tigyek
80Vo-6ban a felek az

egyeztet6 elj6riis keret6ben megegyeznek,a fennmarad6 iigyekben pedig a
munkaiigyi bir6sdghoz
fordulunk.
Sikeresennyert{ik meg ez
6vben azokat a pereket,
amikor a MAV Rt az eset
felfedez6sdtdl sz6mitott
30napon tul indftotta meg
a munkiiltat6i int6zked6sre vonatkoz6 eljdriist a
dolgozoval szemben.
A vid6ki bfr6srigok tribb
esetben szak6rt6t vettek
ig6nybemind a munkiiltat6i int6zked6s,mind a k6rt6rft6si hatdrozatok megt6maddsairiinti perekben.
A szak6rt6k az esetek trilnyom6 tobbs6g6ben feltiirt6ka MAV VBGs 6sfegyelmi vizsgdlakinak hiiinyoss6gait 6s az esetek
t<ibbseg6ben
arra az iilliispontra jutottak, hogy
nem, vagy nem kiziir6lag
a mozdonyvezetd a hib6s
a bekdvetkezett baleset6rt.
Ez6rt k6rem a kolldgdkat,
hogy amennyiben igazsiig6rzettik dgy diktdlja,
mindenk6ppen 6ljenek a
munk6ltat6i intdzked6s6s
krirt6rit6s elleni munkatigyi jogvita megindftiisiinak a lehet6sdg6vel.
A hatirozat k6zhezv6tel6
t6l szamftott 15napon behil
fordulj.anakeryeztetdsi k&
relemmel a irgkorgyakorl6hoz, 6s amennyiben az
eryeztet€snem vezet eredm6nyre, rigy keressenek
meg engem, hogy bir6sig
el6 viglnik azigyet.
1994. szeptember6t6lnem
k6pviselem a koll6gdkat
bir6sag eldtt hdzassiigi
bont6perben, ill. Wermekelhelyezdsi vagy miis
polgdri peres tigyben, de
ettdl fiiggetleniil peren kivtil szfvesen segitek tandccsal, iratk6szft6ssel
stb. A koll6g6k ezt sz6p
szdmban ig6nybe is ve-

lyekre alapoztuk a k6ri96nyt.
Fentiek ismeret6ben azt
tandcsolomminden koll6
gdnak, hogy a legkisebb
tizemi baleseti jellegri se
riil6s eset6n (ide6rtve a
munk6ba menet, ill. jovet
tort6nt s6nil6seket is), te
hdt amikor munkav6gz6s
kozben 6ri krils6 hatiis a
koll6giit, felt6tlentil menjen el orvoshoz, frjon ese'
m6nykonyvet, vegyenek
fel iizemi baleseti jegyzSkonyvet, legyen nyoma az
esetnek!
Ilyenkor nemcsakmag6ra
kell gondolnia, hanem a
csaliid jii ra, hozzAtartoz6ira is.
Figyelmtikbe ajdnlom a
koll6griknak az 1993. 6vi
XCIII. tcirv6nyt ,,A munkav6delemr6l". Vitiis esetekben keress6k meg a
munkav6delmi k6pvisel5ket, illet6leg engem.
Osszefoglalva az elmrilt
6vek 6rt6kel6sehezhasonl6an csak azt tudom irni,
hogy sikeres €vet zirt a
jogszolgiilat, ittass6g 6s
A szakdrt6 azt dllapftotta lop6s kiv€tel6vel minden
meg, hory a hal6l oka ter- pert megnyertiink!
m6szetesokf 6s menetf
Az tigyek szdma az elmrllt
k6rfolyamatok kovetkez- dvihez hasonl6, szem6lyet6ben 6llt be, nincs 6ssze- senkb. 115-120kollegakeftiggds a kordbban elszen- resett meg. Azonban legvedett rizemi balesettel.
al6bb ermyi esethn adtam
Apernek azonbantobb ta- telefonon es levdlben is viinulsiiga van, amelyet sze- laszt a felteu k6rd6sekre,
retn6k a koll6grikkal meg- fdnlrnuisoltam jogszabillyt,
osztani.
kiildtem iratrnindt stb.
Nagyon nehezitette a mi
19966vben is 6llok a kolbizonyftiisunkat, hogy a l6gdk rendelkezds6re,tudkoll6gaa balesetetkovet6- jiik cfmemet, telefonsz6en nem ment el orvoshoz, momat irtam a ,,Jubileuholott sf lyosanmegtitotte mi Evkonyvbe" is. Keresafq6t,6s a Libiit. Nemvetsenek, ha jogi probl6miitek fel iizemi baleseti jegy- juk, k6r6siik van.
zdk<inyvet, az esetnek Vdgezettil
sikerekben
szinte semmi hivatalos gazdag,boldog fjdvet kinyoma nem volt, holott a vdnok mind a koll6grikkollega ozvrye szerint a nak, mind kedves csal6dbalesetet kovet6en jdttek tagjaiknak!
el6 a ktilonf6le betegs6Dr. Vagaday Ildik6
jogtandcsos
gek, szov6dm6nyek, ameszik, mind sajiit,mind csalddtagjaik rigy6ben, amit
6n a bizalom jel6nektekintek, 6s rigy gondolom,
hogy t6lem telhet6enminden k6rd6sre adtam v6laszt, illetve peren kivtil
egyengettemaz tigyek elint6z6sdt.
Akiknek segitettembiztosan egyetdrtenekvelem,
biir jobb lenne,ha a per,ill.
jogvita megindit6sa el6tt
keresn6nekmeg, nem pedig folyamatban l6v6 tigyben,mert akkor m6r nehezebb segfteni.
Ez 6v november6benz6rult le egy hozzAtartoz6i
kiirt6rft6si per, amelyet
1993okt6ber6beninditottam a MAV ellen, tizemi
balesetb6leredd hozz|tar toz6i kiir megt6rft6se
iriint.
A per kimeneteleigazsiigtigyi szakdrt6i v6lem6nytdl fiiggott, nevezetesen
att6l, hogy a mozdonyvezet6 kolldga haldla cisszeftigg6sbe hozhat6-e egy
elszenvedett tizemi bal'esettel.
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forgalom
t'a$uti
amagyar-iug0$216v
Uiiaszettlez6dilt
Az embarg6 felolddsa utAnl els6lelent6s krllf6ldl ceg
k6pvisel6lkent kdsz6ntOttek a MAV Rt. delegdcl6J6t-a
Jugoszlaviai Szabadkdn, november 29-6n. A Kilnoki
flg Sindor elniik 6Lltalvezetett vasutl t6rgmlocsoport
a szomszEdosorsz6g tlletekes allarni vezetdLlekJelenleteben folytatott megbeszel€sta Belgrddi Vasutlgazgatosag irS.nyit6ival,illetve t6bbJelent6s spedit6r ce$ szak6rtdJwel.
lSgZ luniusa, az 6ruforgalmi korldtozas bevezet6se
6ta,25 millidrd forintnyi bevetelkiesdsekeletkezett a
MAV-nak. Jellemz6, hogy amig 1990-ben a vasdton
be- es kil€p6 kelebtai druforgalom 2,5 milli6 tonna
volt, addig 1994-ben mind6ssze lO3 ezer tonn6'nyi
seg6lyszallitm6nyt tov6bbitott a k€t vastt.
Az embarg6 felolddsa utAnl els6 megbeszelesena
hatarallom6sok vezet6i kdzdtt november 23-6n sor
ker0lt a legsz0ks6gesebblnt€zkedesek megt6tel6r6l'
A J6v6 h€ten Szegeden Osszefila k6z6s vasfti munkabizottsag. Az fil6sen szolesz a korabbi hatarforgalmi meg6llapod6s aktualizalasar6l, egy 2-3 honapon
dt, a szok6rsos'vastti forgalom helyreallAldig dolgozo
operativ blzottsag megszenrezes€r6l,a MAV 9J szattitasl informAcios rendszer6hezvalo kapcsol6das lehet6s6ger6l,a mozdonycser6krdl, az rlres kocsik atadas6nak-6tv€telenek kerd6seir6l, fuvarj ogi €s diJszabdsi
figyekr6l.
Aizabadkat tdrgral6son a MAV k6pvisel6i felhivt6k a
flglelmet arra, hogr az utobbi evekben megv6ltozott
a iuvarpiaci helyzet. Az alternativ szAllitdst formakkal
csak gyorsabb, blztonsAgosabb szolgaltatasokkal €s
versenyk6pes piaci 6rakkal lehet konkuralnl.
Kilnol:.lKts Sindor a vtAv Rt. eln6ke lndibvdnyozta,
hory kezd6dJ6kmeg a Jugoszlav Vasutaknak a tvtAVn6l fenn5,ll6 80 milli6 svAJcifrank 6rt6kfl tartozas6-

nak rendez6se.A MAV elndkejelezte, hogr a magyar
vasftt6rsasdg a k€szp'lnzflzet|s mellett drukkal,
szolgdltatasokkal, mag/ar vasriti kocsik j ugoszldvlai
Javitas6val, riJ vagonok sz6llitas6val val6 t6rleszt6st
is el tud k6pzelnl.
AJugoszldv-f€lelismerte a MAV-val szemben fenndll6
kOteTezettsdgeit,
Jelezte,hogy a r,lsszaflzet6sfelteteleir6i - mAs tartoz6sokat is flgyelembe v6ve - korm6nyzati szinten kellene meg6{lapodni. Egruttal javasolta'
egy olyan konstrukcio megvizsgelasdt, amelynek ertelm6ben a tartozds feJdbenaJugoszlAvl6ban gyArtott
6ruk, elvegzett szolgAltatdsok 500/o-6tfele rdszben
szamitanak be az adossdg t6rlesztdsebe, a m6sik
feledrt viszont a maryar partnernek flzetnie kellene.
A MAV a m6dszerrel kapcsolattran fenntartasanak
adott hangot, 6s Jelezte:tdbb mfs t€nyez6 mellett a
kbzbeszerzlsl tdrv€nynek a speciiilts helyzetre val6
alkalmazdsdra is maglar kormdnyzati 6lldsfoglal6st
kell k6rnl. A felek mlndenesetre megegyeztekabban,
hogr a Jugoszl6v partner mlg az id6n e[uttatJa az
dltala f0laj6nlott 6ruk es szolgaltatasok listdJdt.
Jugoszlav r,Eszr6lelhangzott: politikai d6nt6s szirletett arr6l, hogt ae.Eur6pa ny'ugati, eszaki, s rdszben
keleti feldben val6 vasutl 6sszek6ttet6st Budapest
ir6nyaba feJlesztik"Ennek megfelel6en epitik ki a
Nis-Belgrad-Szabadka vasuti palyat: A MAV Jelezte:
a hegyeshalmi rekonstrukcio befejezlse, azaz L997
utd,n a vasritl palya tulajdonosa, a kormAnyzat v6rhatoan a tsudapest Kelebia vonalra OsszpontositJaa
feJleszt6seket. Ezt megel6z6enrn6r J6v6re megkezd6dik e vonal krltikus szakaszalnak uJ technol6gtai
m6dszerekkel t6rt6no, er6te! esebb felfJitasa'
nAAvnt. TaJ6hoztatasl Iroda

Megdllapoddseldttdll a ndgyvasrtftdrsasdg
A magyar,azotosz,a kazah6s az
ukr6nvasft k6pvisel6inovember
27-lol lArgyalAsokatfolytattak a
MAV Rt. vezfrigazgat6sega6PUlet6ben.
azelm0lt
Eneazutdnkertiltsor,hogy
hetekbenaz UkrdnVas0t6s a MAV
kidolgozRt. szakdrt6iBudapesten
amit a
t6k azt a memorandumot,
kazah6s oroszvasutakk6pvisel6ie16annak6rdek6nekterjesztettek
vasUtitranben,hogyversenyk6pes
jdjjdn
Kinel6tre
egdszen
zitritvonal
ig. Az 1995.november16-6n,LeonyidZselezny6k,azukrdnk6zlekeddsi miniszterels6 helyettese,az
illetve
UkrdnVasritv ezfirigazgat6ja,
Rig6 Zolt6n, a MAV Rt. vezdrfrt al6 arigazgat6jajegyz6kOnyvet
az
ukrdnlelek
elvdgzik
16l,hogya
nyilv6nmagyarkont6nerhaszn6lati

azonbank6t
megvizsgiilj6k oroszvasiltk6pvisel6je
tartesegyeztetds6t:
k6rt
a szerz6d6s
vonatma- h6t ttirelmi id6t
a hetikdtkont6nerszAllft6
lgdrete
illet- moszkvaimegvitatdsdra.
gyarreszr6lt6rt6n6fogaddsdt,
Druzs- szerinlutdnafr6sosformdbankOzli
ve Moszkva
6sa kazahszt6ni
ba dllomis fel6 inditdsdt,valamint ddnt6s6taz drintettvasutakk6pvihogyhajegy kdz0sszakdrtdimunkacsoport sel6ivelarravonatkoz6an,
lehet6s6g6ta land6-eal6fr,nia szerz6ddst,s ha
megalakitdsAnak
6s id6pontot
feileszt6s6re. igen,milyenhelyszint
fuvarozds
kombindlt
az
alSirdsra.
megfelel6nek
tart
kezd6ddtt
tdrA november27-6n
A MAVRt..valamintaz ukrdn6s a
gyalasokon
a negyvasuttersaseg
megvizsgdltaa Buclapest-Moszk-kazah vas0t tdrgyal6delegdci6ja
utvo- k6rteaz oroszvasrjtrigyiminiszt6riva, illetveBudapest-.Druzsba
tegyenekmegminnalonk6zleked6kontdnerirdnyvo- um k6pvisel6it,
hogYels6
Ha deni annak6rdek6ben,
lehel6sdgeit.
nat beindftesdnak
6v elsdnea kdvetkez6
meg6llapod6s, l6p6sk6nt
l6trejdn
a n6gyoldahi
a
a fuvardfj,illetve gyed6v6benmegszervezhess6k
akkorcsokkenhet
irAnykontdner
Budapest-Moszkva
a
id6tartama
az Arueljuttatdsdnak
vonatindit6sAl.
n6gyorszdgritvonalain.
ettszez6d6saliifrAs6ra /995. novemberZ9"
Az el6k6szft
a magyarf6l mellettaz ukr6n6s a
lroda
Tei6koaatesl
kazah k6sznek mutatkozott,az
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195. november15{n a trlAV nt. Vez6rigazgat6s6- A rendszer alkalmas a legkiil6nf6l6bb alapinformdgan az Egystqes Eur6pai Vonatbefolydsol6Rend- ci6k kdzl6s€re amely a mozdonyvezetd munkdjdt
szert GTCS) kidolgoz6 munkacsoportk6pvisel6i, k<innyebbe6sbiztonsigosabbd, illetve vezet6si technevezetesen:
nikdj6t gazdasdgosabb6teheti.
ars L.WM. Verhoefkutat6 m6miik)
Az q&z rendszer nyitott, igy alkalmas valamennyi
ir. Iochen Vorderegger(Ergonomista-design
mdr- vazuba, & az qyre inkibb teret nyer,6 hat"ird,tl6p6
ntit), es
kozleked6sirendszerekis indokoliiik a toviibbi egyse
Rolf Vinzeli (ETCS"Specialista)urak - Hollandiii- gmftesi torekvdseket.Alkalmas a rendszer toviibbri a
b6l, ill. Ausztri6b6l- bemutat6el6addsttartottaka kdvetkez6 10-206v viirhat6 kovetelm6nyeinek kielegiMAV Rt. illet6kesszakemberei,valamintaz drdekelt t6s6reis, s iry a jdvdbeli elvdrdsoknak is megfelel6.
kdpviseldiszimiira, mivel az elk6p Maga a rendszer kijelzd k6sziil6ke kb. a mozdonyoszakszervezetek
zel6sekszerint az ,,ETCS"egyik els6 bevezetese-a kon megszokott menetrendhrt6k m6retr6velazonos
Budapest-B6csvasritvonallesz igy a MAV Rt. 6rte- nagysiigri, jril l6that6, kdnnyen ki6rt6kelhet6 hasznos informdci6k sokas6gdtk6pes kozdlni a mindentemsierfien6rintett az iigyben.
Elsdk6nt 1994okt6ber€benery becsiszeminirium kori alkalmaz6 vasrit kovetelm6nyeinek megfelel6alkalmdval mutattdk be a ki€iielt rendszert,melyet en a mozdonwezet6 sz6mdra.
ezt megel6z6enmdr 10 vasft 38 szak6rt6je6rt6kelt. A bemutat6t kovet6en ig6retet kaptam az el6ad6
A rend"szerkidolgozdsasor6n szakmai kozvdle- urakt6l, hogy megkrildikldszemre'a rendszer teljes
menykutatrdst
v6geztektdbbekkdztitt 9 eurdpaivas- mriszaki leir6siit, 6s a sztiks6ges forditiis ut6n rem6ft 101mozdonyvezet6jdnek
r6szv6tel6vel,6sezeket lem egy rdszletesebbtiii6koztat6t tudok adni az 6rinkOvetkezetesen
a v6lem6nyekel
alkalmaztdkisa fej- tett, illdtve az 6rdekl6d6 koll6g6imnak egyariint.
Huszir Ldszl6 Imre
leszt6munka sordn.
kdvet6entovdbbi 35
f6mozdonyvezet6
A sztiks6gesadatelemz6seket
mozdonyvezet6ttesztelteka helyesadatbevitelimfiBp-Ferencvdros
Vont. F6n.,
Keleti-Vontakisi Telep
veletekdllen6rz6sec6ljdb6l.
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JAPAN: a vasutakmenyorszilgaI.
Egy kedves amerikai baritom irta n6hiny €wel ezel6tt a toki6i metr6vonalakr6l irt konyv6nek el6szaviban:Japin,
a vasutakmenyorsziga. E cikkben azonban a japin vasutakgyongyszemCr6l,a
Tokaido Shinkansen-r6l irn6k n6hiny
6rdekess6get.
Ezt a vilighirf vasutata iapin szakemberek az 1964-esolimpiira, hatalmas,
szinte emberfeletti er6feszitesek6s kockizatvillalisok irin 6pitett6k meg. A
vonal els6 szakaszaToki6 6s Osakakozott €pult meg. Hossza552,6 km. Ez a
vasirwonal a vilAg legsfriibben lakott,
im ugyanakkor a legfejlettebb vidEken
hirz6dik. Ez a vid6k azonbana vasrit€pit6sszempontjib6laz egyik legnehezebb
terepviszonyokkalis,,biiszk€lkedik":
Alpokhoz ha6riisi a foldreng6sveszEly,
sonl6 hegyek k6nyszeritika sineketaz
alagutakba6s a pilya egyharmadr6szea
sfiriin lakott telepi.il6sek,valamint a keresztez6 vizfolyisok miatt magas6pitm6nyf pilyin halad. A Tokaido az
553 km hosszin egy olyan teruletet
szolgil ki, amely mindkCt oldalon kb.
40 km sz6les. E vici€k hatszor olyan
sfifn lakott, mint p6ldiul Sviic. Ezena
teruletennem kevesebb,mint ot, tobb
mint egy milli6s lakosir viros tertil el.
Erre az arinylag kis teriiletre koncentril6dik lapin ipari lEtesitm6nyeinekaz
50%-a, mely kiilOndsenintenziv kereskedelmi utazestig6nyelt. E sfirii utast6meghez m6g hozziad6dik a sok-sok
csalidi kirindulis 6s a renSetegturista.
izelit6k€nt n€hiny meghokkent6adat:
1993-ban a k€wiginyrl ,,Tokai", ahogyan a japinok bec6zik,tdbb mint 132
milli6 utastszillitott, ami napi 355 000
utast jelent. A Tokaido Shinkansena
Japan Rail-Central Rt. gondozisiban
iizemel. Toki6 6s Osakakozott naponta
282 db, egyenk€nt 16 kocsib6l ill6
szerelv6nykozlekedik.Mindegyik vonat
itlag 1340 utastszellititlag270 km,/ora
A vonal normilnyomtivir,
sebessEggel.
69 km hosszfrsigbanalagritban halad,
57 km-en hidon 6s 116 km hosszirsigban viadukton (magaspilyin) a lakott
teriiletek folott. 1954-ben adtik 6t a
forgalomnak 6s ez a pilya volt a vilig
els6 gyorsvasirti pilyiia, a vilig els6
gyorsvasirtja.Manapsig mir-mir a tfilkuzdenek6s miris kijeloltelitensEggel
t6k a miisik pilya nyomvonalit.
A Tokaido irwonalinak egy harmada
utak, lak6negyedek6s ipari obfektumok
folott huzodik. Kezdetbenez a helyzet

€s lakossigi tilszimos nEzeteltCreshez
takozishoz vezetett.F6leg Nagoya korzet€ben,ahol a zajhatis miatt a menet220 km/ 6rlra csOkkentett6k.
sebessCget
hogy iapin mozItt kell megjegyezzem,
donyvezet6 baritom, Nobuo Nakamura, aki mir a fut6probikon, 1962-63ban vezettea Shinkansent,azt mondta,
hogy a pr6baliratokon a szerelv6nyekkel

Az 1986-baniizembe helyezett100-as
sorozatir Shinkansen szerelv6nyekbe
mar k6t darab emeleteskocsit is besoroztak. Nakarnura baritom szem6lyes
6lm6ny€t tolmicsolom: el sem k6pzeli
az ember, hogy milyen hatalmas.csattanissal robban bele a szerelv6ny300
az alagirtba.A korkm/6res sebess6gn€l
ny6k n6hiny lak6ja panaszkodottis a

kozleked- zajirtalom miatt. Ugyanakkor ki kellen
itlag 250 kml6 sebess6ggel
tek. A 220 km/6ris korlitozis eg6szen cserClniaz osszesszerelv6nyvalamennyi
1986-igvolt 6letben,amikorraa vonal- ablakit, mert a l€gnyomis egyszerfen
vezetEsfeljavitisa,valamint a hat6ko- ,,kiszippantotta"6ket.
nyabb zajelnyel6technikinak koszdnhe- Nemr6g megjelenta Shinkansen300 X
is. Ez a szerelv6ny
t6en emelni lehetettaz utaz6sebessCget.sorozatilszerelv€nye
Konnyebb gdrdiil6technika,valamint m6r az itlag 3 50 km/o menetsebess€gre
k6sziilt.
kolts€geszajelnyel6 beruhizisok nyopirhuzamosankemir 270 Az rij fejlesztCsekkel
min 1992+61a szerelv6nyek
m6nyen dolgoznak a japin mignesk6zlekednek.
km/6 sebess6ggel
Toki6 €s Osakakozott 6rink6nt I 1 sze- vasrit meg6pit6s€n.Yamanashi t6rs6relv6ny kozlekedik irinyonkCnt. HCt g6ben mir meg6piilt az els6 alagft 6s
,,Hikari=F6ny", mely az eg1szvonalon az els6 50 km hosszti pr6bapilya. Ez
csak hirom-n6gy illomison ill meg, a mignesesvasirtvonal450 km hosszir
I 4 meg- lesz, 6s ugyancsakToki6t koti majd
hi.rom,,Kodama=Visszhang",
6sszeOsakival. Err6l teljes rEszletesillissal, mely kb. 35 km tlvolsigonk6nti
jelent,
valamintegy ,,No- sEggel,a mriszakimegoldisokkalegy
egy megillot
k6s5bbi cikksorozatban fogok maid
zomi=Rem6ny" osszesen12 megillissal.A kOzeli,egykori Tokaidovonalnak beszimolni.
kdszonhet6enoptim6.lisitszillisi lehe- A JRCentralRt. 1993-ban10,7milliirt6s6gek vannak a k6t szemClyszillitis dos forgalmat bonyolitott le, term€kdz6tt. 1975-benaz 553 km-esvonalat szetesenUSA dollirban kifejezve.Ebb6l
254 millio dollirt forditottak tovibbi
kib6viten6kHakatiig (Fukuoka).igy a
vonal hossza1181 km lett. A ,,Sanyo" feileszt6sekre.
mely naponta185 000 utast
Shinkansen,
(Folytotjuk)
szillit, k6tszerannyi mftirgyat Crint az
irtvonalin,mint a ,,Tokai".A megengeKatonaGyOrgy
Z7Okm/6, egyeshelyedett sebess6ge
mozdonyvezet6
V.F.
Szentes
ken pedig 300 km/6.
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AVasrtftdrtdnetiAlapftvdny az 1996.Cvi munka-6s rendezvinytervdta 150 ives MagyarVasfit megfinnepldsdre
alapozta.
nemcsaknagyszdmfihazaikdzdnsdgeldtt zajlik majd, hanem
A t\bb helysz{nreis iddre tervezettrendezvdnysorozat
az Cvfolyamdnhazdnkbaldtogati sok kiilfdldi - kdztilkvasutasdsvasiltbardt- rdtegigdnyeitis kielfgiti.
Keskenynyomkdzilszabadtdrijdrmllskazen l/trehozdsa, vasiltt(irtdnetikidllitdsok rendezdse,nosztalgiavonatok
mellett
ds egydbrendezvCnyek
kdzlekedtetCse

LYLzLTor hirdetiinkmeg.
oRszAcosvAsurAsFOTOPA
Afotdkidllttdst az orszdgbanvdndoroltatva,24 hetesiddtartamra tervezziikegy-egyhelyszinen,szilksdgesetdn
megbontva:pdrhuzamosankdt helysztnenis. Mdris rendelkeziinkdprilis-oktfber kdzdtt ndgyhazai ds nemzetkozi
esemtny iddpontjdra sz6l6 kidllitds tervezettel.A t(ibbi iddpont 6s helyszinkoordindldsdtiddrendi is fontosstigi
sorrendbenv6gezzilk.
A be4rkezettmllveket zsllriztetjiik 6s az elfogadottakatkiAllitdsra alkalmas kivitelre kasiroztatiuk.
A kasfroztatds,feliratozds,egydbkidllitdsi kellCkek:a katal6gus,emliklapok, meghfv6k,plafuitok elkdszitdse,az
esetlegesterembtrletek,szdllitdsi kdlts6'gek,megnyitfikonval6 vendigldtds ds nem utolsi sorban a dijazottak
igen tetemeskiaddstjelentenek.
pAnzjutalmai,a rtsz$evdk tdrgyjutalmaiminddsszesen
Alapindnyunk Kuratdriuma erre a cdlra is elkiildnitettegy dsszeget,de ctnerdbdlmindezeketnen
Termdszetesen
tudjukfedezni.
A kidllftdssal nagyszdmilldtogat6eldttpropagdljuka Magyar Vasutatis, ezdrtszdmosVasutiSzervezeterkt)lcsids
anyagi tdmogatdsdraszdminnk.
Afot6ki6ll{tds tdmogatditegydrtelmllennyilvdnossdgrahozzukdskivdnsdgukraa zsiirizdsbe,illene diiak odaitdldsCbeis bevonjuk.
Vasfitbardti tiszteletteI :
Vasiltd rt dneti Alapitvdny Kur at6ri uma nevdben

06t14-20t62t3I I -826 06/I 6-07t62t3I 3-242

Snuwssfsphw
usF€ns @R?r

AZIT
VASUTASFOTOPATY
OR,SZAGOS
a 1506vesMagyarVasrittisztelet6re
pwtirozzik ig6nyeik szerint - ttibbsziiri
ki6llit6sra alkalmaskivitelre -, vagy elfogadj6k a rendez&. ez iu6ny:6munk6j6t.
o A prfly6zatonr6szt vehet minden amatdr
A pdlydzat 6salotikihllifils c6lja:
o szdleskiirbenbemutatkoz6si
6s hivat6sosfot6s, aki a felt6teleket elfolehetds6get
gadja 6s teljesiti.
adnimindazoknak,akik a fot6z6ssalig€A pilyazaua bektildtttt kdpeket a rendezd
<irdkitikmega vasftat,
nyesebben
o 6fog6, reprezentativkdpetadnivasftunk- szervek6ltal felk6rt zstiri bir6lja, dcinta dijak
16l a szakmai6s kiviil6ll6 kciztins6gsz6- odait6l6s6r6lis 6s &int6se el'lenfellebbez6snek helye nincs.
m6ra.
ApLlyinata drkezett kepeket a rendezds6ga
legnagyobb gondoss6ggalkezeli, de az esetlePdlyizntifeMtzlek:
o A bekiildhetd k6pek tdmdja a vasft leges postai rongr4l6dr{sdrgva1y az elvesz€sbdl
ereddkrirokdrt feleldss6getnem vi{llal.
gyen:
> vasftunkjelene6svasutasaink
munk6ja
ApSJyAzat anyagok hdtoldal6n 6s a Ks6rd> szak6giteriiletekdstechnik6kbemutat6sq jegyz6ken felkell ttinteftri a kdp cim6t" aszerz6
> mfltbeli, dokumentativ6rt6k[ 6rdekes- nev6t €s lakcim6l vasriti szolgrflati helyer

Meghirdetd: VasfitdrtCnetiAlapttvdny
Szeged

s6geka vasritr6l.
o A Mpekkivitele:fekete-feh6r
6sszines,
>>mmnyisige: kcitetlensz6mriegyesk6pek 6ssorozatok,
> mirele: 18x246s30x30cm kiizdttbr{rmilyen vari6ci6ban,sorozatn6la min.
13x18cm is elfogadhat6.
o A bektildend6k6peketlehetdleg a szenfk
illetve paszsaj6t maguk kasiroztassdk,

Bekiilddsi hat6rid6: 1996.dprilis l.
Clmz Vasilt t6r t4neti Alap itv dny
Szeged, Tisza Laj os kr.t. 2 8-3.0. 670 I
(Vasfiti wnalp ostan: MAV Rt. Uzletigrngatbxig )
tovdbbi bemutaL{sa
A ki6llit dsvr4ndoroltau{sa"
igdnyelhetd, de a koordin6ltu jog6t a p{lyiaat
kiir6ja fenntartja.Az Onz6gos VasutasFot6ki-

6llitr{s megnyit6ja 1996, 6prilis 26-r{n lesz
Kecskem6len az AEC @un5pai Vasutasok
Egyesiilete) Kongresszusa alkalm6val.
Dijazr{s: minden kateg6ri6ban az elsd h6rom helyezettetkiemelt p6nzjutalomban 16szesitjiik, tov6bbr{ minden elfogadott mri
szerz6jeeml6klapot 6s 6rt6kesvasf ti jellegti
tr{rgyjutalmatkap, ezz.eImintegy megvr{ltva
a k6p bekiild6s6t.
A kir4llitr{sraelfogadott k6pek a Vasft&trt6neti Alapftv6ny tulajdon6tk6pezik 6s azokat
korl6tlanul felhaszn6lhatja tov 6bbi ki6ltit6sokon. A szerzfu" nev6t a katal6gusokon,
ki6llitr4sokon6s a sajt6bank<izz6tessztik;az
alkot6k pedig mfveik bekiild6s6vel hozz6j6rulnak ahhoz, hogy a rendez6ikk6peiket a
p{ly ilzaftal ki6llit {ssal kapcsolatban publik6lhass6k.A zsfri r{ltal el nem'fogadott k6peket a szerzdk kiv6ns696ravisszakiildji.ik.
Szeged,1996. janud.r 2.
Vas0tttirt6neti Alapitv6ny Szeged

:{,
Cin: MAVk. 0rrrrY;.1:r:i;
GdpCszeti
Osztdly
Tel.:06/14-20.62t3
1I -826
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TAJEKOZTAT.O
A Magy ar Kdzleheddsi Kiizmtiael6dd sdrt Alapf.ta d.ny
o ,rMentstik meg a kisvasutakat!" programjd.r6l

(7995.augusztus 37.)

A Magyar Kozleked6si Kozmrivel6d6s6rt Alapftvdny 1992-benalakult a Kiirp6t-medencekdzleked6si, mriszaki eml6keinek feltiir6siira, n6pszenisft6sdre. Tev6kenys6gi ktir6be tartozik a
fenti r6gi6 tort6netdnek 6s foldrajzinak tanulmdnyozisiin kivtil valamennyi kozleked6siiigazat mriltja 6s jelene. Az Alapitvdny ,,Mentstik
meg a kisvasutakat" programja 1993-banindult.
F6 c6lunk a kiirpdt-medencei keskenynyomtiivolsiigri vasf tvonalak ti gy6nek tiirsadalmasitdsa,azazmin6l tobb mag6nszem6ly,int6zm6ny6s
kozoss6g,valarnint onkormiinyzat bevon6saabba a folyamatba, amellmek r6v6n l6ttik hosszri
tdvon biztosithat6. Ez n6pszerrisit6stikkel6s a
turizmusba val6 intenzfvebb bekapcsoldsukkal
a szallftiisi teljesitmdnytik novel6s6velval6sithat6 meg.
Az alapitv;iny1993-t6lkezdvem6dszeresen
mutatjabe a t6rsfu kisvasdtjaitkoordin6ljaa propaganddjukat, szolgrilva kozos 6rdekeiket.
Valamennyi rendezv6nyremeghivta alapitviinyi
tagjaikon k(vril a kozleked6siszakmdk kiemelked6 k6pvisel6it, rijsdgfr6kat, vdllalkoz6kat a
megl6togatott teniletek polgdrmestereit, valamennyi parlamentbekenilt piirt egy-egyorszitggytildsi k6pvisel6j6t.
Az alapitv 6nyi bemutat6-sorozatokv6gtil meg6rlelt6k azt a kozos elhatiiroz6st,amelynekeredm€nyek6nt a magyarorszigi kisvasuiak ossze.
f ogtak egy ki svasriti napsorozatmegrendez6s6
ben. A,,kisvasriti napok" osszeiillitdsinrila helyi
lehet6#gek, hagyomdnyok felhaszniiliisiiraliivtiik fel a-figyelmet, 6s arra, hog,v a szombatra
vagy munkasztineti napokra titemezett programok, hosszri t6von kovethet6k legyenek, minden 6vben ugyanahhoz a naphoz kotddjenek.
Pl.: a Bugaci kisvasrit napja minden 6v augusztusiinak mdsodik szombati6nvan.
A kisvasriti 6v Magyarors/6gor, minden 6v mdrcius 4. szombatjiin kezd6dik a MAV Rt. Sz6che'
nyi hegyi Cyermekvasritjdn6s minden 6v okt6berdnek 2. szombatjiin Szilviisvdradon ziirul
(l6sd mell6klet!) Kezdem6nyezhik,hogy a mrikodd keskeny-nyomt6volsdgri vasftvonalakr6l jelenjen meg taj6koztatS.Eddig 7 frizet jelent meg. N6h6ny 6ve m6g hihetetlennek trint volna, de ma m6r 57 f6le k6peslap
kdzril v6laszthatnak a kisvasutak ir6nt 6rdekl6ddk.

A IUTAGYAR
X6Zt E,trnnrt:St

xhznrttratiothsfrnr

ALAPITVANY
1747 Budapet,Iloato;i S. utcq"47.
TeLlPax: 342-7 7 7 5, 252-259 7
A Magyar Kozleked6si Kozmrivel6d6s6rt Alapitviiny csak bemutat6 rendezv6nyeket szervez
a kisvasutakra.A kovetkez6 6vt6l kezdve miir
teljesena helyi szervezSkveszik rit munkiijdt. A
koordiniil6st rizleti alapon a MAV Nosztalgia
Kft. vdLllaltamagiira.
A kisvasutakn6pszerrisft6s6nekeddigi eredm&
nyei sok-soklelkes vasritbar6t 6s az iiltaluk alapitott szervezetekmint a Vasrittort6neti Alapitv6ny (Szeged)a Borzs<inyiGyermekvasrit Alapftvdny tev6kenys6g6nekkoszonhet6.
A kisvasriti programok 6s kiadvdnyok irdnt 6rdekl6dni a MAVNosztalgia Kft. Budapest,
Belgriid rkp. 2. (Tel./Fax: 717-1,665)
6s a
Nyugati pu-on lev6 iroddj6ban lehet.
GiispdrJdnos
rigyv. ig.
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I I,ABDARUGO,$WA, TOHNAK
VOI\TTHT/.;S
TORTENETE 1974-1994.
oa

A miskolci csapatbol ts ki kell emelnunk, n€hd.nyJokepess€gricsapattagot. Id6rendi sorrendben, az NB I-et is megj6rt htler Jarwst
(Csicsabricsit) emlitenem.,,Gyerekek,€rtsetek meg, 6n egrszerfien nem tudok vesziteni".
- mondta Zdhonyban 1975-ben.
K\sa?nttanfiatal korS.banaz UJpest,majd az
MVSCj at€kosavolt. Ha versenysulyd.tsikeriilt
volna megoriznie, m6g ma is aktiv csapattag
lehetne a kup6ban. L6.ttuk kordbban szerepelni a miskolci csapatban a Inleker hltdrtt Demk6Istuan akik a maguk idejeben az NB I
B mez6ny6ben,de tdan az NB l-ben is kozismert labdarug6knak szS.mitottak.

vw6Je volt a torndnak. Az L992-es nyiregrhdzi
renduvenyen nyugdijaskent is vegig ott volt,
szurkolt €-ssznwuett. Csapatd.t aktiv eveiben
a l6rsf6n6ks€gek rendezvenyeire is elkisrirte.
AWniTama.s vezetom6rnok kovette ot, mint
csapatvueto es f6 szewez6. 1992. - 1993. 1994-ben mindhArom alkalommal reszt vett a
tornS.kon a nyiregyhAzi csapat elen.
Szakszervezeti vezetokent kezdetben a Rqjt'
mdr Mikl6s, majd az utobbi ot €vben lll6s
Jdnos, Tuba Istudn voltak aktiv szevezok es
resztvevok. Nagy rdszben az o €rdemuk, hogr
az l992-es rendezvCny nem fulladt kudarcba.
A szakvonali teruleten dolgozo lelkes szervez6k Afoldi Tamds - So6s AndrAs - Kbuari
III. Nyiregyb&za
Istudn de a m5.r nyugdijas Hald.sz Fererrc volt
1988. 1992.
Mindk€t rendezveny eg/ napos volt, azok a fon6kuk is minden bizonnyal sokat segitettek
vontatS.sitelep melletti vasutas sportpdlyiin az 1992-es renderzr'€ny elokeszites€ben.
voltak megrendezve.1988-ban Nyiregrhd.za- A szakvonali vezet€s f6 szewsznje a nyiregrhdzlak r€sz€rol a So6s Bandivolt. ValamenyDebrecen d6nt6 volt Nyireg5rhinanyert nag
kuzdelemben 2:l-re. A nyiregyh6.zicsapat- nyi'rendezvenyen r €szt vett, szervezett, dolgoban szerepeltegr sz6ke NB I-et me$artjate- zot, lelkesitett. A csapattagok kozui a legtdbkos, bizonyos Gere Inszl6. Mint a torna leg- bet szerepl6 es legismertebb nevek: Waik
Jobbjat€kosd.naknagy szerepevolt a groze- Ldszlb, Kbudri Istuan Pocsai P€ter Hanzcl
Iemben. A Debrecen is jol felk€szult csapat- Andr ds, Szangtszlb I stuart

tal szerepelt.
Az I992-es torn6n mint sokszor a kupat6rtenet sordn Zithony-Miskolc d6nt6 volt. 2:2-es
dontetlen ul6n tlzenegresrugd"sokkalZdhony
lett a tornagr6ztes.
A ngireggh&zi rendezu 6ng ek m6rle ge:
Nyiregyhazi S/6zelem: I
Zithonyt gy6zelem: I
Nyiregrhaza vontalAs I 986-ban kapcsolodott
be a kupakuzdelmekbe.
Halnsz FerencvontalSsi f6n6k I 99 I -ig nyugallomdnyba meneteleig aktiv szewvije es r6szt-

IrI. Zilhony
L975,1978, 1981, 1984, t987, r99r.
Mind a hat rendezveny k€t napos volt. Valoszintileg nem tunik szerenytelens€gnek, de a
f6rsf6ndks6gek csppatai es vezet6i szerett6k a
zahonyi rendezvenyeket. l,egaldbb annyira,
mint ahogy mi zS.honyiak is szerettuk a debreceni, miskolci es nyireglhAzi rendurbnyeket. V6.rosi stadionokn6l szerenyebb meretii,
de a grepsz6nyeg6t tekintve kifogdstalan
ZI|SC pdlya a zdhonyi rendezvenyeknek kulOnleges hangulatot adott. K0z0nsege is volt
ezeknek a rendezv6nveknek.
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A zdhonyi rendezv€nyek f6szerepllJe Zithony v€nyek, notaestek, kirAndul6sok szerepeltek
KISZ Blzottsag csapata volt.
a programban. L978-ban D6vai Nagr Kamilla
Az els6 negr rerrd
minden alkalommal adott a vendegek tlszteletere mrlsort.
ddnt6tJatszottak es hdrom alkalommal torna- Tdbbnyire azonban kuldnf€le vet€lked6k szergr6zteseklettek. 1975-benMskolc ellen, 1978- vezesevel pr6bdltuk szinesebbe tenni a progban Debrecenellen. es 1984-benMiskolc ellen. ramot. Az esti rendezvenyek a mindenkori
1981 a debreceni csapat evevolt. Ugrancsak lehet6segek ftgyelembev€tel€vel vagr a kultura zd}rony KISZ BizottsS.gellen jd.tszottdk a t:drbanvagr a vontatdsi oktatoteremben zaJd0nt6t 6s fegrelmezettJo jitt€kkal 2:I-re meg- lottak. Zdhonyban is voltak naff n6tap6.rbanyertek 4 torn5.t. Sok jokepessegri Jdt€kos jok. Ezeken az €w6l6we megism€tl6d6 est6mellettj6tszott a debrecenicsapatban egr kis ken v5.lt pelddul az ,"Anna-bal" majdhogmem
fl atal Jobbsz€ls6Hermarut hltdn, a-kinekmeg- kupahimnussz6.. Az l987-es ewe az estl renhatlrozo szerepevolt a gy6zelemben.
dezvenyt illet6en keseru emlekekkel emleke1984-ben Miskolc ddnt6tJatszott €s balszren- zem. Avontatdsi oktato es etkezo kdzes helyisecs€s k6rulm€nyek kOzott lettek rnS.sodikok. grObenvoltmegrendezve.Amereteittekintve hoszMegserult meg az el6ddntok sor6n a kapusuk. szu teremben fontos lett vohea a jo hangositris.
A csapatukban szerepelt ket nagr nev Demko Az azonbart nem voltlo €s nem letretett kezben
Istudrt€s LolclcerZoUarLA szinvonalas mu6ny- tartani a tdrsasAgot. Huszonkdt ora utdn a tiirjatek kevesvolt bdei GgwiEk ellen a ddntoben. sasdg nagr r€sze elvonult sz6llAshelyere.
4:2-re kikaptak.
A md.sodik nap delel6tti kirandul6sok a SzaAz l987-es €v Zdl:ony VontalAs, Debreeen bolcs-Szatmdr-Bereg meg/ei Tisza trijra volVontalds dont6t hozott. Ez az 6v volt Zdhony tak szewezve. Turistv6:ndi-Tarpa-Szatm6rVontalS.snakaz elso hazai d6nt6ben valo sze- cseke-Gergeiyugornya-Dombri{.d-Tuzs€r es
rel€se. A meg Jelenlegis NB I-ben szerepl6 kOrnyekevel ismerkedhettek meg a vend€gek.
Plbkai AttilhDal fenn6llo Debrecen ellen nagr A Tisz6nak ez a tAja aTisza szabalyozS.s6ta
kuzdelemben 3:2-es zdhonyi gy6zelemszule- megmaradt eredeti termeszetes szeps€geben.
tett.
Mint ahogy nekunk sokat Jelentett a HortoAz L991-es 6vet Miskolc Vontatds csapatd.- bdgy vagr Lillafured, ug5ranug$fvolt ez €lmeny
nak evek6nt tartjuk szd.mon. Harmadszor a debreceni, miskolci, majd kesobb a nyiregrJdtszottak rndr Zitbonyban d0nt6t €s ezuttal hdzi vendegeknek is.
nyertek is. BefeJez€sel6tt 6t perccel Babik A zahonyi vontalSs vq,eti5l de azlJznmigazatojutottak €s sd.gvezetoi a kuparenduveny sorozatnak tev€TnltdngoljAval2:1-esvezeteshez
tornagr6ztesek lettek. A gr6zelem utd.n a keny se$t6i, lelkes td.rnogatoies vedndkei voltak.
KoudcsJdzseJvezettemiskolci csapat olyan 1978-tol 1987-ig Rig1 Tnltan ii"Emrgazgat6nk,
hangulatot produkdlt, melyet azota sem Ie- jelenleg vezerigazgatonk, minden alkalommal elhet elfelejteni.
vallalta a fovednOkiszerepet. 199f -ben Dr Lbrtrc
A zdhongi rendeatAnyek mdrlege:
Debreceni gr6zelem:
1
Miskolci gy6zelem:
I
TAhonTnVontalSsgy6zelem:
I
ZdhonyKlszBiz. gjtbzelem;
3
A debreceni 6s mtskolci rendezv€nyekhezhasonloan uzemlS.togatd.sok,
kulturd,lis rendez-

ffindor:dzemigaz;gato volt a kupa fovdn6ke.
A vontatS.si fon6k6k kdzul a f6 szerep Veres
Mihnlg nw,6hez fiizodik. ,Azelmrilt ket 6vtizedben harmadik alkalommal t6lti be a vontatd.si
f6ndki tisztet. Kdzben volt uzemlgazgatl-helyettes, GRF f6n6k. Fuggetlenul attoi, mikor
melyik tisztseg bet6ltesere szolitotta az elet,
mindig segitette, t6.mogatta a kupa rendezve-
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nyeket. Vontal6si lbn6ki eveiben a td'rsfonOks€gek rendezv€nyeit is latogatta. Nevehez fuz6dik a kupa gondolat, az elso 1975-os rendezv€ny megszerv(zese, mely mind a mai napig nem szakadt meg.
Md:sodik f6n6kunk KohL Jbzst bdcsi {1977*
1978) f6n0kt ideJ€re grakorlatilag hazai rendezv€ny szervezes nem esett.
Harmadik f6ndkunk Somkerekt Ggurt bacsi
(1978-f 985) nemcsak hogy tdmogatta a kupa rendezv€neket, hanem a zahonyi csapat
szakmai irrS.nyit6s6tis vegezte I987-es nyugdiJba vonuld.s6ig. Rola meg tudni kell, hogy
az I97A-es evek NB-llI. zdhonyi sikercsapatdnak 6 volt a szakmai iranyittlja. Nagy szerepe volt abban, hogy ez idbszakban a zahonyi kupacsapat is sikeres idoszakot tudhat
ma$denak.
Negredik f6ndkunk Ltdeczt l-aszlo (19781989) f6ndki idejere egr hazai rendezveny
esett, az 1987-es. Ezen aktivan reszt is vett. A
szervez6sben is sokaL segitett. Tirl rOr'id idot
t0lt6tt el fdnoki rninosegben ahhoz, hogr a
kupapzellem of is frgl r-lij"iria, mint. ruasoliaL'
Sajnos I $193-bartrneghalt.
A fbnOkhelyel"tesek kozul ugy is mint aktiv
szervezo,ugy is rnint husz even keresztul aktiv
csapattagot, ugy is mint az utobbi nyolc evben
a kupacsapat szakmai irrinyitojitt Koudcs Janostkell megemlitenurrk. Jelenieg a az{lrcnyi
uzemigazgatosS.g g€p eszeil osztiiyv ezet6j eA szakszervezeti tiszts€gviselok kozul a kezdeti idoszakban a Mohan ,Jbzsi bdcsi, majcl a
SdrosiLdsell neve kir"S.nkozik a kronikdba. Az
utobbi of evben Vass Kdrotg - Csatari Endre,
Cserngu Andrds voltak aktiv lelkes rendezv6nyszervezok es kupa tiirnogatok.
Meg a KISZ-es iddszakbol a kronikS.ba kivdnkozik h6"rom n€v ,,Rak6czi Andras - Rt;s,zn(tk
Andrls, uzemi KIS,ZBizottsd.g titk6.rokvoltak,
es Jdzso L6.szlb, aki a vontatdsi KISZ bizottsrigi titkdr volt el€g hosszu ideig.
Sokat segitettek a kupa szervez6sben.

Gg t1re Sdrtdo r - Gg tir e J 6z s eJ husz €ven keresztul voltak aktiv csapattagok, 6s keves kiv€tellel jelenleg is azok. Legalabb L5-szor szerepelt a csapatban OroszCsaha- Kiss hltan
- Herczeg Gabon Eszengi
- Juhd"sz liszll
Jdnos majdhogrnem minden evben a torna
legid6sebb jd:t€kosa volt. Orosz Csaba legalabb h5.rom esetben nyert meg tizeneg/es
rugesokkal vegz6dott d0nt6t ZS.honynak.
Petrb Jdros nyilatkozta az 199o-es miskolci
dont6 utAn r6la: ,,Ilyen kapus el6tt mint a
Csaba, 6r0m j6tszani". Herczeg Gabt az
1982-es debreceni rendezv€nynek volt foszereptoje. Az elodontot Debrecen Vontat6"s ellen Jd.tszottuk €s a md,sodik fehdd kOzep€n
0:0-ra 6llt a m€rkozes. CserejS.tekoskent dllt
be es tizenot perc alatt aJobbsz€lso posztj6'n
ke+,szer talAlt a hdloba. Eml€kezetes esemeny marad szdmunkra.
Kup6:k torteneteben uS/ alakult, hogf a t6'rsfon<rksegek rendezv€nyein indult KISZ b izottsagi csapatok clontot jd"tszottak ugyan, de torrrat nem nyertek. Zd}ronyban azonban hdromszor is elofordult tornagrozlesek lettek. A t6rtenelmi hiiseg ugr kivanja, hogr eml€kezzunk
meg a zAhonyi KISZ csapatrol is, 6s a csapaton
belul aaolrrol a Jdtekosokrol, akik tdbbszdr
szerepeltek KISZ szinekben, illetve a tdrsf6nOksegek rendezvenyein z6"honyi szinekben.
DaLIosMartan - Barabds Sdndor - Erdei Arpd.d
- MarLha GguLa' NagU MihAIA csapattagokra
gondolok. A ket csapatban kul6n is kiemelt
labclarugok ma mdr aktivan nemJAtszanak. A
zdhonyi csapat Oregedobenvan. E;zt az elmult
k6t €v eredm€nyei is igazolak. Kdzuluk a
csupa sziv kupa Jdt6kosok biztosan szerepelni
fognak 1995-ben is.

A csapattagokrdl:
Kovdcs Jdnos neve mar emlitve volt, rajta
kivul EszenyiJdnos - Cs€pke Csaba - Jd'szJai Jozsef - Petrd Jdnos Bogd"anGgtSrgg

NyiregyhtlzaVontalAs: 2 1 838
TAhonyVontatds:
31ZdhonyKISZ:
20 20
Osszesen:

Osszesitett eredm6nylista a 20 €w6l
m.
II.
L
Csapat Neve:
7
I
6
Vontatds:
Debrecen
2
f)ebrecen KISZ:
4
7
6
MiskolcVontafAs:
1
Miskolc KISZ:

20
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ur6szO
A keleti orszagr€sz MAV vontatd.si .f6ndksegeinek valamilyen szintfi kapcsolattarl6sd.t is
szimboliz6lo husz eves kupa Osszefoglaloj6t
olyan tisztelettel es tenni akardssal igrekeztem dsszeelitani, mintahos/an az elmult k€t
evtZedben tenni is igrekutemaz uS/ Crdek€ben. Sajnos jegzet, ir6sos dokumentum kev6s maradt meg, emiatt hidnyoznak a mr6rkozesek eredm€nyei, egeszen biztosan nem teljes a nev szerinti felsoroldsokazonkdre, aki e
kr6nik6.ba bekerultek. Eln€zest kerek azoktol,
akik ezt aztrdst elolvass6:k, €s ugr erzik majd
mettanytalans6g €rte 6ket. Koszdnettel tartozom azolrrrrak, akik rovid t€nvfeltd.ro utam so-
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rdn Debrecenben, Miskolcon €s Nyiregrhazd.n
munk6.mat segitettek. Hosszu vasutas palyafutdsom vegen lelkesit6leg hatott ram ez a
munka, melyre inspirdltak is ugran, de megis
6nk€nt vS.llaltam.
Azoknak aj6nlom elolvasd.sra ezt a kis kroniket, akik hiszik es vallj6k, hog a mindennapos kuzdelmek sorSn szuks€g van egr rdvid
kis megAllora, szukseg van emberi 6s k6z0ssegi kapcsolatok dpoldsd.ra, hog aztAn megujult er6vel folytathassuk tov6.bb mindennapi
munkd.nkat, megszokott €letunket.
Az An felfogS.som szerint ilyen kis mega[6k
voltak 6letunkben ezek a kupatal6lkozok is.
Federics Jorws

KONTROLLERES TRIATTON
.l500
Gyimesi Jozsef vogyok, o sember"versenyr6l,
m ozorsz6gos
ez
ronglistdn
hormoSzombothelyiVontqtosiF6- 0sz6s,42 km ker6kp6roz6s
6s dik lettem.
ndkseg dolgozojo.l98l-t6l l0 km fut6s,Sikerult
meg6ll6s Ugygondolom,hogy mindez
dolgozomitf, mint mozdony- n6lkulteljesitenem,
nogym6rt6kbenk6sz6nhet6
j6rtunk o vonototosif6n6ks6gvezevezet6,
Ezuton
rendszeresen
.|987-ben
A triotlonnol
kerul- versenyekre
o Szombothelyit6s6g6nek,
hogylehet6s6get
tem k6zelebbikopcsolotbo, Epit6k SE szineiben, Az odott o versenyekenvol6
.|992/93-os
Ezo sport6gokkorm6g no6v kihogy6soui6n r6szv6telre
6s term6szetesen
gyon gyerekcip6benj6rt, (sojnos6desop6mmegholt) o Ton6rk6pz6F6iskoloszok.|994-ben
Mint ismeretes0sz6sb6l,ke0jro kezdtem o osztolyunkno
k nyOjtottonyogi
r6kp6roz6sb6l
6sfut6sb6l6ll, Szombothelyi
Ton6rkepz6
F6hqtte16nek.
.|995-ben
.|996-os
1986szilveszter6n
fogodolmot iskoloszineiben,
sze- Az
6v kul6n6sjelent6(405v)kerul- s6ggelbiro triotlonos
tettem o cigivel6s o kov6vol niorkoteg6ri6bo
6letemkopcsolotbon,Az els6b6lk6t tem,6sozel6z66vekverseny- ben,
dobozzol,
o m6sodikb6l
8-9-et toposztoloto,kitortdsomeg- A rendszeresen
megtortott
iselfogyosztotl'om
noponto,Si- hozto oz eredm6nyt,Orsz6- versenyekenkivulj0lius5-6qz EB-n
kerultmindkett6tegyszeneel- gos sprintversenyen(750m on Szombothelyen
6s
hogyni.Fokozotoson
hizosnok 0szds,20 km ker6kpdroz6s,
5 ozougusztus
l7-6nNogyot6indultom,mig nemfebru6rv6- kmfut6s)els6helyez6st,Gy6r-don sorrokerul6orszdgos
g5re 72 kg+6186 kg lettem,A ben rdvid t6v0 versenyen hossz0t6v0 (3800m 0sz6s,
cip6metm6rcsokOgytudtom (1500m.0szds,
40 km ker6k- 180 km ker6kp6rozds,
42,195
bekdtni,hogy felroktomo 16- poroz6s.l0 km fut6s)hormo- kmmqrotonifut6s)versenyej6 eredm6nyt
bom egy sz6kre.Fiotolkorom- dikhelyez6st.
orszdgos
kdz6p- ken szeretnek
(birk6ztom),
(2800
bon sportoltom
es tdv0versenyen
m 0sz6s, el6rni,
jutott,hogyoz okkori 80kmker6kp6rozds,2l
eszembe
kmfu- Addig is kem6nyedz6sekkel
j6lestek,
fut6sokmilyen
Elkezd- t6s)dtodikhelyez6st
6so tob- pr6b6lokfelk6sz0lni,
tem kocogni,fokozotoson
n6t- bin is hosonlojo eredm6nyt Az el6rteredm6nyekr6l
mojd
teko t6vok,6nmegelkezdtem 6rtemel.
t6j6koztot6st
odok,
fogyni,
Az
legnogyobb
6v
eredm6.|987
tovoszdnhollottomel6- nyesz6momro,
hogyozdssze- Bor6ti6ssporttdrsi
udv6zlettel
sz6ro triotlonr6l
6so ,,VosiVo- sitettsprintversenyek
olopj6n
GyimesiJ1zsef
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet6l6tszdm 6s szolg6lati 6ra 1995. 6v 11. h6 22 munkanap
Szolgdlati
hely

AUom6ny

Szolg.
6ra

KlfizEtett
tfl6ra ,,-"6ra

Bp. Ferencv.

373

55 128

415

3

Kdt.6ra

l7O

Szolgdlati
hely

Anomdny

Szolg.
6ra

Kifizetett
ttil6ra ,,-"6ra

Kiskunhalas

lM

15 885

369

4

176

1668

O

176

244

2

176

n3

256

176

47

4O3

176

4

417

L'16

85

600

176

57

I'76

347

176

4L

176

ll 129 4561

173.3

170.3

16910
Bp. Eszaki

258

36 5O5

17640
9

98

176

Szentes

239

t6700
Szolnok

316

44899

353

50 351

879

6

168

V6szt6

67

43

Gy6r

185

780

O

164

P€cs

246

594.9

43

O

r'76

I

O

26 u5

233

O

12025

176

Domb6v6r

268

8675

176

Nagykanizsa

199

142

21 499

160

0

170

Szombathely

2n

672

O

681

176

Celld6mdlk

2O7

459

62714

653

O

176

Tapolca

90

97

15 Y6

32

O

1?6

Zalaegerszeg 96

238

35 975

44

l39O

176

H6l6zat

5197

Nyiregyhiza

245

348

O

176

BudapestUi.

166

1785

0

ll5

3204

788

556

1692r
?8060

168

Miskolcui.

392

1390

t76.O

3360
'7

62 .
0
178

170.4

22

t76.o

2s4

to76

Li6.o

3'75

1045

176.0

164

Debreceniii.

6@

62

176

Zfnony lJi,.

166

178

176

SzegedUi.

7o5

O

176

P€csOi.

7t3

l5l7

0

t77

15

0

32652

58

W

17 714

593

18060
B€k6scsaba

l8O

27 6"18
17840

749 567

262548

t7tll
Szeged

lO9

16513

I7 55'7

22039

14 38O

1826

t6900
Zdhony

5

32852

r7590
Piisp,iikladfny 126

12638

t72lo

t7940
Debrecen

176

162()4

16204
Fiizesabony

31 186

r72lo

18590
Miskolc

34 67
16903

18150
Bp. Kiiliinc€lri 5

27 725
16302

prs4o12
Hatvan

37 O28
16502

17020
Balassagyarmat65

36 527
tTtll

t7520
Hegyeshalom E6

9287
17250

16530
Bp. D€li

36 531
17980

16930
Sz.fehdrvdr

Kijt.6ra

58O

16

176

Szombathely 623

ui.

86 184
t73
22 O39
t7tll
1o?o95
t7860
lol 28o
t6702
92 361
t69r2

90
3454

176.0

i\,

@Ifraxfrnhnah
3$tnie n @etifrBx
Prebmingehhtn gazbrg

puli ng Mi WfrnIWitu&nunh!
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Tbdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezetfi l6tszim 6s szolgdlati 6ra 1995. 6v 12. h6 19 munkanap
Szolgdlati
hely

AUom6ny

Bp. Ferencv. 371
.Bp.Eszaki
Szolnok

2&
315

Szolg.
6ra

Kifizetett
tfl6m,,-"6ra

50 067

524

15923
35674
15505
4l nZ

32
2188

K6t.6ra

108E
ll88
303

158
r52
160

Szolgdlati
hely

AUomdny

Szolg.
6ra

Kiskunhalas

104

14 196

l42l

|

t74

t7

0

35263

3812

172

19

Szentes

V6sz6

238

64

t7391
Sz.feh€rvdr
Bp. D6li
Gy&

351
43
185

Hegyeslulom 86
Balassagyarmat
61

50 3l I
t'to
5274
165
24327
150t2

1303
4
371
12
89

llE73
15813
8029

6

I 15
0
4
0
376

l&
152
152

P€cs
Domb6vir
Nagykanizsa

246

269
199

l4l

Bp.K0l6ncdlf5
Mskolc

4ffi

Ftizesabony 10
Debrecen

237

PiisptikladSny126
NyfregyMza

244

E6

212
257

I58
152

Szombathely
Celld6m0lk

231

2M

Szeged

165

20488

l77l

167

t4

568
t5200
62264
15518
14229

0

t69

r7

33 854
16871
17288
180

1358

32
0

l&

t2

32 636

1356

87

152

ll5

B6k€scsaba 180

22314
16042
16998
r73
25 871
165

2A

152

152

0

9275

1665

O

t83

33

0

35026

2382

t66

l1

38 218

3536

166

15

27 312

l28l

26

33 1,56

2372

lA

t7l

12

242

152

152

I
345

152

I
152

578
lzl{b

12
0
o
3118
14

152

Tapolca

416

156

2

l2YS

268

u1()8

152

13322
165

957
12

168

152

720582

34864 97lO

3t9

l5

l8t8

247 913

6410

3555

156.8

559

16342
't6
493

1984

3t32

r52.o

3883

315

ts7.6

621

293

152.0

6l

ts2.o

853

152.0

90

791

r52

uS

1@35
152
152
152

Zalaegerczeg96
H l6zat
BudapestUi.

5187

0
196

152
I

29 lO3

160

Miskolc iii.

2
154.3

4

15846

1169

Debrecen iii.

607

83778
16981

Z6honytJi.

165

16670
TAhony

Kttt.6ra

t7082

15925
Hatvan

Kiflzerett
tfl6ra,,-"6ra

22314
16042

621

293

152

SzegedUi.

7ot

l0l 603

to 754
180

zlW
2t
1749
ll

2
O
38
0

152
152

P6csUi.
Szombathely

ui.

714
623

IOO555

7199

t67

12

87 926

4Ol3

I
l50l

152.0

163?3

Felel6sszerkesztd:
SIPOSJ6ZSnf
A szerkesztdsdg
cime: 1087Bp., Kerepesift 3.
Telefon:1130-818,
1339-540
Uzemitelefon:OL-L6-62,0l - I 840, 0 1- I 9-90,Ol -21-8'1
A Mozdonyvezet6kSzakszervezatr,
megbf?Asrlb6l
kiadja az
ANIIKVA Kft. 1202BudapestLl{a4ru. 38.
Telefon/fax:28r'.-3550
K€sziilt az ANflKVA nyomdaiizem€ben
Felel6svezet6:Andics L6szl6
Munkasz6rn:
96.011
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A MOSZ LAPJA MELLEKLETE

MEGALLAPODAS
a MAV k. kozdptdvri(1996-1998)gazddlkoddsistabilitrisdra,!s ezzel
osszefiiggdsben
a munkabdkemegdrzdsdre

alainox:
Vasutasok Szakszervezete,Vasriti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete,
Mozdonyvezet(Jk
Szakszervezete,M6rnOkdk 6s Technikusok Szabad Szakszervezete,Vasutasok Ftiggetten
Szakszervezeti Sztivets6ge,MAV Rt. elnrike, MAV Rt. vez6ri gazgat6ja
munkav6llalok
n6veles6t
b616nek
alaovetoen
a b6rtarita-l{blAzat6rt6keinek
folyamatos
emel6s6vel
kellbiztositani.
A MagyarAllamvasutak
Rt. 6s az al6uoszakszerveze- 4.2Az al6irofeleka b6rtarif
a-rendszer
fokozatos
6s
felek
tek mintmegSllapod6
kisz6mithato
modosit6s6ban
6rdekeltek.
Elismerik,
- a vasutasmunkavdllal6k
foglalkoztatdsi
egymdssal
osszefrlggcj
elemeinek
bobizton- hogya rendszer
igenyli
nyolultsdga
helyzet
munkakdrulm6azalaposfelt6romunkdt,
s6g*raegzisztenci6lis
6s
6saz ezzel
hatasvizsg6latok
nyeikjavitdsara
kisz6m
ithat6s696nakkapcsolatos
A m6dositds
6letp6lyiijuk
elv6gz6s6t.
15iAnyai'.
megteremt6s6re,
- a b6rtarifa
- a MagyarAllamvasutak
Rt.korszerrisitt6s6re,
m(alland6sag6nak
6s kiszdmithatosagSVasdtiTorv6ny
nak
kod6s6nek
dllammal
kialabiztosft6sa,
a
6s az
viszonyok6ltalmeghatdrozott - az indulob6rt6tel6s a mindenkori
kitottszerz6d6ses
minim6lb6r
kokeretben
tort6n6gazdasdgosabbA
t6te16re,
zelit6se,
- a kiszdmfthat6
- az egyesmunkakorok
normdknak
is meg6sa nemzetkozi
indokolt
szakmailag
dtsorofelelSmunkaugyi
kapcsolatok
kialak'ltdsAra
l6sa,
- kdzdptiivumegdllapodds
megkot6s6that6roztdk - a szolgdlati
helyekkateg6ri6ba
sorolAsa
6s a fizekozottikapcsolatgyakoris6g6nak
el, melynektartalmdt
az aldbbiak
szerintrogzitik:
t6si osztSlyok
sztikit6se,
- a szab6lyrendszer
dttekinthetcjs6genek
6s techniL A megdllapodds hatAlya
kaikezelhet6s696nek
novel6se.
4.3 A felek kijelentik,
hogy 6rdekelteka tarsaseg
gazdalkodasat6l
A megiillapod6sid6beli hat6lya: 1996. janudr 1-jetcil eredm6nyes
frlgg6osztonz6si
rendmelynek
1998.december31-igterjed.
szerkdzoskialakit6s6ban
6s mfkodtet6s6ben,
veszik:
sor6nfigyelembe
- az egyesmunkakdrok
halAsdt
a tilrsasdgeredm6nyeire,
lL A m unka vdllal6k keresetdnek
- a normativit6s
alakuldsa a megdllapodds iddszakdban
elv6t,
- a b6rtarifa-rendszer
kereseti
6ltalmeghat6rozott
hogy1996-ban
1.Afelekrogzftik,
a 1065/1995.
sz6m[
ardnyokat.
foglaltkeresetfejleszt6st
kell
keretmegdllapodiisban
4.4Felekszuks6gesnek
tartjak,hogya vasftiteljesftv6grehajtani.
kiemeltjelent6s6gLi
m6nyekalakulds6ban
munkavdlla2. 19976vben,a tdrgy6vrekotottbdrmegdllapodds-l6k (menedzserek)
felulimunkajoszem6lyialapb616n
valosul vedelm6t
a redlkeresetek
szinten
tartesa
ban,minimdlisan
letrejovci
megdlla6s 6sztonz6s6t
a kdzottrjk
podAshat6rozza
meg.
meg.
kotdttb6rmegAllapodds3. 19986vben,a tdrgy6vre
kell
legalAbb
olyanm6rt6kben
ban,a reAlkereseteket
ellenndvelni,hogyaz az 1996.6vi reSlb6rcsokken6st
llL Foglalkoz tatespoli tika
srJlyozza.
rogzftik,
sztiks6gesa 1. A munkdltat6
t6nyk6nt
4. Aa.1-3 pontokkalosszeftigg6sben
6s a szakszervezetek
vala- hogya mriszaki
fejleszt6sek,
m6dosft6reformja6s tovdbbfejleszt6se,
a techno169iai
bdrtarifa-rendszer
gazdilkoddsdt6l
fugg6 sok 6s az 6lomunka
termel6kenyseg6nek
elvArtnovemint a t6rsas6geredm6nyes
rendszer
kialakit6- ked6s6bol
l6tszdmaa koz6pt6vtl
ad6d6ana tArsasdg
normatfv
alaponm(k6d66sztonz6si
folyamatosan
idciszakban
el5reldthat6lag
csokkenni
sa.Ennekkeret6ben:
egyrem6rs6kl5munkaj6vedelm6ben
meg- fog,de a csdkken6s
abszolit6rt6kben
4.1. Afeleka vasutasok
ez6rta dik.
hatdroz6elemnektekintikaz alapb6reket,
BEVEZETES
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meghat6ro2. A MAVRt.foglalkoztatdspolitikAjdban
VLA munka0gyi kapcsolatok rendszerq
6ves
a VET keret6benegyeztetett
z6 jelent6sdg0ek
a munkabCkemegdrzCse
kell
az al6bbiakat
melyekkialakft6sakor
l6tsz6mtervek,
venni:
f igyelembe
kUlondsen
kell
sordnfokozottabban
- a szuks6ges
munka- 1. A munkaigyikapcsolatok
az ene6pU16
technol6gi6l6s
gazdasdgi
szoci6lis
6s
munkavdllal6k
a
6rvdnyesUlnie
rendeket
rjtonval6rendez6tdrgyal6sos
- az izembiztonsdgot
elSiA- 6rdekeit6rint6kdrd6sek
6s a munkabiztonsdgi
megAllapokollektfrv
rdgzil5
eredm6nyeket
6s
az
s6nek
sokat,
konfliktusok
vesz6lyeztet6
A
munkab6k6t
ddsoknak.
- a term6szetes
vev6
issz6mltdsba
vesztes6gid6ket
- a felekkozdttiegyezte6s kezel6s6re
megel6z6s6re
munkaiddalapot.
*
int6zmdnyhozni
a megfelel6
l6tre
kell
mellett
t6sek
3. A felektdrekednekarra,hogya l6tsz6mcsdkkenmfk6d6s6t.
kell
azok
biztosftani
6s
rendszereket
kdzOlelsddlegesen
m6dszerek
t6sn6lalkalmazott
6rdek-6sjogvitdksz6mdt- a konfliktust
2. A kollektiiv
- a term6szetes
fogY6s,
- a lefokozottalkalmazdsSval
int6zm6nyek
- a tArsasdgalapft6s
l6tsz6mcsokke-mege16z6
eredm6nyezte
kellszoritani.
m6rt6kre
het6legkisebb
ntis,
jogvitiik
a munkaad66s a
megel6z6s6re
Az
egy6ni
- a korengedm6nyes
nYugdiiazds
el16formdlis6s inform6k6pviselctib6l
szakszervezetek
- 6rv6nyesUljon.
kellmiikodtetni.
felold6sira lisszerveket
fesztilts6gek
6s terUleti
4. A strukturAlis
6rdemeg6rz6se
feleka munkab6ke
Meg6llapod6
3.
a bels6munkaer6-6tkell alkalmazni
hat6konyabban
vdllaljAk:
k6ben
az
al6bbiakat
6tk6pz6s
bet6lt6s6nek
6s az uj munkakdr
csoportosit6st
a) A MAVRt. garantdliaaz ezenmeg6llapoddsban
t6tel6t.
6tj6ntort6n6lehet6v6
foglaltak
teljesit6s6t.
toglaltaknem 6rin'
5. Jelen megdllapoddsban
jelenmegallapod6sban
foglaltakAszakszervezetek
b)
tlk a MAV Rt. 6s a Mozdonyvezet6kSzakszerve'
nem
alkalmazzdk.
munkaharc
eszkozeit
a
kal
szemben
tergyUmeg'
zetekdzdttl kordbblfoglalkoztatesi
6llapoddsokat.

WLZerdrendelkezCsek
lV Szocidlis kCrddsek

erei6
kollektfvszerz6d6s
1. A felekjelenmegdllapodAst
illem6dosfltds6ra,
melynek
tekintik,
megAllapodAsnak
meghat6roA jelenleghatdlyoskollektfvszerz6d6sben
munka
tdrv6nyk6nya
vonatkoz6an
{elmond6s6ra
t6leg
6s tofenntartdsa
zottj6l6ti6s szoci6lisint6zm6nyek
valamintezenmegdlszerz6d6sben,
a v6ben,a kollektfv
bels6szerkezet6t
melletta juttatdsok
vdbbfejleszt6se
kell
foglaltakat
alkalmazni,
lapoddsban
r6tegnagyobb
munkavdllal6i
rdszoru16
fokozottabban
kiemelkec6lkittiz6sek
6rintett
2. A megiillapodiissal
irinybakell megv6li tdmogat6sdnak
arlnyt munk6ltat6
jelent6s6g6re
bdrmelyik
meg6llapodds
a
tekintettel
d5
toztatni.
esetbenmondhat6
16lr,6sz6r5l
csakabbana rendki'vtili
sdrti meg jelen
fel, ha a m6sikf6l olyanm6rt6kben
hogya megdllapovdllaltkdtelezetts6g6t,
okm6nyban
V A kollektiv szerzdd€s meghosszabbitdsa
lehets69es
egyeztevalamennyi
magatartes
dAsellenes
ds folyamatos karbantartdsa
ellen6rea
f6rumig6nybev6tele
kcizvetltSi
t6, b6k6ltet6,
nemorvof6l szempontj6b6l
k6nyszeril16
kap- felmondAsra
valaminta munkaUgyi
tart6ss6ga,
A munkab6ke
solhato.
hogy
a
6rdek6benszUks6ges,
csolatokrendezetts6ge
tartjdkaz ezenmegdllapokollektfvszerz6d6shatdlyais az 1996-1998.id6szakot 3. FelekszUks6gesnek
figyelemmel
folyamatos
teljesul6s6nek
foglaltak
ddsban
kollektiv
szerfogjadt. Az 1995.mdjus1-j6t6lhatdlyos
a Vasfti ErEnnek
keret6ben
6ddkel6sdt.
kis6r6s6t
6s
alkalmas
mindszerkezet6ben
z6ddsmindtartalm6ban,
legal6bb
de
szerint,
Tandcsban
szUks6g
dekegyeztetd
alapvet6k6rd6seit
arra, hogy a vas0timunkaviszony
id6ardnyos
telmegSllapodds
a
megtargyaljak
f6l6vente
Ebbenaz
szabAlyozza.
is megnyugtat6an
kdz6pt6von
v5l6
jesft6s6t
sztiks6gess6
esetlegesen
az
ddntenek
6s
6s szUks69
azonbanc6lszenifeltilvizsgAlni
iddszakban
m6dosft
6sokr6l.
egyesrendelke- korrekci6kr6l,
szerz6d6s
a kollektiv
eset6ndt6rt6kelni
felek
az 6vesb6r-6s l6tsz6m-meg4.
A
megAllapod6
z6seit.
szez6d6s
valamint
a kollektfv
megkdt6se,
6llapod6sok
kolleka
egyidejUleg
aldi,dsdval
Ezenmegdllapodds
jelen
fifoglaltak
megAllapoddsban
m6dosft6sa
sor6n
l(v szerzdd6sid6belihatdlya1998.december31-re
j6rnak
el.
gyelembev6tel6vel
m6dosul.
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KERETMEGALLAPODAS
nrAinox:
VasutasokSzakszervezete,VasfrtiDolgoz6kSzabad Szakszervezete,,
ezete,MAV Rt. vez6rigazgat6ja
MozdonyvezetdkSzakszerv
alkalmazand6
2. A MAVRt.-n6l1996.janu6r1-jet6l
Rt. (munkdltat6)
6s alulkott
A MagyarAllamvasutak
(a
meghatdrozdsa
tdrgydban
legkisebb
szem6lyi
alapb6r
szakszervezetek)
az
tovdbbiakban:
szakszervezetek
sz6m
alatt;
1995.
12-6n,
Gy.46-160/1/1995.
december
ered19-6n
megkezdett
tdrgyaldsok
1995.szeptember
azutaz6szolgela1996.6vi foglal3. Az 6tkez6sihozzdjdruldsnak
a vasutasmunkavdllal6k
m6nyekdnt
valamint tot ellat6kratdrt6n6 kiteriesztese
targyaban1995.
viszonyainak
koztatdsi
6sjdvedelmi
iavftasara,
gazd6lkoddsi december14-6n,Gy.46-1601411995.
szdmalatt
a MagyarAllamvasutakFlt. kciz6ptdvfi
lapod6saikat.
megalapozdsdra
az al6bbimegdllapoddso- kdtottmeg6l
stabilitdsa
katkotott6k:
tlt
t
megkOt6s6vel
egyideA felekezenkeretmegdllapodds
1996.6vialapbdrfej- jfleg kinyilvAnitjAk
hogy:
azonszdnd6kukat,
a munkavdllalok
1. Meg6llapodds
1S-igmegiillapodnak
a MAVRt.6s a
1. 1996.janu61
leszt6s616l:
l.
MHF.sz. utasft6sbanszaksze
rvezetekk6zdttiegytittmrikod6s616
a 1611992.
2. Meg6llapod6s
- egyes{izet6si
2. 1996.februdrh6napbanmegkezdika kollekt'rv
fizetdsioszt6lyoksz5m6nak
rdgzitett
kapcsolatos
modosft6s6val
tdrgyaldsaikat.
tort6n6- csokkent6s616l; szerz6d6s
6sszevon6sAval
oszt6lyok
fehjlvizsgdlj6k.
Ez1996.6vigarantdlt 3. A MAVRt.b6rez6si
rendszer6t
a munkav6llal6k
3. Megdllapod6s
megkez1996.dprilis1-jenap!6val
zelosszefUgg6sben
m5r6l;
m6nyjutal
teljesft
(1611992.
MHF.sz.
1996.evi teljesiit- dika besoroldsi
6s alapb6rrendszer
a munkav6llal6k
4. Megdllapodds
jutalm616l
reformjdnak
munkdlatait
annak
6rdek6dtfogo
utasft6s)
m6nyftigg6
;
januar
1997.
1-je
napj6val
hogy
az
0j
szablly
vasutasnapi
ben,
a
5. Megdllapodds
iutalomrol;
vas- bevezet6sre
kerUljdn.
rendeszeti,
a vagyonv6delmi,
6. Meg6llapodds
rendez6s6megdllapoddshoz
helyzet6nek
4. Az 1996.6vi foglalkoztatesi
munkakort
ellAt6k
rltbiztonsdgi
kordbbi
megdllapoddsok
alapjdn
kapcsol6d6an,
a
r6l:
foglalkoztatott
vontatesi
uta7. Megdllapoddsaz utaz6szolgelatotellet6 mun- mds munkak6rdkben
ardnydban
z6kata MAVRt.teljesftmenyn6vekedese
kav6llal6krendkfv0liszabadsdgd16l;
jutal6kbeve- ritemezetten,
k6zdsddnt6salapjdn,eredetimunkaa menetrend-elad6si
8. Meg6llapodis
jutal6k
k6!'Ukben
foglalkoztatja
lovebba munkdltat6.
m6rt6k6nek
valamintaz ut6nfizet6si
zet6s6r6l,
illet6lega r6szeit
keretmegdllapodiisban,
A
felek
a
emel6s616l:
garant6ljdk,
foglaltakat
telrogzitett
k6pez6
meg6llapod6sokban
szerz6d6sben
a kollelctlv
9. Megdllapodds
jesUl6s6t
figyelemmel
kis6rik
6s
azt
folyamatosan
1996.december31-6igtort6n6alkalmav6gkiel6gft6s
kozds
6rtelmez6sek,6s
6ll6sfoglaeset6n
szuks6g
zdsAr6l:
- amennyiben
it6lika felekfontosnak
6sfoglalkoz- ldsok,valamint
az 1996.6vil6tsz6m10.MegSllapodAs
ennekalapjdn a reprezentativszakszervezetekkel
tatdsik6rd6sekr6l;
k6szultmunkeltat6iutasftesokkiaddegy6bm6do- egyetertesben
szerz6d6s
a kollektiv
11. MegdllapodAs
sdvalis el6segitik.
sft6sai16l.
a keretmeAa 1-11.sorszdmalattimegdllapoddsok
16sz6tk6pezik.
elvdlaszthatatlan
96llapodds
/. SZ4MU MEG4LLAPOD4S
az 1996.Cuialapbdrteilesztdsr6l
IT
Rt. mint munk6ltat6
6s alulft'ott
MagyarAllamvasutak
1996.evi alapb6rfeja munkav6llalok
vdltozatlan
tar- szakszervezetek
alSitAsdval
Aleleka keretmegdllapodds
meg.
szerint6llapodnak
leszt6se
tdrgy6ban
az aldbbiak
meger6sltik:
talommal
19,5%-os
m6rMunkAltato
hiil6zati
szinten
6tlagosan
vasutastagiaitagdija
1.AVasutasNyugdfjp6nztAr
sobiztosit.Ennekv6grehajtdsa
ejleszt6st
dtvdllaldsa t6krialapb6rf
egy r6sz6neka MAVRt. rdszdr6lt6rt6n6
t6rgydban1995.november23-dn,Gy.46-160/2/1995.rAn:
m6dosit6MHF.sz.besoroldsi
utasitds
1. A 16/1992.
szdmalatt;
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oly m6don, is 21 fizet6sioszt6lyttartalmaz,
sevala 21.fizet6sioszt6ly19-remodosul,
dgy,hogyaz 1. 6s 2.
l6v6munkakorok
hogyaz 1. 6s 2. fizet6siosztalyban
a fizet6siosztdlyokba
munkak6rnemkerulbesorol6sra.)
l6v5muna 3. fizet6siosztdlyban
3. fizet6siosztdlyba,
kakorokpediga 4. fizet6siosztiilyba
kertilnek.
3. sz. m6dosites
2. Aa alapbfrfejleszt6st
megel6z6en
kell Az 1. sz. mell6kletben
alkalmazni
az 1. 6s 2. valaminta 3. 6s 4.
foglaltakat.
sz.utasltds7.1pontj6ban
a1611992.
fizet6sioszt6lyok
kdvetkezt6ben
osszevondsa
az al6bb
MAVRt.-n6la
minimdlb6r lelsorolt
3. 1996.janudr1.napjdt6la
munkak6rok
fizet6siosztdlyba
m6dosoroldsa
- figyelembe
v6vee tdrgyban
1995.december sul, a hozzdju
Osszege
k tartoz6k6pesit6si
i
e16irSsok6sgyakorlat
12-6nl6trejott
Gy.46-'l
60/1/1
995.sz.megdllapod6sbanid6kvdltozatlanul
hagydsa
mellett:
foglaltakat
is - 15000Ft-raemelkedik.
4.Az 1996.janu61
1-j6t6l
6rv6nyes
b6rtarif
a minimiilis 4. sz. m6dosftes
6rt6keita mell6keltl1blAzatlartalmazza.
A B.sz.mell6kletben
szerepl6
alapb6rar6ny-tdbldzat
1.
m6rl6kenemlehetkevesebb 6s2.fizet6sioszt6ly
5. Az alapb6rfejleszt6s
oszlopaiban
szerepl6
ardnysz6mok
megelSz6
alapb6r'fejleszt6st
a munkavSllal6
szem6lyi torlenddk.
alapb6re10"h-6niil.
foglaltak
v6grehajtAsAra
Jelenmegdllapoddsban
az
Munkakdr
Fiz.osztdly
kotnek.
al6ir6felekkUlonmegdllapod6st
Aru 6s szem6lyzet6rtesit6
4
Betanftott
munkds(21)
4
Kdlyhaffit6
3
2. SZAMUMEGALLAPODAS
Olajrakod6
4
a besoroldsi6s alapbdrrendszerr6l
sz6l6
(11,12)
Seg6dmunkes
3
16/1992.
sz. utasftAsm6dos(t6sar6l
(13,14)
Seg6dmunkds
3
Rt. mintmunkiiltat6
MagyarAllamvasutak
6s alulirott 5. sz. m6dosftes
a kor6bbimodosftdsokkal
szakszervezetek
egys6ges A 12.sz.mell6klet
foglalt1611992.
MHFsz.utasftdsl
szerkezetbe
az alAb- Az 1. fizet6siosztdlyban
szerepl6k6lyhafrit6,
se:
biakszerintm6dosftjiik
g6dmunkds
(11,12)munkakdrok
t6rlend6k.
1. sz. m6dosites
- A 2. fizet6siosztdlyban
- seg6dmunkds
szerepl6
1.fejezet1.1, 6s 1.2pontjaaz aldbbiak
szerintm6dosul:
(13,14) munkakor
t0rlend6.
1. A rendszerhatalya
- A 3. f izet6siosztelyban
szerepl6
iiru-6s szem6ly1.1 A MAVRt. munkavdllaldi
szem6lyi
alapb6r6nek
(21), olajrakod6
zet6rtesitS,
munkds
betanitott
- figyelembe
megiillapft6sa
v6veaz 1.2pontban
foglalmunkakordk
tOrlend6k,
helyettUk
a kdlyhafftS,
setakat - fizet6siosztdlyosalapb6rrendszer
szabdlyai
g 6 d m u n k i(i1s 1 , 1 2s) e g 6 d m u n k(d1s3 ,1 4 )m u n szerinttort6nik.
kakdroket
kellfelvenni.
- A4. fizet6siosztdlyban
hatdlya
kiterjed
1.2A rendszer
szem6lyi
a MAVRt-vel
szerepl6munkakdrdkhoz
munkaviszonyban
f6foglalkozds(
dl16munkav6llaldkra.
betfirend
szerintimegfelel6
sorbaaz aldbbimun1.3Nemterjedki a rendszer
szemdlyihatdlyaazon
kakdroket
kellfelvenni:
- Aru-6s szem6lyzet6rtesft6
munkav6llalokra;
- akikrea kollektlv
- betanilott
hatdlyanemterjedki,
szerz5d6s
munkds(21)
- olajrakod6.
tovAbbd
- a vez6rigazgato-helyettesekre,
a f6osztdlyveze(Zdho
let
igazgat6kra
e,
azuz
ny
l6kr
Uzemigazgato- 6. sz. m6dosites
vezet6j6re)
s6g
6s a szakigazgat6kra
Avontatesidiszp6cserl. munkakdrfizet6siosztdlya
- akika MAVRt.-veltovdbbi
munkaviszonyban,
ille- a14-1611s-re,
a vontatesidiszpecserll. fizet6sioszir6nyuloegy6bjogviszony- tdlya13-161
tSlegmunkav6gz6sre
14-rem6dosul.
bandllnak.
1.4A rendszer
hatdlya
a munkaviszonyukat
szUnetel- 7. sz. modosftes
ki,haaz utasitds A mozdonyfelvigydz6
tet6munkav6llal6kra
csakakkorterjed
munkakdr,,szakirdny0
vas0tl
Qyrendelkezik.
vagy azzalegyen6rtdkri"k6pesft6siel6irdsa,,fels6foku"-16l,,k0z6pfokri"-ra
m6dosul.
2. sz. m6dosites
A m6dositt6sok
1996.janudr1-j6nl6pnekhatiilyba.
A2.fejezetelsdbekezd6se
azaliibbiak
m6dosul:
szerint
2. A rendszeralapelve
A bdrrendszer
19fizet6siosztdlyba
a munkakdrdket
3. SZAMUMEGALLAPODASa munkaudllaldt
(8.sz.
id6t6lf0gg614b6rt6telbe
6s a szolgiilati
sorolja.
megille t6 g aran tdIt tel/?sitm 6nyju ta/omrdI
mell6klet).
(Ab6rrendszer8.
sz.mell6klete
technikailag
tov6bbra MagyarAllamvasutak
Rt. mint munkiiltat6
6s alulkott
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'1996'
szervekszakszervezeti
rendelkez6
a munkavallal6kat 6vbenmegil- tekn6lk6pviselettel
szakszervezetek
meg.
hat6rozz6k
kozosen
kel
szerint
aldbbiak
az
m6nyjutalom16l
let6garantdltteljesft
5. Az Altatdnost6lelt6r6 m6don r6szes0lneka
iillapodnakmeg:
:
teliesitmenyjutalomb6l
Rt.az 1996.6vigazddlko1. A MagyarAllamvasutak
(vontatesiutaz6k)- tekintettel
A
mozdonyvezet6k
garantdlt
5.1
tdbbleteredm6nyb6l
ddsasordnmegval6sult
alakulasdraval6 rdhatdsuk
munkav6l- arra,hogy a teliesitmonyek
biztositazaztl6trehoz6
m6ny-iutalmat
teljesft
foglalnakel,- 1996.ianu'
helyet
kUlonleges
tekintet6ben
lal6kr6sz6re.
izetett
el6legezettteliesirt'
kif
negyeddvente
m6rt6kea jogosutt dr h6napt6l
2. A garantdltteljesftm6nyjutalom
A
teliesitm6nyiutalom
r6szesulnek.
szem6- m6nyjutalomban
6rv6nyes
30.napj6n
1996.november
munkavdllal6
m6rt6kea munkavdllal6r6szdrea tergy negyed6vben
(kett5)
szdzalika.
2
szozatdnak
tizenk6tszeres
lyialapb6re
Akitize
jogosultaz a kifizetettszem6lyialapb6rek6sszeg6nek1o/e.a.
3. pe.1. 6s 2. pontszerintijutalomra
a g6p6szetiszakdgigazgat6ja
fett6teleiben
konkret
t6s
MAVRt.munkaviakinekf6foglalkozdsrj
munkav6llal6,
dllapodikmeg.A
Szakszervezete
-j6n
ezt 6s a t\llozdonwezet6k
fenndll,
6srendelkezik
1
szonya1996.december
lom m6rt6k6ntulmen6
ezett
teliesitm6nyjuta
megel6leg
MAV
t havifolyamatos
legaldbb
megel6z6
az id6pontot
(vontatesiutaz6k)
azqen megdl'
en a mozdonyvezet6k
Rt munkaviszonnYal.
F
lapod6sszerinti teli6ftmenyiutalonb6l akkorl€szesl'i
a munkahiiiny6ban
4. A felekelt6r6megdllapodds
m6rt6
teliesltm6nyiutalom
megel6legezett
ha
a
hetnek,
31416'
garant6ltteljesitm6nyiutalom
vdllal6tmegillet6
az ezenmegdlla
ke nem6rn6el a t6bbimunkavdllal6t
114r6sz6t podds
sz6tdecember10-6negyszerikifizet6ssel,
Atlagos
alapianmegillet6teliesitm6nyiutalom
kellteljesfteni' m6rt6k6t.A vontatdsitnaz6katesetlegesenmegillet6
pedigokt6ber1-j6t6lalapb6resft6ssel
kUldnbdzetet1996.december1G6n kellkifizetni.
(vontat6siutaz6kat)megil'
A mozdonyvezet6ket
4. SZAMUMEG4LLAPODAS
a kollektivszerz6d6s82.
let6 teliesftmonyiutalom
h{trdnyos
a munkavdllaldkat az /996. Cvbenmegilletd
meghatdrozott
iogkOvetkezmeny'
S-dban
bAesitmdnYiutalomrdl
illet6legmegvonhat6.
k6ntcs6kkenthet6,
eredm6nyess6g6t
5.2 A MAVRt. gazd6lkod6sdnak
menedzseri
6s
alulirott
kiemelt
vezet6k6s
Rt. mintmunkdltat6
befoly6solo
kozvetlentll
A MagyarAllamvasutak
1996-ban
a
teljesftm6nyr6szesed6s6t
munkav6llal6k
a MAV Rt' munkav6llaloit
beosztdsri
szakslervezetek
- a reprezentatfv
egyettdrgyAbanaz al6bbiak jutalomb6l
szakszervezetekkel
megillet6teljesftm6nyjutalom
kell
meg6llapialapjdn
meg:
kiadott kulonutasitds
6rt6sben
szerint6llapodnak
munkavdllalok:
al6bbi
gazddlkoaz
tartoznak
E
korbe
1996.
6vi
tani.
Rt.
az
Allamvasutak
1.A Magyar
szolgAlatif6n6ks6gekvezet6i,
v6grehait6
teljesftm6nyjutalll.
csoportd
eredm6nyb6l
tobblet
d6sasordne16rt
- l. csoportri'v6grehajt6
vezer6sz6re.
f6n6ks6gek
munkavdllal6i
szo196lati
matbiztos'ilaz azlmegvalosfto
jogosult
helyetteseik,
6s
a
munkat5i,
az
2. Az 1. pontszerintijutalomra
vezet6i,helyetteint6zm6nyek
hivatalok,
MAVRt. munkaviszonya - kdzponti
v6llal6,akinekf6foglalkozdsrl
1996.
rendelkezik
sei6s osztdlyvezet6k,
1996.december1-j6nfenndll6s
- Uzletigazgat6sAg,
t havifolyasdg,szakigazgat6sag
v6ve- legal6bb
Uzemigazgato
1-j6tfigyelembe
december
6s irodavezet6-heik,irodavezet6k
v ezeloi,helyettese
matosmunkaviszonnYal.
osztdlyvezet6helyettesek'
osztdlyvezet6k,
lyettesek,
f6l6ve,de legk61996.m6sodik
id6pontja
A kifizet6s
igazgalok,igazgat6-heaz
vez6rigazgat6s6gon
a
1
0.
s6bbdecember
iroda6s helyetteseik,
f6osztAlyvezet6k
lyettesek,
feh6kifizet6si
3. A 2. pontszerintiteljesftm6nyjutalom
oszt6lyveosztdlyvezet6k,
helyeteseik,
6s
vezet6k
alapzott
tele,hogya MAVRt. az 1996.6vi uzletitervdre
l.
{6munkatArs
zetohelyettesek,
eredse.A gazddlkod6si
ny6ttrilteljesft
ng eredm6
controlli
ft
m6ny-jutalmatszaljes
v
ezeloi
te
f
I
a
a
e
ek
1996.6vi Megdllapod6
gazd6lkodds
m6nyekm6r6sea ,,Decentraliz6lt
minden
kolcs6ndsen
kiadiisAhoz
utasftas
kr.il6n
ered- bAlyoz5
c. utasftdsszerinttort6nik'A konlrolling
szab6lyai"
1996.
legkds6bb
utas'rtdst
ezen
6s
megadnak
a
valamint
segits6get
szerveket,
k6pviseleti
a munkavAllal6i
m6nyr6l
janudr
l6Ptetik.
hatdlYba
kell.
31-ig
tej6koztatni
folyamatosan
6vk6zben
munkavdllal6kat
szab6meghatdroz6
felt6teleit
A
4. teljesftm6nyiutalom
illetve
uzletiszakigazgat6sdgi,
lyozAsvez6rigazgat6sdgi,
5. SZAMUMEG4LLAPOD4S
rn6don
szintignormat'nv
(tizemigazgat6sdgi)
gazgat6s6gi
a vasu tasnaqiiu talomrdl
forutasft6s
v6grehait6si
kerul6
kiaddsra
t6rt6nika k6s6bb
egyet6rt6sben'
szervezetekkel
az firdeld<6pviseleti
millAban
6s alulirott
Rt. mint munkdltato
vonatkoz6 MagyarAllamvasutak
a munkav6llal6kra
Atdbbleteredmdnynek
jutalom
az
llrgyAban
vasutasnapi
a
szakszeruezetek
dolfelosztesm6didt6s felt6teleitaYezdrigazgat6s6g
meg:
dllaPodnak
szerint
alAbbiak
a szakigazgaa vezdrigazgat6,
9oz6ivonatkozdsAban
- az ezenmegdllapo'
az Uzletigazgat6- A MAVRt. munkavdllal6idt
a szakigazgato,
tosdgoktekintet6ben
54.
szerz6d6se
Rt.
kollektfv
MAV
a
valamint
szerveze- ddsban,
a felsorolt
s6gokn6lpedigaz Uzletigazgat6,
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M6dos(tris eldtti besorokis 6s k6pzetts6gi szinl

M6dositdst kiivetd b€soml6s es k6pzetts6gi vint

TerUletikozpontok
vezet6i

Szolg.f6n. ll. 17.tiz.o. F+t
Szolg.f5n. l. 18.F+f

Szolg.f6n. l. 18.fiz.o. F+f

TerUletiK6zo.vez. h.

Szolg.f5n.h. ll. 16.fiz.o. F+t
Szolg.f6n.h. l. 17.F+t

Szolg.f5n. h. l. 17.fiz.o. F+f

Szellemialk. l-ll-lll
Ugyviteli
alk. l-ll.

Szolg.fcin l. ill.ll, besorolSs
alapj6n

Szolg.f5n. l. besorolAs
alapjdn

Rend6szetivezetd

ll.csop.12.i+K, l. csop.13.E+F

Csoportmegjel6l6s
n6lkril14.E+F

T!rvezet6f6rend6sz

Csoportmegjel6l6s
n6lkrll12.E+F

F5rend6sz

ll. csop.'l l. fiz.o. K+K, l. csop.12.fiz.o.€+F Csoportmegjel6l6s
n6lkUl11.E+K

Kutyavezet5rend6sz

ll. csop.7.Iiz.o. A+A, l. csop.8. fiz.o. A+A

Csoportmegjelo16s
n6lkUl9. K+K

Rend6sz

ll. csop.6. fiz.o. A+A, l. csop.7.tiz..o. A+A

Csoportmegjelcil6s
n6lktjl8. K+A

Fegyveres
bizt.6rs6gparancsnok

ll. csop.10.fi2.o. E+K, L csop.11.fiz.o. E+K Csoportmegjel6l6s
n6lkUl14. E+F

Fegyveresbizt.6rs6g parancsnokh.

Csoportmegjeldles
n6lkUl13. E+F

Fegyveresbizt. v6lt.p

ll. csop.8. fiz.o. K+K, l. csop.9. fiz.o. K+K

Csoportmegjelol6s
n6lkUl11.tiz.o. E+K

Kutyavezet6fegyv. bizt.5r

ll. csop.8. fiz.o. A+A

Csoportmegjelcil6s
n6lkUl10. fiz.o. K+K

Fegyveres
bizt.6r

ll. csop.7.liz. o. A+A, L csop.8. fiz.o. A+A

Csoportmegjelol6sn6lkLil9. fiz.o. K+A

Polgdrv6delmitpk.

13.fiz.o. E+F

1 4 .E + F

Balesetvizsg5l6

13/14.E+F

1 5 .E + F

S-dbanfoglalt feltetelekszerint- vasutasnapijutafomilletimeg.A vasutasnapi
iutatommertdkeaz34.
S szerintszamfiottosszeg6%-a.
A vasutasnapijutalomraval6 jogosuttsdgkifizet6s felt6telei a KSz 54. P-a szerint alakulnak,az
al6bbiakf igyelembev6tel6vel
:
1. A lutalomszAmitasi
alapiaaz 1996.junius15,6n
6rv6nyesszem6lyilapb6r.
2. A szemitdsiid6szak1995.jutiusi-i6t6t- 1996.
j0nius30-igteried.
3. A munkavellal6tmegillet6dsszegetk6t r6szletbenkellkifizetni:
- a KSz54.Sszerintkiszdmltottosszegtizenk6tszs
resszozatAfiak /e*t,1996.6vi vasutasnapon,
- a KSz 54. S szerint kiszdmitottosszegtizenketszeresszorzatenak2o/o-el
1996.december10.6n.
- A felek az ezen megethpoddsnakmegfelel6
modositasokata KSz54.$-6bandtvezetik.

z sziM, MEGiLLApoDis
a kollektivszerzdddsmddosids4rdI

MagyarAllamvasutak
Rt. mint munk6ltat66s alullrott
szakszervezetek
a kollektiiv
szerz6d6st
az alebbiakszerint-m6dosftjdk:
Uj 50/A.S-kentkellfelvenniaz atdbbiakat:
ellet6krendkivuliszabadsaga
,,Azutaz6szolgalatot
50/A.S
Az utazoszolgelattal
egyufijer6fokozottig6nybevdtelretekintettenaptari6venk6nt- k6relm6re
- a mo&q^/ezet6, mozdonl/segdd(eze|ei,
ful6murle
k0benbglalloztatoilmuilevdthbt hdun murl€nap,
- a vontatdsi vonatkfsdr6,vonatvezel6,vezet6
jegyvizsgdl6,jegyvizsgdt6,vizsgAt6 t6katauz,
vonatkezel6,kirak6,t6kez6munkakorbentoglalkoztatottmunkavellal6tkett6 munkanap
rendkfvuliszabadsegban
kell roszesfteni.
A renclkiv0li
szabads6got
a munkavelht6dttatmegjeldlt id6pontbankell kiadni.A munkavdllal6az erre
6. SZ4MUMEG/iLLAPoDis
a vagyonv6delml,rendcszeil,
vonatkozoig6nydtlegaldbb15nappalkordbban
kdte
vasdtbiztonsdgimunkakdrdkdtsoroldsdral
les bejelenteni
a munkeltat6nak.
A rendkivuliszabads6g ig6nybev6teleaz ig6nybevev6 munkavathbnel
MagyarAllamvasutak
Rt. mint munkdltat6
nem eredm6nyezhet,
6s alulfrott tulmunkdt(tflmunka-dijazdst)
szakszeruezetek
a kor6bbim6dosftdsokkal
egys6ges €s dsszhangbankell {llnia az adott szotgetatihely
- a szabadsAgol6si
foglalt16/1992.MHF.sz. utasittdst
szerkezetbe
titemterv6vel.
vagyonv6delmi,
rend6szeti
6s vasutbiztons6gi
Atergyevbenigonybenemvett rendkivritiszabadmunkakor6kbenfoglalkoztatott
munkavSllal6k
helyzet6nek sag a tergy6vetkdvet6ennem vehet6ig6nybe.
rendez6s6re- m6dosftj6k.(A mddositdsttarta/mazci Elt6r6megellapodds
hidnydban,
a rendkivrillszatdbldzata me/ldk/et/V. olda/dn- a szerk.)
badsdgidej6remunkab6rnemjdr."
A m6dositds
1996.janudr1-j6nl6phatdlyba.
A m6dositds
1996.janu6r1-jdnl6phat6tyba.
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Munkdltato
kotelezetts6get
vdllaltovdbbdarra,hogy
1996-ban
a l6tszdmle6pit6s
miattimunk6ltatoi
rendes
felmonddsok
sz6maa v6grehajt6
fcjnoks6szolgdlati
gekn6lnemhaladjamegaz 1995.6vi m6rt6ket.
MagyarAllamvasutak
Rt. mint munkSltato
6s alulirott 3. A foglalkoztatAsi
realizfllSsa
c6lkitriz6sek
sordnaz
a kollektfv
szerzSd6st
szakszervezetek
az alSbbiak
sze- aldbbielvek,m6dszerek
kdvetend6k:
- term6szetes
rintm6dosftjdk:
fogyds,
A jegyelad6sijutal6k
m6rt6k6t
KSz.5. sz.
szab6lyoz6
- Uzembiztons6g,
melldklete
az al6bbiak
szerintm6dosul:
- a munkaer6
majd6tirenyftesa
6tk6pz6se,
tfl6raAz Ntejezel1. pontjAtuj g) ponttalkellkieg6szitteni:
felhasznd16
vagy l6tsz6mhiAnyos
terriletekre;
a
bev6tel"
,,9)Menetrendeladdsi
bels6munkae16-kozvetft6s
mfkddtet6se,
Az A)fejezet3. pontjdhoz
folytat6lagosan
felkellvenni:
- v6gs6eszkcizk6nt
a korengedm6nyes
nyugdilazAjutal6kcim6na
menetrendeladdsi
,,Amunkav6llal6t
sok,v6gkiel69iit6ses
munkaviszony-megszUntet6fogyaszt6i
menetrend
iirdnak5%-ailletimeg."
sekosztonz6se.
A C) fejezet:
4. Afeleka foglalkoztat6si
helyzetet
negyeddvenk6nt
- 2.1pont
kdzosen
6ttekintik
6s 6rt6kelik.
a) pontjAban
a,,10+5-157o"hely6be,,20
+5=25/o"
5. Ezenmegdllapod6s
nem6rintia mozdonyvezehely6be,,3+2=5oh" t6k foglalkoztatdsdval
b) pontj6ban
a ,,0,81+0,35=1
,16o/o"
kapcsolatosankordbbanl6tm6rt6kek
l6pnek.
rejott Munkdltat6-Mozdonyvezet6k
Szakszervezete
- 3. pont
kdzdttimegdllapod6sok
6rv6nyess6g6t.
a) pontjdban
a,,7+3=10o/""
hely6be,,l
2+3=1
5h"
b) pontjdban
a,,0,8+0,2=1
%" hely6be,,2+0,5=2,5"/""
c) pontjdbana ,,200Ft" 6s ,,2000Ft" hely6be,,250",
//. SZAMUMEGALLAPODAS
illet6leg,,2500
Ft".
a kollektiv szerzddCs md dosftdserd I
m6rt6k,illet6leg
16pnek.
dsszegek
A modosftds
1996.janudr1-j6nl6phatiilyba.
A MagyarAllamvasutak
Rt.mintmunkdltato
6s alulirott
szakszervezetek
a kollektlv
szerzcid6st
azaldbbiak
szerintm6dosftjek:
9. SZ4MU MEG4LLAPODAS
1. sz{mu m6dosftds
a uCgkielCgitCsrdl
az 1.$ 1.ponthely6be
az aldbbiakat
kelllelvenni:
A
kollektiv
szerz6d6s
hat6lya
kiterjed
a MAVRt.
,,1.
AMagyarAllarnvasutak
Ftt.mintmunk6ltat6
6salulfrottszakmint
munk6ltatora,
valamennyi
annak
munkav6llal6jdra
a kollektiv
szez6d6s23.$-dbanmeghatdrozott
szervezetek
egys6g6re,
ez ut6bbiba
bele6rtve
a MAV
v6gkiel6gil6s
meg: 6s szervezeti
tdrgydban
azaldbbiak
szerintdllapodnak
Rt.
profitcentrumokat
szervezeti
keret6ben
megalakftott
A kollektivszerzdd6s23. S 2. pontjdbanrogzftett,
a
m6shason16
munkaszervezetiformdkat
is."
munkatorv6nykdnyve
95.$-6tmeghalad6
v6gkie169it6s6s
2.
m6dositds
sz{mu
hatdlydig,
a kollektfrv
szerz6d6s
de legaldbb1996.deAz 5. $ 2. pontjAt
kellkieg6szfteni:
az al6bbiakkal
figyelemmel
cember31-igilletimega munkav6llal6t,
a
prof
regiondlis
itcentrumokn6l,
a
szervezet0kbe
tar,,A
is.
23.$ egy6brendelkez6seire
tozotelephelyekre
isvonatkoz6an
helyif0ggel6ket
lehet
kotni,melybena profitcentrum
vezetdje6s az ott k6pviselettel
rendelkez6
(egyUttes
szakszervezetek
szea6IO, SZAMUMEGALLAPODAS
ddsk0t6srjk
lehetetlens69e
eset6n
reprezentatfv
a
szaka vasutasdolgozdk 1996.Cuifqlalkoztatdsdrdl
szervezetek)
meg."
6llapodnak
3. szdmumegellapodes
A MagyarAllamvasutak
Rt. mintmunkdltat6
6s alulfrott
A 30.$-hozuj 2. pontk6nt
az alAbbiakat
kellfelvenni,
1996.6vi
szakszervezetek
a vasutasmunkav6llal6k
a jelenlegi
2. pont3. pontravAltozik:
foglalkoztatAs{r6l
meg: egyidejfleg
az aliibbiakszerintdllapodnak
1. A szalszervezetek
,,2.Haaz t:/.az6szoIgdlatotellet6 munkaidci-beosz6rdekeltek
abban,trogya MAVRt.
- elsclllegesen
nndemizdci6s
rniszakifejleszt6- tasat,egyh6tenbelul,a munkdltat6eftalkezdem6nye
torekv6sei
alapjdnm6dositottdk,
a munkav6h
sekkel,
a nemalaptevdkenyseget
elldt6egys6gek
szervezeti zettmegallapodes
- megval6suljanak
kivdldsdval,
t6rsasdgalapftiisokkal
Ecelok lal6l rendkivUlidtvez6nyl6sidij illeti meg, melynek
400Ft.A munkelfelekegyet6rtenek
el6r6se
6dek6bena rneg6llapodo
abban, m6rt6kem6dositottszolgelatonk6nt
tat6 altal munkaid6beosztds
m6dositesenakkezde
fngy 199Sbanis szuks6g
vana l6tszdm
m6rs6kl6s6re.
kimutathat6an
rOgzitenikell."
2.Amrnkdltat6
19966vrevonat<oz6an
szervezeti
egysegei m6nyez6s6t
4.
m6dosftes
szdm0
rdszdre avez6rpazgat6s6g,
azizlelgazgat6sdgok,
az6tpA82.$ 1.pontjdtazaldbbih)ponttalkellkieg6sziteni:
valamirta v ezlipazgat6sdg
nyirizemigazgat6sdg,
koaretlen
nenyjutalom
kiv6tel6velkd4ontilag
nemirel6sem
csdkkent6se,
illet6leg
felugyelete
al6tartoz6k
rnegvon6sa."
,,h)Teljesft
szdzal6kos.sem abszoltrtnErt6l6en l6tszdrncsokkern6st. A modosittAsok
1996.janudr1-j6nl6pnekhatdlyba.
8. SZAMUMEGALLAPODAS
a kollektiv szerzddds mddosiHsdrdI

