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Ben dhagyci Sipos-pdros n terTi
Tfz kdrd6s, htisz udlasz!

munkCltatd
es az

gerveat,
iagyrb a frlozdonyuezetdlr Szakeeruereta el6 enbcrc,

uni6 idev6g6 szabAlyoz6sainak figyelemmel kfs6r6s5t je-
lenti, m6sr6szt a megfelel6 belsSfelk6szul6st, pl. avez6ny-
l6si rendszerben, a munkav6delmi fejleszt6sekben 6s ha-
sonl6kban.

Tov6bbra is tev6kenyen r6szt kell vennunk azoknak a
nemzetkozi vasOti szakmai szervezsteknek a munk6j5.ban,
amelyek az eur6pai vas0ti kozleked6s zokken6mentess6
t6tel6vel foglalkoznak a saj6t 6rdekeink k6pviselete 6s
6rv6nyesft6se v6gett is. Az emlftettek szempontjAb6l igy
els6sorban a Nemzetkozi Vas0tegylet - az UIC - szakmai
f6rumait 6s az uni6s vasutak szervezet6t: az Eur6pai Vas-
utak kozogs6g6t - GEB - kfv5nom megemliteni. Az UIC-
nek a MAV alapit6 lagja 1922 6ta, a GEB-ben pedig
megfigyel5{aniicskoz6si jogf tag 1933 6ta.

Sipos J6zsef (a MOSZ eln6ke): Mindenek elStt k6t
olyan feladatot kell a t6rsas6gnak maga el6 tfizni, amellyel
v6lem6nyem szelint m6ris jelent6s k6s6sben van.

Az egyik, a MAV Rt. koz6p 6s hossz0 t6v0 strat5gi6j6t
el6k6szft6 szakembereknek l6zasan kellene dolgozniuk az
uni6 eddig elfogadott, s a tag6llamok k0r6ben m6r a meg-
val6sft6s st6dium6ban 16v5, a vas0ti kozleked6s egyes
elemeit egys6gesftend6 lehet6s6geken, azok megval6sF
tAs5n. J6magam az EU h6rompill6res feladatrendsze16nek
els6 pill6r6ben megfogalmazotl kozoss6gi feladatokb6l a
vasutakra n6zve a koveikez6ket tartom a legfontosabban-
nak:
. a transzeur6pai hSl6zatok megval6sft6sAb6l fakad6 fel-

adatok,
. kereskedelempolitika,
. fogyaszt6v6delem,
. a fokozott tizikai- 6s szellemi ig6nybev6tel kovetkezm6-

nyeit k6vet6 munkaeg6szs6gugy,
. a vas0ti oktat6s 6s k6pz6s k6rd6skore, valamint
. a szoci6lpolitika.

A m6sik, a vasutas munkavAllal6k teljes kor6t 6rint6
ismeretterjeszt6s, ami n6lku I szinte megval6sithatatlan az
uni6 Altal deklar6lt c6l, miszerint valamennyi polgAr szoci6-
lis, gazdasAgi, kulturAlis j6l6te javuljon, s megteremtSdj6k
a nemzetek kozotti b6ke 6s agazdas6gi fejl6d5s. RAad6sul
mindezt fgy kell megval6sftani, hogy az uni6 ne legyen
tAvol polg6rait6l, ez6rt a d6nt6si pontokat a polgArhoz,
vasutashoz a lehet6 legkozelebbi pontra kell koncentrAlni.

2. Az Eurdpai Kiiztiss6gek Bizottsdga elk6szitett egy Fehdr
Kiinyvet, amely a ,,Snat6gia a vasrit dj 6letre kelt6s6re a kiiziis-
sdeben" cimet viseli. Mlk azok a harmonlzdci6s tennlval6k.

A TARTALOMB6L:
,,Dn lldtfrus, a kddszurkdl6!"

clmii/qtpettlnka Z oldalon. -A Szerk

az enar, budkeny#gilk sodn mls+nds szercpkdrbn
kell munkdlkodniu& ez az eltffi fela&tatbdl t:s fakd.

Va/on ugyanazokn a kdrddsekrc hogyan, milyen
EId tdssal vezdrclve nllaszol egyiktlk Cs mCstkuk ? Kir-
d6seink feldlelk a frlAV tCrsdalmunkban helyet fogla-
ld pillanatnyi helydhszerepdt, fellddisihfeflesztdsit -
ktl6nds tekintettel az orszdg az Eurdpai Uni6ba val6
in te o E kidisd ua I kapcs o la tba n.

Bbmflljiik rendhigtyi kisdrletilnk az otvasd szeltemi
6ptll6sit szolgdfa. Taldn rengeteg tapasztalatszerzdsl
is nyi/tezazdsszedllittis. -A Sze*.

1. Az EU integr6ci6s folyamatain beliil el6kdszitd tdrgyal6sok
folynak hazrink felv€tel6vel kapcsolatban is. M ilye n leladatokat
rd eza tiirekvds a Magygr Allamvasutakra?

Sipos lsW6n (a MAV Rt. vez6rigazgat6la): Figyelem-
mel kellkfs6rnunk, hogy MagyarorszAg megfeleljen avas-
0ti k6zleked6sre kiadott speci6lis uni6s el6frAsoknak, sza-
bSlyozAFoknak. Ez ugyan alapvetSen kormAnyzati feladat,
de a MAV-nak mint nemzetivas0tt5rsasAgnak is koteles-
s6ge, hogy a tArsas6gon belul v6grehajtand6 szeruez6si,
6talakftAsi, szdmvitel 6s hason16 kovetelm6nyeket a maga
r6sz6r6l teljesftse.

Az uni6s szabSlyoz6snak kulcsk6rd6se a versenysza-
badsAg megteremt6se a vas0ti kozleked6sben is, azaz
kolcs6n6ss6gi alapon a vas0ti p6lyak dfifizet6s ellen6ben
a v6ff alkoz6k ig6nybe vehetik. Ez azl koveteli l6ltink, hogy
a j6rmdveink korszer0s6g6t, m0szaki 6llapotAt, az utasok-
fuvaroztat6k inform6lAsAt, a pontoss6got, az eljutAsi se-
bess6get a nyugati szlnvonalra emeljuk, m6gpedig m6r a
csatlakoz6s perc6re. M6skulonben a fejlettebb nyugati
vas0ti versenytArs a sajAt p6lyAnkr6l is ,,lesop6r" benn0n-
ket, nem is besz6lve a nemzetk6ziforgalomr6l.

Fe. elflzdek miatt addigra gondoskodni kell a nemzelk6zi
jelent6s6g0 f6vonalaink megfelel6 m0szaki 6llapot6r6l is,
nehogy a legjobban fizet6 forgalomfajta, a tranzitforgalom
elkerUlje a magyar vas0th6l6zatot.

A pontossAg kedv66rt megjegyzem, hogy az eur6pai
szemmel is igen korszerfi, 1993-as vas0titorv6ny szerint
a p6lyA6rt az 6llamot terheli a felel6ss6g, 6m a feladatok
azt k'rvAnjAk, hogy uni6s szinten k6sztilj0nk fel azoknak a
beruh6z6si ig6nyeinknek m0szaki 6s gazdas6gossAgi in-
dokl6sAra, amelyeket uni6s p6nzforr5sb6l k'nvAnunk majd
megval6sftani.

Hasonl6an fontos feladat az EU foglalkoztat6si el6[r6sa-
inak alkalmaz6sa avas0ttArsas6gunknAl is. Ez egyr6szt az
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amelyek ut6n a MAV Rt. meg tud felelni ezeknek a kdvetel-
m6nyeknek?

Sipos lstv6n: A Brusszelben 1996. j0lius 30-6n kibocs6-
tott Feh6r Konyv a vasutakra vonatkoz6 speci5lis uni6s
el6fr'6sokat taglalja, amelyekre az el6z5 k6rd6sn6l mAr
utaltam, m6gpedig a piaci verseny bevezet6s6nek szem-
pontj6b6l.

A konyv 1998 v6g6ig sz6l6 int6zked6si terwel z6rul. Ez
termr6szetesen az EU tagorsz6gokra vonatkozik, de sz6-
munkra is ir6nvt mutat.

Erdekes 0j k'ezdem6nyez6s az 0n. ,,freeways" transzeu-
r6pai nemzetkozi vas0ti 6rufuvaroz6si szabad p6ly6k (an-
gol rovidit6se: TERF) kialakft6sa. L6nyege tobb 6rintett
nemzeti vaslt egy0ttesen, k6zdsen kin6lja fel pAlya
6s/vagy vontat6 kapacit6s6t nemzetkozi tehervonatot koz-
lekedtet5 0zemeltet6k r6sz6re. A t6ma a lehet6s6gek fel-
m6r6s6nek kezdet6n6l tart. hazAnkban ebben a munk6ban
a KHVM k6pviseli a frlAV dktfv kozremrikod6se mellett.

Ugyanez mondhat6 el a vas0ti prllya hasznAlalA6rl az
ig6nybevevSk - uzemeltet5k - 6ltal fizetend6 dI kialakftd-
s6nak t6m6i6ra is.

Tov6bbi fdladat a nemzeti vasutak ad6ss6g6nak le6pi16se,
a vasrlt p6nzugyi talpra 5llittasa. Magyarorsz6g ebben is
,,harmoniz6l", most k6szul a t6m6ban korm6nyel6k6szit6s.

Ezenkiiv0l olyan int6zked6si feladatok is szerepelnek a
Feh6r Konyvben amelyekhez m6g az uni6n bel0l is csak
ez ut6n fognak hozzAlAtni (pl. kozszolg6ltat6si szerzSd6-
sek az 6llammal belfoldi szem6lysz6rllft6si szolgAltat6sok-
ra), itt a harmoniz6ci6 m6g felsem merUl. Vannak olyanok
is, amelyek az EU bels5 mechanizmusdval kapcsolatosak
(pl. tf mogatSsi alapok jogclmeinek kiterjeszt6se), enn6l pl.
a harmoniz6ci6 nem is k6rd6s.

Aleltett k6rd6sr5l eg6sz6ben v6ve elmondhatom, hogy
a MAV Rt. a maga r6sz6r5l mindent megtesz a harmoniz6-
ci66rt a jov5ben s, mint eddig, hiszen l6t6rdeke a min6l
zavartalanabb, akadAlytalanabb sz6llit6s, fuvarozds.

Sipos J6zsef: Az ifevgnatkoz6 legjelent6sebb harmo-
niz6ci6s elemnek a MAV-AIlam SzerzSd6s tekinthet6, hisz
ez az E6nlAsoknak megfelel6en megteremti az alapokat,
sz6tvAlassza az 1llami 6s v6llalati feladatoka!, teret enged
a val6s piaci viszonyok kialakul6s6nak. A MAV Rt. legiur-
g5sebb feladat6nak v6lem, hogy mindazokat a m6g meg-
l6v6 t6bb tk 6ves bels5 szabdlyoz6si 6s utaslt6si rend-
szer6t - amely az akkori politika kl6s6nek 6s utasft6s6nak
megfelel5,,hat6s6gi" szerepkdrt biztosftotta - v6glegesen
lebontsa, s term6szetes gazdas6gi szerepl5k6nt m0kod-
tesse a t6Lrsas5got.

Ebbe a k6rd6skorbe tartozik, - hogy v6gre - a v6llalati
strukt0ra olyan 6talakul6sa megtort6nj6k, amely megfelel
akkor, m6g inkAbb az integr6Ll6d6s ezredfordul6 utSnielv6-
r6sainak. V6lem6nyem szerint a jelenlegi 6llapot elfogad-
hatatlan, hisz az 6vek 6ta tart6 tobbszoros racion6l6si
kfs6rlet ellen6re a hat6konys6gi mutat6k tovdbb romlottak.
llyen sokatmond6 arAnyszAm pl. a fizikai- 6s a nem fizikai
munkal<orben foglalkoztatott l6tszdm osszehasonlft6sa,
amely jelenleg a fizikaiakn6l63/", mQ a m6sik foglalkoz-
lalott r6teg eset6ben 377".

Jelentds feladatok v6rnak a vasft vezelSire mind a mun-
kakor0lm6nyek javitdsa, mind a jovedelmek emel6se ter6n.

3. Magyarorszdgon - hasonl6an tiibb nyugat-eur6pai orsz6g-
hoz - sincs versenysemleges piaci helyzet a vasriti 6s a kijzriti
sz6llit6s kiiziitt. Melyek azok a strat6giai l6p6sek, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hog5r a vastti szdllft6s pozici6i Ja-
vuIanak?

Sipos lstvdn: Az EU integr6ci6s folyamataihoz illeszke-
d6en abban, az 6vben utas- 6s fuvaroztat6bar6t kormAny-
rendelet l6pett 6letbe, amely alapvet6en meghat6rozza a
vasf t sz6llftAsi feladatait.

A szem6lyszAllft6si piacon komoly konkurenci6rt jelent a
koz0ti szem6lysz6llitAs. Belfoldi forgalomban els6sorban a
Vol6n - kism6rt6kben a mag6nfuvaroz6k -, nemzetkozi
forgalomban kiemelten a mag6nfuvaroz6k, a versenyt6r-
sak. A hosszabb t6vols6gri utaz6soknAl mind 6rban, mind
eljutAsi id6ben a repul6vel szemben nem vagyunk ver-
senyk6pesek.

A vas0ti szem6lyszAllftAs pozfci6j6nak jav06sirhoz az
alSbbi strat6giai l6p6seket tettuk, illetve tervezz0k:
. Inter-City h6l6zat b6vft6se, mely 1998. 6vben kilenc

f5vonal lefed6s6vel befejez6dik.
. A mell6kvonali szolg6,ltalAsok szinvonal6nak javftAsa az

0j sinbusz program mogind ftasaval.
. Tekinlettel arra, hogy a MAV szem6lyszAllft6sibev6tele-

inek mintegy 50%-a a hlvat6s 6s tanul6forgalomb6l rea-
liz6l6dik, az el6v6rosi 6s korny6kiforgalomban megfele-
16 menetrendi 6s csatlakoz6si strukt0ra kialakit6sAra
torekszunk.:  .  : . .  . ,

. A megkezdett villamosflAsi program befejez6s6t k6vet5-
en az eljutAsi id5 cs6kkent6se az 6rdekelt r6gi6kban.

. Kulonboz5 belfoldi uzletpolitikai kedvezm6nyekkel az
utazAsi kedv novel6se.

. A szomsz6dos vasutakkal (pl. RomAnia, Szlov6kia) k6f
oldall 7 OL- os kedvezm6ny kialakft6sa.

. Aszem6lysz6llftSsi 6rl6kesit6k 6lland6 piaci jelenl6t6vel,
elsSsorban a csoportos utaz6sok ndveked6s6t 6rtuk el.
(Az els5 f6l6vben 1996 elsd f6l6v6hez k6pest a tarifano-
veked6s hat6s6t levonta tobb mint 450 milli6 Ft tobblet-
lev6telt konyvelhettunk el.
Arufuvaroz6s mennyis6g6nek 6s min5s6g6nek javftAsa

6rdek6ben szolg6ltat6s javft6s6t tervezz0k az al5bbiak
mellett:
. Kisz6mlthat6sdg, tervezhet5s6g biztosit6sa: stabil te-

hervonati menetrenddel
. Rugalmass6g novel6se

szAllltdsi k6szs6g.
kocsi- rakszerb iztosittds.
megbfzhat6, ugyf6lbar6t kiszolg6l6s,
gyors 6raj6nlat,

, rugalmas fizet6si felt6telek 6s k6rrendez6s mellett.
. Arubiztonsdg novel6se: lopAs, s6r0l6s kikuszobol6se

biztons6gos kocsiz6r.
. A kuldem6nyekre vonatkoz6 pontos informAci6k ad6sa.

Lftrehozzuka minSs6gbiztosit6si rendszert annak 6rde-
k6ben, hogy megval6suljon a
. garantdlt eszkozkiAllft6s.- a kocsimegrendel6sben

visszaigazoltak szerinl (VASZ-SZIR)
. garantAlt tovAbbft6si id5

f6vonalr6l-f6vonalra: 1 nap
mell6kvonalr6l-f5vonalra: 2 nap
mell6kvonal16l-mell6kvonalra: 3 nap

. kuldem6ny, rakom6ny biztons6ga.
M i n6stigbiztosft 6s eszkozei nek seg fts6g6vel tervezzuk

. belsS megrendelS-teljesit6 viszony kialakfit6s5t 6s beve-
zet6s6t

. controlling rendszer teljes kialakit6s5t, m6kodtet6s6t

. tov6bbft6s szfnvonalSnak javft6s6t
tehervonati menetrend kialakit6s6t az id6 6s kolts6g

krit6riumok figyelembev6tel6vel
z6rt vonati rendszer prefer6lSsa,
,,6jszakai ugr5s"
gyrijtS 6s eloszt6 vonatok

elegytov6bbft6si rend
6llom6si kocsilart6zkod6si id6k betartAs6l

. hat6rmenti id6szuksegletek csokkent6s6t a kereskedelmi
feladatok vonatind ft 6 illom6son tdrt6n6 el6k6szft 6s6vel

. ne mzelkozi kocsigazdAlkodris szfnvonalAnak javitAsAt

. 6ruv6delem, 6ruk6rok mlnimaliz6l6st
aktfv 5rz6s: VAGYON6R Kft.
passziv 6rz6s: kocsizArak

. munkaerS k6pz6st, tovAbbk6pzr6s folyamatos biztosi.-
t6s6t
SzolgAltatAsfejleszt6s ter0let6n tervezz0k :
A meghat6rozott c6lpiacokon a piaci r6szesed6s novel6-

s6nek, illetve megtartdsSnak fontos eszk6zek6nt a komplex
szolg6ltatSsok aj6nlasAt az al5bbiak figyelembev6tel6vel:
. logisztikai szolg6ltat6sok a teljes fuvaroz6s lebonyolit6-

s6val (k6z0ti fel- 6s elfuvaroz6s rakod6sok szervez6se
konkr6t, egyedi szea6d6sekben foglalt felt6telek mel-
lett)
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. az ACTS - 0j rendszer0 kombin6lt fuvaroz6s - beveze-
t6s6yel a magyar fuvarpiacon

. a MAVTRANS keretein bel0l
hatAr6llom6si spod ici6s szolgAltat6sok kialakft6s6val

EU konform v6mugyi szolgAltatAsok v6gz6s6vel (ha-
lasztott v6mfizet6si kedvezm6ny)

Teherkocsi park struktrir6j6nak korszer0sit6s6n6l ter-
vezzik:
. Fedett kocsik eset6ben a korszer0 eltolhat6 oldalfal0

kocsikat szerzunk be mintegy 115 db-ot, valamint b6re-
l0nk hossztl tAvon 250 db-ot.

. Nyitott 4 tg-es kocsi eset6ben 2380 db fel0jit6s6t v6gez-
z0k el .

. P6rekocsiknSl:
kont6nersz6lltt6 kocsik sz6m6t 650 db-bal noveljuk
(Rs kocsib6l Sgjs, Ks-b6l Lgss kialakft5sa)
Speci6lis lemeztekercs szAllilt6 Shimms kocsik
(4 db) kialakft6sa Rmms kocsikb6l.

. Tart6lykocsikn6l
1057 db kocsi f6vizsg6ztat6s6t v6gezzuk el

. Gabonasz6llft6 kocsikn6l
a jelenlegi 667 db-os mennyis6g az Altal6nos 6ves

forgalomhoz elegend6. A kamp6nyforgalmak lebonyolfl6sa
6rd-ek6ben kocsikat b6relunk, illetve kisegit6st veszunk
ig6nybe.

Szolg6ltatAsf ej leszt6s
lpf rastrukt0 ra, fejleszt6s
Allom6sfejleszt6s terulet6n tervezz0k

. A jelent6s Aruforgalmat lebonyolit6 ,,kiemelt" 6llom6sok
6s a hat6r6llom6sok technol6giai 6s mfszaki fejleszt6-
s6t.
lparvAg6ny kopcepci6
Jelenleg a MAV tulajdonO iparv6g6nyok k6zel 30o/"-a

mintegy 450 db uzemen klvulvan. Ezek egy r6sze korAban
belsS 0zemi c6l0 iparvigAny (g6p6szet, pft., szerter, jer
m(iavit6k) volt, a tobbi a hasznAl6k r6sz6r6l felmondott, 6s
jelenleg nbm hasznosfthat6 iparv6g Any. Ezek6rt6kesit6s6t
tervezzOk (gy bef olyt osszegb6l korszerfi sfteni kiv6njuk.

Az informaiika terulet6n tervezzOk a:
. FUVAR rendszer feileszt6s6t
. MAVTRANS 6s a VPOP rendszereinket on-line kapcso-

latAt
. SZIR fejleszt6s: a VASZ bedolgozSsa, a TETI-k bekap-

csol6sSt
. HERMES kapcsolat kialakft6rs6t.

Sipos J6zsef: Eur6pa nyugati fel6n, a korszer0en ki-
6pult koz0ti infrastrukt0ra ellen6re s0lyos gondokat okoz a
k6zutak telitetts6ge. Ennek kapcsAn novekszenek a kor-
nyezeti 6rtalmak, 6s a balesetek kdvetkezt6ben bekovet-
kezSkarok. Figyelemrem6lt6, hogy egyre t6bb helyen vetik
fel, s ennek kapcs5Ln veszik figyelembe a kozutakon beko-
vetkez6 balesetek nyomin a k6s5bb jelentkez6 rehabilit6-
ci6s kolts6geket.

MegelSz6 int6zked6sk6nt a kormAnyzatnak fokozato-
san oiyan l6p6seket kell tennie amely el6Ssorban a neh6z-
q6pi6rm0vek kozleked6s6re vonatkoz6 korl6toz6sokat, s
5z'itven Arufuvaroz6s vas0tra terel6s6t ielenti.

n'wtAV Rt.-nek olyan eszkdz6kke| 6s forgalomszervez6si
int6zked6sekkel kell k6szulnie, amely az eljutasi id6 draszti-
kus csokken 6s6vel, a f eladott 6ru h iAnytalan sz6l I it6sAval jar.

A versenysemleges piaci helyzet r66lis m6r5sz6mairiak
kialak itAsdrban a kozleked6si tdrrca felel5ss6ge meg hat6-
roz6. Mindaddig, am(g nem a val6di 6s teljes korfi kolts6ge
osszehasonlftAsa tort6nik, addig a kOztlti lobby olyan gaz-
das6gi mutal6kkal oper6l, amely nem tartalmazza mind-
azokat a kdlts6geket, amit az ad6tizel6 Allampolg6r mAs
cfmen fizet meg. N6h5ny ilyen t6tel pl. a kozutak meg6pi-
t6se, a baleseti k6rok 6s az el6bb emlftett rehabilitAci6s
kolts6gek, az okozott k6rnyezeti kArok stb.

4. A hat6konys6glavul6s elkeriilhetetlen,,rnell6kterm6ke" az
dlland6sul6 l6tszdmkdrdds. Az EU ir6nyelveknek val6 megfele-
l6s azt is jelenti, hogy a tagorsz6gokon beliil lehet6v6 vr{lik a
munkaer6 szabad draml6sa, azaz biztositani kell a korl6tozds
ndlkiili munkavdllalds lehet6s6g6t. Mllyen hum6n- 6s szocldlis

szempontokat kiivet a frlAV Rt., 6s egy6ltal6n k6sziil.e erre
az riJ kihivdsra?

Slpos lstv6n: A MAV Flt. munkaer6-gazdAlkod6s6ban
alapvet6 kovetelm6ny a teljesftm6nyhez igazod6 l6tsz5m
foolalkoztat6sa.

ielenleg a v6llalati bels6 munkaer6piacon m6g tarta'
l6kokkal rendelkezunk 6s 2005 el6tt nem l5tjuk realit5sAt
annak, hogy a MAV munkaer6 felvev6 piaccA v6ljon az EU
taoorszdook m u nkav6llal6i sz6mAra.-Az 

elkSvetkezend6 6vekben els6sorban a m6r j6l m0k6-
d6 Bels6 Munkaer6k6zvetft6 Bizotts6g tev6kenys6g6nek
kisz6lesitt6s6t tartjuk indokoltnak a holdingon belul.

Az Eur6pa Uni6n beluliszabad munkaer6-6raml6s lehe-
t6s6g6t j6nak tartjuk, azt tAmogatjuk. A foglalkoztat6s jog-
szab6lyi felt6teleinek ismertt6 v6l6sa ut6n, a megval6sul6s
hum6n 6s szoci6lis szempontjait figyelembe v6ve kidol-
gozzuk a szUks6ges int6zked6seket.

Sipos J6zsef: Megker0lhetetlen t6ny, hogy kdzgazda-
s6gi 6rtelemben vett hat6konysAgjavul6s jelentheti azt is,
hogy az adott gazdasAgi egys6gen belul l6tszAmot kell
csokkenteni. Ehhez azonban meg kell teremteni a vAllalati
humAnstrat5gia alapjail, amely mag6ba kell hogy foglalja
a szakmAnk6nti maximAlt l6tsz6mot, m6gpedig olyan m6ly-
s6gig, hogy ez a keretsz6m kiad6djon a munk6ltat6ijogo-
kat gyakorl6 valamennyi szolg5lati hely l6tszSm6nak
osszegz6sekor. Term6szetesen a l6tsz6msz0ks6glet ma-
xim6lt keretsz6mainak kialakilt6sakorsz6mft6sba kell venni
a mrikodtetni kfvAnt vas0ti h5l6zat hosszAt, a szolg6lali
helyek sz6m6rt, az egyes tev6kenys6gek teruleti eloszl6-
s6t, a k6z6p- 6s hossz0 t5rv0 uzletitervekben megfogalma-
zott szem6ly- 6s AruszAllft6s m6rt6k6t, a menetrendet 6s a
rendelkez6sre 6l16 eszkozoket. Nem elhanyagolhat6 ele-
me az ilyen tervez6snek a hat6lyos bels6 szakmai utasitA-
sokban meg6l lapftott technol6g iai normativ6tk.

Az ilyenform6rn hossz0 t6vra megAllapitott l6tsz6mnor-
m6k olyan megalapozott szem6lyzetpolitikAt jelenthetnek,
amely az esetleges l6tsz6mt6bbletet az emberi humanit6s
elv6rhat6 normAi alapjAn kezelhetik.

Sajnos azt kell mondanom, hogy a MAV Rt. a mai napig
sem rendelkezik olyan elfogadott humAnpolitikAval, amely
megalapozott szem6lyzetpolitik6t tenne lehet6v6. Ez6rt a
val6s6g az, hogy a vAllalat vezet6se 6s a szakszervezetek
ezekben a k6rd6sekben nagy csatdrozAsok k6zepette 6v-
r5l 6vre 6llapodnak meg.

Rendklvrilikihiv6s lesz mind munk6ltat6nak, mind szak-
szervezeteknek egyarAnJ az Eur6p6n bel0li szabad mun-
kav6llal6s biztosft6sa. Erz6kelem ezt abb6l is, hogy a
jelenlegijogszab6lyi keretek ezt a k6rd6st ma m6g megle-
het6sen szigor0an kezelik, s ennek ellen6re id5r6l id6re a
MOSZ hat6rozott fell6p6s6re van szuks6g, hogy megaka-
dAlyozza azokat a munk6ltat6i kezdem6nyez6sekel, me-
lyek kulfoldi mozdonyszem6lyzet hazai foglalkoztat6sdra
irdnyulnak.

5. A MAV Rt. hivatalos ktizlem6nyei alapj6n az els6 f6l6vi
teljesitm6nyek jawl6 tendenci6t mutatnak, ugyanakkor az lllarn
az 6v elsd feldre es6, mintegy 7 millidrd Ft ad6ssdgot szan6lt
ism€telten. Ennek tiikr6ben van-e realitiisa annak, hogy a
vasutas munkav6,llal6k az L996. december 29-i meg6llapo-
d6sban riigzftettek alapJSn a 2,5Vo, net6n a k6tszer 25%
m6rt6k{l teljesitm6ny$rtalmat megkapJ6k?

Sipos lstvdn: AMAV Rt. vezetrise aszakszervezetekkel
az 1997.6vi b6r- 6s foglalkozat6si k6rd6sekr6l kotot! meg-
6llapod6sok marad5ktalan betartAs6t garant6lja. lgy u
1997. 6vi Ozleti terv szerinl sz6m'rlott 46,2 milli6 tonna
AruszAllitAsi teljesftm6ny t(lteljesft6se eset6n a tavalyi (2.
sz. Meg6llapod6sban foglallak szerint kerul kifizet6sre a
teljesitm6ny jutalom.) A Meg6llapod6s a teljesitm6nyjuta-
lom m6rt6k6t, felt6teleit, 6s kifizet6srinek id6pontjait is
tartalmazza. Tulajdonk6ppen munkajogilag kik6nyszerit-
het6 jultat6sr6l van sz6 az el6irt felt6telek bek6velkez6se
eset6n.

Sipos J6zsef: Az a benyom5som, hogy a vasutassAgot
bombSz6 bels6 sajt6 hunA-optimizmust sugall. Ugyanakkor
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a t6nyek kicsit m6st mulatnak. Az ad6ss6gok ism6telt sza-
n4il6sa szdmomra azt ielenti. hoov az 1997. 6vi Uzleti teru
nem a realitdrsok talajAn k6szult, a"6els5 szerkezet6talakftds
nem kell6 eredm6nyt mutat, s az ad-hoc m6don t6rt6n6
l6tsz5mcsokkent6sre alapozott ered m 6nyv6ras hi 0 6br6nd.
A vasutaqsAgb6l kier5szakolt ,,v6r6ldozatok", amelyek -
1988/89-t6l kulonboz5 technikai megoldAsokkal - a fel6re
csokkentett6k av6llalati l6tszAmot. az eov6b felt6telek meo-
teremt6s6nek hiAnyAban sz6tpukkan6i6ggombot szimb6-
lizAlnak. Ez olyan zsAkutca, ami nem a vasfti kozleked6s
t6rnyer6s6t, 6ppen ellenkez6leg, a le6p0l6st jelenti.

Nem l6tom - b5rszeretn6m hat6vedn6k-, hogy aterven
feluli teljesftm6nyek, melyek a vasutasoknak tobbletjOve-
delmet jelenten6nek realiz6l6dn6nak. S0lyos konfliktus
forr6sa f ehet, ha az eg6sz 6vi pozitfv sajt6kamp6ny ellen6-
re ism6telten az derulne ki, hogy a vasutasok nem dolgoz-
tak kell5k6ppen.

Megjegyzem hogy a kinevezett vez6rigazgat6 6r mun-
k6j6t t6mogatva, egy ilyen feladat 6ttekint6s6hez szuks6-
ges ideig a MOSZ az elv6rhat6 lojalitAst biztosftotta. Kfv6n-
csian vArjuk azonban a korm6ny e16 terjesztend5 strat6giai
elk6pzel6seit, amelyr5l, s ezt (g6rhetem, fzekre szedve
fogunk vf lem6nyt alkotni.

6. AMAV Rt. legfelsdbb szintrivezet6it6'1, szinte a munkahelyi
vezetdlcig felel6ss6gvr{llal6 nyilatkozat al6irat6s6ra keriilt sor. Mi
a funkci6ja ezeknek a nyilatkozatoknak, s az 6ves iizleti terv
nemteljesiil6se eset6n milyen ktivetkezm6nyekre sz6mfthat-
nak ezek a vezetdk?

Sipos lstv6n: Ak6rd6s egy kicsit f6lre6rthet6. Avezet5k
nem egyoldal0an nyilatkoztak a felel5ss6gv6llal6s k6rd6-
s6ben. Ez esetben az 6rintett vezet5k 6s a munk6ltat6
kozott k6toldal0 meg6llapod6s16l van sz6.

A felel5ss6gvAllalAsi meg6llapodSsnak tobb funkci6ja
van:
. a legfontosabb, hogy jogi kereteket adjon a vezet5kkel

szemben tAmasztott elv6rdsoknak,
. rogzitse a gazd6lkod6rsi kotelezetts6gek fontosabb ele-

meit 6s a felel5ss6g kor6t, 6s
. motiv6lja avezet5ket afenti kovetelm6nyek eredm6nyes

teljesft6s6re. Er5teljes 6s mer6sz motivAci6t kiv6nunk
alkalmazni.
A MAV Rt. a jelenlegi helyzet6ben nem engedheti meg

magAnak, hogy eltekintsen a hatAsosabb eszkozok alkal-
maz6s6t6l. Vezet5i korben kulonosen nem. A k6toldal0
f elel5ss6gv6ll al6si meg6l I apod 6s pontosan ezt c6lozza.

Amennyiben az uzletiterv nem teljesul, a megAllapod6s
adott el5fr5sainak megfelel5en sor kerulhet az 6rintett
vezet5k felment6s6re is.

kihat6sal vdrhatdk az un. rrgumikerekes", aut6buszos vasfti
utassz6llft6shoz?

Sipos fstv6nz P,c 1997198. 6vi menetrend el5k6szft6
munk6latai m6r 1996 6v elej6n megkezd6dtek, kor6bban
mint ahogy a tulajdonos megszabta a p6nzugyi lehet6s6-
geket 1997 6vre.

Az elm0lt 6v v6g6n, amikor a p6nz0gyi lehetSs6gek
konkrelizil6dtak, a menetrend m6r k6szen volt.

A MAV Rt. 1997. 6vi uzleti teru6ben rogzftett ir6nysz6mok
miatt 10olo vonatkm 6s 18/" 100 elegytonna km csokkent6st
csak a l6pcs6zetes korrigAl6ssal lehet Athidalni. Erre az
1 997/98. 6vi menetrend sait6t6i6koztat6i6n utaltam.

Az els5 int6zked6s jril ius t3-6n volt,'a m5sodikat szep-
tember h6 28-6n a t6li menetrend megjelen6s6vel tessz0k
meg. VArhat6an ezzel a k6t nagyobb horderej( menetrend
m6dosit6ssal 6rjilk el az uzleti tervben megfogalmazott
c6lkitUz6se realiz6lAsdt. Afelvetett k6rd6ssel kapcsolatban
meg kell emliteni, hogy aszigor0 k6lts6ggazd6lkod6s miatt
ezzel a gyakorlattal a jov5ben is szAmolni kell. Folyamato-
san kell, hogy figyeljOk a piacot 6s a vSltoz6sokat azonnal
kovetnunk kell.

Kiss6 t0lzottnak tartom azon meg6llapftdst, miszerint az
utaz6kozons6g csak komoly neh6zs6gek drAn tud eliga-
zodni a kozleked5 vonatok kozott. Munkat6rsaim igyekez-
nek a menetrend-m6dosft6st konnyen 6rthet6, 6s Sttekint-
het6 formdban meoielentetni.

K6ts6gtelen0l vih javftani val6nk az inform6ci6s rend-
szerunkben, bele6rtve abba az ilyen feladatra alkalmas
munkatArsak kiv6lasztAs6t is. Meg kell tanulnia minden
egyes munkat6rsunknak, mi vagyunk az utasok6rt 6s nem
az utasok 6rtunk.

Aa ulaz5kozons6g a,,g u m i kerekes" aut6buszos,,vas [ti"
utasszAllltAst annak jelleg6t5l fugg6en elt6r6en fogadja. A
zalaegerszegi,,lC aut6busz" kozleked6s beindit6s6ra ki-
mondotta kedvezSen reag6lt. Rendszeresen 12-20 utas
veszi ig6nybe a szolg6ltat6st Balatonszentgyorgy-Zala-
egerszeg k6z6tt, annak ellen6re, hogy kfs6rleti jellegr5l
besz6lunk. M6s a helyzet a p6lyaFllapotok miatt kialakult
kozleked6ssel kapcsolatban. A MAV p6nzugyi lehet5s6gei
miatt a rossz p6lya6llapotok ok6n jelenleg Domb6v6r-Me-
zShdv 69, illetue Pincehely-Tam6si, P6csvArad-Palotabo-
zsok kozott van ilyen jellegf kozleked6s. Jelenleg folya-
matban van a Szentes-OroshAza k6z6tti forgalomnak is
ilyen rendszerben val6 lebonyolit6s6nak megszervez6se.
Tekintettei arra, hogy ez a megoldAs a MAV-nak tetemes
kiad6ssal 6s az utaz6kozons6gnek kellemetlens6ggel jAr,
igy ezt csak a legszuks6gesebb ideig klv6njuk fenntartani.
Az utasok ezid6ig meg6rtett6k neh6zs6geinket 6s kul6no-
sebb probl6m6k n6lkul tudjuk a forgalmat fenntartani.

Sipos J6zset: Aa 6ves menetrendv6ltAst kovet5 akut
lonyodalmak egy illuzionista mutatviinyaival vetekszenek.
Ugy is fogalmazhatn6k, hogy a menetrendv6lt6st megel6z6
egy 6ves elSk6szit5 ciklus a langyos dagony6ads id6szaka,
majd a menetrend 6letbel6pes6t kovet5 n6h6ny h6t a l6zas
t6nyked6s terepe. De laktik5nak sem rossz, hogy alig szArad
meg a fest6k a polgdri 6s szolgSlati menetrendeken, nagy-
szdm0 vonat megszuntet6s6nek hfre borzolja a ked6lyeket.
A biztos menetrend szerint bekovetkez5 polg6ri 6s vasutas
felh6borod6st k6vet6en a koztudatba el6zetesen bedobott
vonatdarabsz6m megfelez6s6vel m6gis.csak megtort6nik a
vonatok egy r6sz6nek megsz0ntet6se. lgy azt6n or0ljon az
utazni v6gy6 6llampolg6r 6s vasutas egyar6nt, hogy csak
ennyi vonat ker0lt ki a nyomdaszag0 menetrendb5l! S johet
a kovetkez5 mutatudrny szeptemberben!

A tudatlan qtazni v6gy6 j6l teszi, hogy Alland6 kapcso-
latban 6ll a MAV intormS'ci66 szolg6lat6Vfu, ellenkez5'eset-
ben nem v6rt meglepet6sek 6rhetik. Aki net6n megv6sA-
rolja a polg6ri menetrendet, s egy teljes rSvig szereln6
haszndlni, j6l teszi ha 2elit6t vesz a meszel6s, kapar6s,
ragasztAs, beiris nem mindennapitSrsasj6t6k6b6l. Ez bi-
zonv nem a szolo6rltatdrs szfnvonal6nak iavft6s6t szoloAlia!

Komoly n6zetftu lonbs6geket i nd ukSl'a vas riti szetr6ly-
forgalom aut6buszra val6 terel6se, valamint az utaz6ko-
zons6g - cs0nya sz6 - r6hordSsa koz0ton egyes vonatok-
ra. R6szben mAr a harmadik k6rd5sre adott vAlaszomban

Egy6bk6nt ebbe a korbe mintegy 50-60 f5 tartozik,
m6gped ig azok, akik. t6.nyleg es befo ly6ssal re nd elkeznek
az uzleti terv teliesul6s6re.

Sipos Jrizsei: Szdmomra furcsa munkajogi kateg6ri6r6l
van sz6. Ezt olyan p6tcselekv6snek tartom, ami arra enged
kovetkeztetni, hogy az Mt-ben biztosftolt jogosftu6nyaival
nem tud. nem mer, vaqv nem akar a MAV Rt. munk6ltat6i
jogokat gyakorl6 els6 si6m0 vezet5je 6lni. MAra a szolg6lati
helyekig gyfruizott le ez a jogilag kifogasolhat6 elk6pzel6s,
ami nagyszAm[ jogvit6l eredm6nyezhet. Ha minden vezet6
rendelkezik ilyen papirral, akkor ez azt jelenti, mintha senki-
nek sem lenne, viszont a burokrAcia ism6telten megmutatta
!is4\ri! ,aef1jj gv99!01\1,gy;9m t9f 9! a,vas,rlt l{j9q v.9f 1-kar6t f6lreAllftani m6gpedig bly modon, hogy az-6rintettek
6nk6nt 6s dalolva hagyjak el munkahelyeiket.

A dolog m6sik olvasata az, hogy a vezet6s a szakszer-
vezetek 6s 0zemi tan6csok meqkerul6s6vel akar 6nn6n
szAm6ra olyan kialakftani, amely a vas-
utass6g kontrol lja n6lku li v ezelSi jovedelem noveked6s ta-
kar. Mert hisz mi m6s lenne az a dokumentum. ami az 6ves
jovedelem 50%-6ig lerjed6 t6bbletkif izet6st tesz lehet6v6
az 6rintett kOrben?

7. Ism6t - a meghirdetett menetrendhez k6pest - ktjzleked6
vonatok megsziintet6s€r6l hallani. Mi az oka annak, hogy az
egy te[es 6vet 6tiilel6 eldkiszitd munka ellen6re, a menet-
rendv6lt6st ktivetd n6hdny h6ttel dertl ki, hogy jelentds m6-
dosit6sokat kell v6grehajtani? Mlt stil az utas, 6s milyen
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v6zoltam azokat a probl6m6kat, amelyeket m6sok keser0
tapasztalat6n okulva nem c6lszer0 meg6lnunk.'Tobbszorosen 

bebizonyosodotl t6ny, hogy ahol egyszer
meqszfint a vas0ti kozleked5s, ott soha t6bb6 nem fog
von-at oordtilni.

Az u-taz4si szokdrsok fiqvelmen kfuul hagyas6val ielent6s
k6rok okozhat6k. I lyen neli iartom I C-vonatra tort6n6'autob u-
szos csatlakoz5st valamelv koz6p6llom6son. Az utas sz6m6-
ra a tobbszoros 6tsz6ll5s nyrig, s elSbb-ut6bb, ha n6mileg
dr6o6bban is m6s meqoldAsikeres. Ahosszabb tAvon tdrt6n6
k6z-0ti kbzleked6s azismert viszonyok miaft jelent6s bizony-
talans6oit6nvezSt reit. melv kovetkezm6nye lehet az lcvonat
vArakoiatasla, amely viszcint azt jelenti, htigy mind avonaton
vSrakoz6knak, mind-a csatlakoz6 utasoknak bossz0sAgot, a
vas0tnak pedig koltsfu -visszat6rft6si kotelezetts6gel jelent.
Nem besz6lve-an6l, hogy egy.vag anytt pf)V#,.ahol jelent6s
gyors- 6s szem6lyvonati forgalom bonyol6dik, tovitbbi jelen-
t6s vonatkris6sekkel kell szAmolni.

Uzletpolitikai c6lb6l sz6momra elfogadhatatlan az a
meqofdhs, hogy r6ad6sul azzal a kozritifuvaroz6slv6gz6
c6qbel tort6nt d szez6d6skot6s, amely az adott telepOl6s-
r6l-k-ozvetlen j6ratokat k6zlekedtet a f 6v6rosba.

8. A tehervonati menetrendsznris6g olyag id6tlen id6k 6ta
tart6 akut dar6zsf6szek, amely kihatdssal van a sztiks6ges l6tszdm
pontos meghatdroz6siira, kiivetkez6sk6ppen a foglalkoztat6sra is.
Van-e. s ha lgen. mi a megoldisa ennek a probl6mdnak?

S;ipos lstvrini Az erufuvaro2asi piac egy r6sz6nek vissza-
h6dft'6sa 6rdek6ben tett 6s tervezett int6zked6sekr6l az el6b-
biekben m6r volt sz6. Ahhoz, hogy er6feszft6seink eredm6-
nvesek leovenek. 6s c6liainkat el6ri0k, a piaci vSltozAsokra
niovon oVorsan'kell redo6tni. Ez viszont'6rltal4rban negativ
haldst ov6korol a tehervod'ati menetrend betartasara. V6lem6-
nyem s7erint ez okozzaa kisebbik gondot. A nagyobb probl6-
niit ott lAtom, hogy az elmfft n6hAny 6v alatt sem v6ltozott
meg gy6keresen frunkat6rsaim egy r6sz6nek agondolkodas-
modja. Meg mindig nem tudatosodott elfug6, hogy atehervo-
natok menetrend szerinti kozlekedtet6se ugyanolyan fontos
kovetelm6nv. mint az. hoqv az lC-vonat pontosan indulion 6s
6ixezzdtk. fz'en a tenibteif sokkal nagycibb er6feszit6sie van
szuks6g eredm6ny el6r6se ctiljab6l. Az eddig megtett int6zke-
d6sek hatas6ra a menetrendszerfis{1 az elm0lt 6v azonos
id6szakahoz (els6 fr5kiv) viszonyfu a 59,6%-161 62,6o/o-ra m6-
dosult, ami 37o-os szer6ny javulast jelent.

Sipbs J6zsof : A vasrlt6n tort6n6 6ruf uvaroz6s visszaes6-
s6nek eovik meqhatAroz6 oka az 5ru feladSsAt6l a fuvaroz-
tat6nak i6rt0nA EtaOaslq tart6 indokolatlanul hossz0 id6tar-
tam. Ez ielenleg 34 Rml6 kdzotti 6rueljut6si sebess{;et
ielent. Eld6 l6o6sk6nt olvan teheruonati menelrend elk6szft6-'se 

6s szig or0' betartSsa'szu ks5ges, amely alapjan a fuv u oz-
tat6 f6l pontosan nyomon k6vetheti6ruja holl6t6t. Egyszerfib-
ben fogalmazva, a kijelolt 5rufelvev5 szolg6lati helyeken
tehervohati menetrend alap1an meg kellene tudni mondani,
hoov az X vonatra feladott Aru a c6l6llom6son mikor vehet6
6t.-Ehhez az is szUks6ges, hogy a sz6llittat6 f6lnek meghir-
detett tehervonati menetrend 6llion a rendelkez6s6re. Csak
es kizar6lao hv lehet az 6rusz6llft6s ir6nti bizalmat vissza-
nyerni, a vaiOi'amrigy sem kell6 rugalmassAg5n javitani.

Eov6birint az bv lebonvolftand6 tehervonati kozleked6s
ponitis l6tszAm-rieghat6roz6st tenne lehet6v6, amely po-
zitfv kdvetkezm6nyek6nt a v6g rehajt6 szolgAlat m u nkat5r-
sainak munka- pihen6- 6s szabadidej6nek nagy ponlossA-
g0 tervez6s6t, az olyan nagyon 6hajtolt hat6konys6gjavu-
f6st eredm6nyezne.

9. Kiizelednek a szakszervezetekkel az 1998. €vre vonatkoz6
tdrgyal6sok. M6rt6k6t teklntve milyen b6remel6sre szdmfthat-
naiia vasutas munkav6llaldk, miiyen 6szre szdmft?

Sipos lstv6n: Az 1998. 6vre vonatkoz6 t6rgyal6sok
val6ban k6zelednek. A munkAltat6 r6sz6r6l mindenek el6tt
kiegyensrilyozott 6s nyugodt 6szben rem6nykedunk.
Olvan konekt tArqvalAsokra sz6mltani. amelveket kUl6n6-
seh a hArom 6vrd'sz6l6 koz6ptAvra megk6toit meg6llapo-
dAs id6szakAban tapasztalunk.

Ez egy6ltal6n nem jelenti, hogy k6nny0 6szre konnyd
t6rovalSsokra szAmitunk. Az 6ves foqlalkoztat5si b6r 6s
XoiieXtnv Szez6d5s k6rd6seiben val6 

-meqAllapodAsok 
te-

t6 al6 hozAsa soha nem volt konny0 egyikT6l rdsz6r6lsem.

A vasutas munkav6llal6k kereset6nek alakul6sa a h6-
rom 6ves ciklusravonatkoz6an - amelynek r6sze az 1997.
6v is - roozit6sre ker0lt.

R tvtAVht. r6sz6r6l marad6ktalanul teliesiteni ki'v6niuk a
meg6llapod6s 1998. 6vre sz6l6 el6irAnyialait is. Akonkr6t
mOilOfr6t eovenl6re korai lenne nvilatk6zni. hiszen ez eov-
r6szt az ideikeresetek alakul6sAt6l, m6sr6szt olyan iel6i-
t6s t6nyez6kt6l is fugg, mint ?l infl6ci6s r6ta alakulAba 6s

kell meghatAroz6nak tekinten u nk.
A pontos m6rl6k kimunkAlAsa lekintet6ben a MOSZ

ezekben a napokban k6szfti el6 t6rgyal6si anyagait. Ma
m6g n6h6ny fontos elem hi6nySban pontos osszegeket
nem lehet kimondani, de az emlftett megSllapod6s a vas-
utas munkav6llal6kn6l re6ljovedelem emelked6st rogzit.
Term6szetesesen ennek akkor6nak kell lennie. hoov 6rez-
het6 fegyen mindenki szAmAra. E sz6m ponto's m-egnata-
r ozitsAhoz ism e rn i ke | | a jov6 6vi te rvezett i nf l6ci6 m 6 rt6k6t,
valamint az SZJAesetleges v6ltozAsait.

Az 1996. 6vi re6lvesztes6gek p6tl6sa mind technikailag,
mind m6rt6k6l tekintve m6s tpus0 tArgyal6sokat 6s meg-
6llapodAst ig6nyel. A vasutass5rg az 1996. 6vet tekintve
re6lvesztes6get szenvedett el, amelyet p6tolni kell. A
M9SZ ezir6ny0 elk6pzel6seirSl taktikai megfontolAsb6l
m6g korai lenne nyilatkozni.

A v6rva v6rt besorolAsi 6s tarifarendszer m6dosftAsa
tekintet6ben legal6bb k6t olyan okot l6tok, amely miatt
nincs re6lis es6ly a jagudr 1-i bevezet6sre.

Mindenek el6tt a MAV Rt. iavaslat6val ism6t olvan k6s6i
id6pontban Allt el6, hogy az dugusztus v6g6n mefkezd6dd
t6rqvalSsok. valamint a mind koncepci6iAban. mind tartal-
m66an jelent6s v6lem6nyelt6r6sek miati nem vihet6 vrigig.

A m6sodik, igencsak megfontoland6 szempont, hogy
egy esetlegesen bevezethet5 0j tarif6lis rendszer mik6nt
uii6tnet0 a-h6rom6ves megAllapbdAs harmad ik 6v6re !

Tov6bb bonvolitia a helvzetet a Vasutasok Szakszerve-
zete magatart'drsa'is, miv'el a VET-en val6 r6szv6teluket
tobb h6napja felfUggesztett6k.

10. V6gezettil Mit kfv6n n6vrokon6nak, a tirgral6asztal

6ltal6nos fenveoetetts6oel.
. a vasutass6j bZrmely itisiOOOt lrkezd el6remutat6 ja-

vaslatokat felkarolni 6s meovaloslitani.
. a munka vilSg6nak szerepT6it pa4neikrint kezelni, s a

kozos meg6llapodSsokat mint a MAV legf6bb munk6lta-
t6ja, betartani.
Ehhez a sz6p csomaghoz kfv6nok sok b6tors6got, kitar-

t6st 6s elkotelezetts6get!

z6pl5v0 keret- m eg6llapod5st, am e
t6roztuk a vasutas munkavAllal6k
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TET6 A LATT
A M0SZ SZETU{Z+

sz6kh6z6pitdsUnk",

Helyszini szem 16nk 6s bejdrdsunk alapj6n megdllapithato,
hogy j6l haladnak az 6pit6k a kivitelez6sben, Nagyon biz'
tosnak it6lheto, hogy 1998. osz6n M0SZ'sz6khdzavat6
lesz. Szdkhdz6pit6si helyzetk6p0n k16l "Ha fe16pti I egyszer
a hdzunk,,,"  clmmel a Mozdonyvezet6k Lapja 1997, 6vi
mdjusi szdm6ban irtunk (kis tdrt6nelm i visszatekint6ssel),
Most "csak' k6panyaggal kiv6n juk bem utatni a "hol is tart a

- A Szerk,

A GDL (Ndmet

A G DL - lfjrisAgi Tago zala a N6met
Mozdonyvezet6k lfjOsdgi Szerveze-
te. Ugyrendj6t sajdt alapszabdlya ha-
l1rozza meg, egyet6rt6sben a min-
denkori GDL Elndks6g6vel v6gzi fel-
adatait.

A GDL - lfjusAgi Tagozata h6rom
szintre tagoz6dik, a helyi tagcsopor-
tokra, a tenlleti ifjrisdgi csoportokra,
6s a sz6vets6gi (orsz6gos) tan6csra.
Minden egyes emlftett szinten vd-
lasztott elndks6g, illetve iljfs6gi ve-
zet6s6g k6pviseli a tagsdgot.

A tagcsoporti iljtisdgi vezet6k 6s a
terUleti ilj0sdgi vezet6s6gi tagok k6-
pezik egytittesen a teruletek ifjtis6gi
vezet6s6g6t.

A teruleti ifjrjsdgi vezet6k 6s az lf-
jtisdgi Szovets6gi Elndks6g kozdsen
k6pezi a GDL - Szdvets6gi lfj0sAgi
Vezet6seg6t, mely szovets6gi (or-
szdgos) szinten k6pviseli a szakszer-
vezetu nk lfj0s6gi Tagozatdt.

IFJUSAGI TACOZATAT

BEMUTATJUK
Mozdo nyuue t6k Sza ksze rueze te)

Szervezeti hirek
A MosZ Ligyvivo Bizottsdga 1997. augusztus

4.dn az alCbbi napirendi pontokat tdtgyalta:
. A M0SZ 1998 0vi 6rgyal6si pozici6inak k6ryona-

laz6sa. A kiiltinbtizO test0letek e 16 lr6sos form 6ban
szeptember elsd napjaiban keti i l .

. 1997. szeptember 11-dn QET kergt6ben ker0lmeg'
tdrgyal6sm SZAKAGI FUGGELEK m6dosit6s6ta
vonatkoz6 szakszewezeti javashtok. A M 0SZ |avas'
latai Sugusztus 30-ig k6sz!lnek el ir'6sban,

. Az UB kdrvonalazta az 1998 szeptember€ben
megtartand6 ll. Kongresszus e16zetes m enetrend-
j6t. V6gleges lormdj6t a Kiildottkdzgyfl6s hagyja
i6uit-.. AzUBd<inttittaGrand-HotelHung6ri6bantarland6
kdzponti Mozdonyvezel6 Napi rendezv6ny0nk le-
r0 le.ti-tagcsoporti elhelye z6sd 16l.

. Az UBAM0SZkupaez6vigydztesMiskobcsapal6t
nevezle az 0rsz6gos Vasutas kisp6lyds labdarfg6
bajnoksigra, tov6bbd a Horvdt Mozdonyvezel6k
Szakszeryezete meghiv6sdra a pdcsi teruletr6l kis-
plly6s hbdar[96 csapat utazik 269rdbba.

. A M0SZ 1998. 6v Mozdonvvezel6k 6vkonvve el6-
kOszitd munk6lataival Kiss Lrisz16 terrileti iigyviv6t
bizta meg,
Az UB megt6rgyalta a - G6p6szeti Szakigaztat6-

sdg riltal eddig meg nem er6sitett vagy c{foll inform6-
ci6t, - miszerint olyan mozdonyvezetd tanfolyam0k
megindftdsir6l sz6lnak a hirek, amelyek ism6telten
n6 lkii kizik a m e glonto lt, szakm ai el6k6szil6sl.

A M0SZ hivatalosan is kinyilv6nitja, hogy
amennyiben az ad-hoc m6don tdn6n6 k6pz6s foglal-
koztat6si go ndokat ind uk6l, a feh l6ss6g a tanfolyam ot
elrende16 mu nk6ltat6i kdrl terhefi,

A G DL - lfjus6gi Tagozat6nak fdbb
feladatai:
- Oktatds 6s tovdbbkdpz6s meg-

szervez6se 6s levezet6se a fiatal
tagoknak,

* M6s szervezetekkel az egyUttmf-
kdd6s megszervez6se,

- A tarifajog tovdbbfejleszt6se,
- A munkajog tovdbbfejleszt6se,
- Alldsfoglaldsok kialakftdsa a tdrsa-

dalmi folyamatokhoz,
- Szabadi<J6s rendezv6nyek szerve-

z6se,
- Nemzetkdzi tal6lkoz6k szervez6se

6s lebonyolftdsa.
Az ALE fenn6ll6sa 6ta a GDL -

lfj0s6gi Tagozata pr6b6l csereprog-
ramokat 6s iljris6gi taldlkoz6kat az
ALE Tagszervezetei kdzOtl megszer-
vezni.

Ezeddig ez k6tszer sikenilt, 1994-
ben Ndmetorsz6gban 6s 1996-ban
Magyarorszdgon.



1997, szeptember Mozdonyvezet6k Lapja

,,itinelyik elne temCke nen a talajbtilsarjad hanen a lrCgyCbtil, anellyel a talait boritolldk."
(loseph Jouber)

Dr. Markus, a kddszurkalo!
llvasdink el6tl nen kell bizonygalnunk, hogy a llozdonyrezel1k lapidban
nen szokdsunk vasulas szakszenezetek tevdkenysdgCt ninilslleni, nCg
inkdbb nen oly ntidon, hogy ezzel saidl eredndnytelensdginket teheleilen'
siginket paldstolju*.

ldej6l nill taktika az is, hogy dlhndf ellensdgkdp keresdsdvel, nilildns,
kardcsorlel6 polilildt lolylatva ofan d6libdbot nizoliunk lagsdgunk e16, anely
negloghalallan.

Alig csengett b a l/asulasok Szakszervezele VDSZSZ'tticsiiro/6 sail6had'
jdrata, a llagyar lrasulas 1997. illiusi lapszlndban a vdltozalossdg kedv66rl
a ll0SZ-l tlzb dr. lldrhus lnre elndk paciit hdcsk6l6 tolliira ,Szolidarilds
l,l0SZ nddra'cinnel.

A nagdt eb6ne* az ekdk kdzdlt ttbzle16 narcisszusban szenvedd szakszer-
vezelivezel| isnilelten kinutatta loga lehCril, s larkast *hltott.

A lfnyek ellerdll4sdvel is neghaldrozd eleneinek bobs elhallgalisdval
igy prdbdl operdht, hogy ezen kdzben a politizd6s irdnli irzdkellensdg{l,
alka ln a lla ns dg d t is b izo n yilia.

Szdnonra az is telbssdggel irthetetlen, hogy egy olyan appardlussal
n0kdd6 szervezelben ninl a ltSZ - ahol a nunkiiltanii struklira szolgai
n dsoldsdral oszldlyvezel6k n unkiikodn ak -, szakn ailag habko nnyl, l6bb -

nyire senninen 0 6nrendszenel ald nen ldn aszlolt tihaiok lornek a lelsziinre,
ninlyalanibtivtipatat Upliilla buzgiir. Evek 6ta iellenzd az a nagalarlds, nely
ninl egy recsegd granolon csak azl isndtelgeti:

. igy ninla nozdonyvezel1kn{l, egylorndn a nozdonyvezel1kkeL
Ldssuk bhAt bgijahb szdsszeneliben nikinl vezeli 16ha olvasdil lliirkus:
. Az 1996. decenber29-inegiillapodds nigziti, hogyazaldhd lelek kdzos

vizsgiihla ah relk nindazokala nunkakordkel, anelyben indokoll lehel
a n unkaiC6 csokkenl6se.

. Ezzelszenben,lanaft'kolldgdn naga nondja, hogy 1997. dprilis22-6n
- a l/El-en lirtdnd el1teriesztds helyell -, kCloldali ldrgyaldsokal
kezdeninyezett a llAl/ Rl. (kiludla nilyen szinll)vezelauel.

. l,ten sok*al kdsdbb a ttSZ kironul a t/ET-rd/, feladva ezzel azt az
Crdekvddeln i lehel6sdget hogy tirgyaliisos keretek kdzdll klnlrolklia
a n un kd lta t6 le trd *e n ys6 96 t.

. P o llika i s z0 k ld ld s d l b iz o n y ilja a z a 16 n y i s, h o g y ez z e / a 16 p d s d ve l le lni gja
a kolleklfu negdllapoddsok lehetdsdgdt, s ily n6don az dltala oly sokszor
elftilt liloHa li n egiillapodiiso*n ak adjo n le re l.

. Arra sen resl velenedni, hogy tdbbszdri szakszervezeti oldalegyezle-
lCsen inndron a ldrs szakszenezele*nek szabjon lell6telt, hogy elidtsz-
hassa a nagy,rissza 1616 l'!

. l,len 6rzC*eli azl sen, hogy e/6vezelell 6llete, anely elsdsorban Zd-
hony-Porl leriletCre leried kt, negossza sajdl, azonos nunkakdrben, de
n ds szolgd hli he lyen loghlkozta lo tt tagsii gii L

. Tagsdga szoliCarildsa ndgd btijik isnilellen, pedig kozisneil tdny a
la va ly 6szi ld rgya hsso roza lon n ula loll le lkdsziletle nsdge.

. Sz6l sen ejl azokrtil a tl1SZ dltal letl lip6sekr6l, nelyek ndlkil soha
nen 6il volna el na ndr lerndszelesnek vell eredn6nyekel.

. 0lyan nun*aslllus vdlldsnilvan szd, anelyr1lnaga sen tudia nil akar.

. A pluraliznusl inndron kinondya is igy kfudnft gyakorolni, hogy nail

"6' n eg ha ldrozza a va siln d/ n 0k6d6 szakszervezetek n aga lartiisdl.
. Az,En ragyok a legszebb, bgpbb, legnagyobb'elvel harsogva nyiftan

naga ali| kitdnia gy1rnia denokralkusan n1kddd szakszervezetekel.
. llis szervezel beligyeibe avalkozva, nozdonyvezelii kdrben kivdn

koz vd le n 6 nyku la tds I vdg ez n i.
. /690/felsz1lilia lagsdgunkal, lorduljon szenbe safdl leslilete az Igy-

viv6 I izo tts iig dd n td si ve L
Anenlijdl! llicsoda perspekfira a kozelg1 6szi tiirgyaldssorozal el6lt lldr

nosl ldlszik, hogy ki6rlell, lagsdgi v6lendnnyel aldliinaszloll 6rve helyeg
nagyhangl negnyihlkozdsok, partilira n6lkiliszlhie16addsra sziinilhalunk!

f,lo, de nen li/nagy bai. Hisz ndnely el6addson a kdzdnsig iillalnen hahll
sig66 a l1szerepl

Veszdlyes a kalauzok munkdia
Az dl.szakai,,diszkdjCratokon" a iqtykezel6 sokszor mdr kdrni sem meri a menet/egyet

A vasutasok igy u6llk: egyre
gyaknbban ker0lnek vesz€-
lyes, ndha dletueszdlyes hely-
zetbe. A szakszeruezetek dllf-
tdsa szerint a kalaazokat na-
ponta 6rl atrocltds. Az utasok
egyre durudbbak, z 6/szakai
vonalakon, valamln t z dgyne-
veett dlszkdvonatokon a le-
gyeilenarilk mer nem ls mer-
nek benyltnl ndhdny kocslba.
filegolddst a peron/egyek be-
uezeta# vagy a vasitl rend6r-
#g feld llftda /ele n th e tn e.

NEPSZAVA-inform6ci6
Elevesz6lyben vannak gyakran
a sz6 szoros 6rtelm6ben az 6j-
szal€i j6ratokon szolg6latot tel-
jesltd kalauzok - 6llitja Gask6 lst
v6n, a Vasutas Dolgoz6k Szabad
Szakszervezet6nek eln6ke. Az
drdekv6delmi szervezetnek sok

tagja jelzi, hogy egyre vesz6lye-
sebb a munk6juk, egyre gyak-
rabban fordulnak el6 tAmadAsok,
fenyeget6sek.

M6rkus lmre, a Vasutasok
Szakszervezetenek (VSZ) veze-
t6je is meger6sftefte: a dolgoz6-
kat egyre tObbszdr fenyegetik
meg az utasok, s a kalauzok
gyakran k6nytelenek megh6tr6l-
ni a t0ler6vel szemben. MArkus
elmondta: a vasutasokat m6g
mindig sokkolja az a bl''6sAgi itt6-
let, amely egy kalauz-utas konf-
liktus kapcs6n sztiletett. A Keszt-
helyen tort6nt esetndl a jegyke-
zel6 leszAllitoft a vonatr6l k6t fia-
talembert, akik nem voltak haj-
land6k felmutatni a jegyirket, s
ekdzben egyikiik megs6r0 lt.

A kalauzn6t k6t 6v felftiggesz-
tett bdrt6nbi.intet6sre it6ltdk. A

helyzet ma m6r komoly - v6li
Fridrik lmre, a VSZ egyik illet6ke-
se. Szerinte a diszk6kbajir6 tia-
talokat sz6llit6 vonatok utask6-
zons6ge jelent kul6nOs vesz6lyt
a vasutasok szdmdra. A felfoko-
zott lelki6llapotban 16v6, gyakan
ittas vagy kdbit6szer hatSsa alatt
6116 fiatalok k6zf mAr nem is na-
gyon mer bemenni a kalauz.

HELYESBITES
A Mozdonyvezetok Lapja 1997. au-

gusztusi szima 5. olda16nak alj6n, keret-
ben r0viden ism6t hirt adtunk arrol, hogy
az ez 6uiEuropai Mozdonyveze6k Napjit
a Grand Hohl Hung6ria krilontermeiben,
1997. szeotember 13-in 20 orai kezdettel
rendezik. Be16p6jegy 2000,- Ft/fd - 0s
nem 200,- ahogy irluk!-, amelyben ben-
ne toglalhtik a vacsora 6ra is. Ez6rt a
h ib66 rt eln 6z6st k6ril nk az 6rdekeltekt6l 6s
azolvas6kt6l. -ASzerk.



Mozdonyvezet6k Lapja 1997. szeptember

,,Elkdpesztden megudltozott a
ka la uz Cs a /egy n 6 lkti li po tya u ta s
kdzdlti macska-egdr idtdk: fe/-
cs e r6l6dtek a sz e repek- m o ndta
egy kalauz. - Kordbban a potya-
utas e/reit6z6ft a iegrykezeld e/6/,
elbif p6/ddu/ a vdcdben, a kala-
uz pedrg kereste. Ma mdr ndha a
kalauz b0iik el az agressziv uta-
sok e/6/.'

A diszk6j6ratok mellett az el6-
v6rosi 6s bizonyos kelet-magyar-
orsz6gi vonalak a legvesz6lye-
sebbek. A kalauzo k t6lq az 61sza-
kai jdratokt6l tartanak. Ogy v6lik:
megv6ltozott az utaso k hozzSAllS-
sa is; ma mindenki sokkal k6z6-
ny6sebb, hajlamos rgazat adni a
fenyeget6z6 utasnak, neki druk-
kolnak, nem a jegykezel6nek.

A MAV Rt.-n6l nem tartjak kii-
l6n nyilv6n a kalauzok ellen int6-
zett tdmad6sokat. Az ORFK ille-
t6keseit6l megtudtuk: a renddr-
s6gn6lsem l6tezik olyan kimuta-
t6s, amelyb6l kiderUlne, hogy
6vente h6ny esetben 6rik atroci-
t6sok a vasutasokat. Aszakszer-
vezetek becsl6sei szerint a na-
ponta j6r6, mintegy 2600 vonat
kozul mindennap legal6bb egyen
tdrt6nik s0lyosabb eset - de a
kalauzok m6r nem is jelentik azo-
kat, amelyekn6l nem t6rt6nt s6-
riil6s vagy nem volt sztiks6g ren-
d6ri int6zked6sre.

A MAV Rt. mobiltelefonok ki-
adds6val igyekszik javitani a
munkav6llal6k 6s term6szetesen
az utasok biztons6g6t. Az utaz6

szem6lyzet a ridi6telefonon mdr
a k6vetkez6 flllomflsra k6rhet
rend6ri segits6get.

A szakszervezetek szerint
azonban csak a vaslti rend6rs6g
fe16ll'rt6sa jelenthetne megolddst.
Ez6rt az 6rdekv6d6k igyekeznek
minden tekint6lyiikkel lobbizni.
Adminisztratiiv megolddst jelen-
tene a probl6mdra az fgyneve-
zett peronjegyek bevezet6se.
Ezzel a rendszerrel - azaz ami-
kor csak 6rv6nyes menetjeggyel
rendelkez6k tart6zkodhatndnak
az dllomdsokon - m6r a kapuk-
n6l megszrirn6k a p6lyaudvaro-
kon 6s a vonatokon tart6zkod6k
k6r6t.

(N6pszava, 1 997. Vll. 29.)
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KITUNTETETTJEINK
Az 1997.6vi Vasutasnap alkalmdb6l

a Magyar Kilztdrsasag Elndke
a Magyar Koztdrsasdgi Eronz Erdepkereszt kiftintetdst adomdnyozta

RIMASZOMBATI ISTVANNAK, a MAV Rt. Szolnoki Vontat6si F6ndks6g
f6mozdonyvezetSjfnek - Tobb mint k6t dvtizeden 6t v6gzett balesetmentes,
p6 ldam utat6 6s eredm6 nyes mozdo nyvezet6 tev6ke nys6ge e lismer6s6ri l.

Juhdsz Gyula szakigazgato
Szakigazga tdi Dicsdre tben rdszes itefte

az aldbbrakban felsoro/t ko//6gdka t'
BAGf eELl fdmozdonyvezetS, Szolnok Vontatdsi F6ndks6g

, BAKK ELEMERlS.mozdgnyvezet6, Sz6kesfeh6rv6r V. F. Veszpr6m Vont. Kirend.
| | BALAZS LASZLO mozdonyf elvigydz6,Hatvan Vontat6ii F6ndks6g . I I' 

I IVANYI ANDRAS mozd.onyvezetS, Budapest Ferencvdros Vontatdsi F6ndks6g | 
'

JUHASZ ZOLTAN mozdonyvezel6, Eszaki Vontat6si F6noks6g
t ' 

, Dr. J'ozan Tibor ll l
r GYSEV vasftigazgat6 I
lf , lgazgaftiiDicsdretbenrdszesitefte ,ll' 

I BORS JANOs,f6mozdonyvezetS, Sopron Vontat6si F6noks6g | 
'

. TIMAR TAMAS ROEE f6mozdonyvezet6, Sopron Vontat6si F6ndks6g
' 
l, n ioo,,**, ;r;, - ;;;;;,; ;;,;* r;;* ;;;r;,, r),,,r, I I 

t
t l

LL- -.-- - J J- - - J- -.-- -.-- -€J



1997. szeptember Nkrzdonyvezetdk Lapja I
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B qZ 6u _ 1?i/na rc 18. ^np$, 58 6rer hordbor o6urgr.

soferrtoror{er 5o1oy,,yr61 1992, y'ril"rtl 1^ ZS, ,or$, 13 ,@ orobo,

9.4- orr4'€t a"rt'au,n,#uz e.//

Bucsuzunk Toth Imr6t6l
/\)/iiszo/ a vasutas tdrsada/om. Tdth lmre rgaz-

J agatd, a MAV Rt lgazgat6siig tagja, a Szegedi
UJ TerUleti lgazga 6seg reze tdie h ossza n ta rtd s i -

/yos betegsigben 6/etdnek 58. 6vdben, Plius /8-dn
e/hunyt

T6th lmre Bdkds megydben, Nagylramardson szti/e-
tett ,42 dltaldnos iskola elvdgzCse utdn a bdkdscsabai
Rdzsa Ferenc Grmndziumban fo/ytatta tanulmdnyait,
ahol /958-ban drettsdgbett, s mCg ebben az 6vben
feluitelt nyert a budapesti M4szaki Egyetem Kciz/eke-
dCsmdrnoki kardra. /960-t6/ a MAV szegedi rgazgat6-
sdg dsztdndfasakint tanu/t s a drploma megszerzise
utdn /963. iilius /5-in /epett a MAV szolgd/atdba, a
szegedi Vontatdsi Fdnolrsdgen mdrncik gyakomokkdnt
/ 964-t6/ a szentesi Vontatdsi F6nciksdgen mfihe/yveze-
t8 vezetdmirnok, majd /974-ben smdt ursszakeni/t
Szegedre a vonatatdsi fdndksCgre uezetdmdrnoknek, a
kcivetkezd 6v e/qit6/ pedig annak vezet6l6ud neveztdk
kr. A szegedi lgazgatuisdg kcizpontldban /978. oktuiber
/-/6t6/ do@ozott, kezdetben a vontatdsi maidaz Azem-
vrteli osztdlyt vezelle, ezt ktivetden Azemurteli rgazgatd-
helyetteskdnl majd /990. december /idt6/ haldldrg
rgazga tdkC n t do lg ozo tt

Tdth lmre vasft trenil elkdtelezettsdge kozrsmen
Szdmdra az 6/et a munka, a uasit azonos tafta/mat
ielentett Azon keuesek kdzd tadozott aki dletCt r's a/d-
rendelte a uasit boldogu/dsdnak

Hiuatdstudata, szakmaszeretele kttartd szorgalma,
nagyfoki munkabirdsa mdsok szdmdra is pildamutatd.
34 Cves uasiti pdlyafutdsa alatt soha nem adta fel a
ktizdelmet mdg betegsCge ideje alatt sem, ha kellett i/ra

ds i17a harco/t a vastit drdekdben. Tevdkeny rCszt ud//a/t
a magyar uasit megilU/dsdban, korszer4s itCsdben.

Fe/eldssdgte/ies szakmai munkdl? mellett ie/entds
ktizdleti funkckikat toltolt be a KTE Csongrdd Megyei
e/ndkekdnt az orszdgos elndks6g tagiakdnt a Csong-
rdd Megyei Kereskedelmi 6s lparkamara vezetdsdgi
tagiakdnt /994. december /4-t6/ a UAV At lgazgatd-
siig rgazgatQ?kdnt s dolgozott mndenkor kidllt a uasfit
a uasutasok Ardekdben.

Krmagasld szakmai munkdldnak elrsmerdsekCnt tlJbb
magas kttintetistkapott:Az Erdemes 6s kiudld vasutas
kitintetAs utdn /992-ben e/s6k krizcitt kapta meg a
Baross Gdbordfat a 46. Vasutasnaponpedrg dtvehette
a Magyar K64drsasdgi Erdemrend krskeresztlCt

ftith lmrdt a MAV Ht safit halottidnak tekintette.
t/to/sd itldra a KHVM a UAV Vezdngazgatdsdg, a
Szegedi Tenileti lgazgatdsdg a Tdrsigazgatdsdgok, a
hazai ds ktilfcildi uasuta& Csongrdd, Bdkds 6s Bdcs-Krs-
kun megye kcizgyti/dsdnek 6s az tinkormdnyzatok, Sze-
ged Megyei Jogi Vdros Polgdrmesteri Hiuataldnak ve-
zetdi ds kdpviseldi a gazddlkodd szeruezelek, intdzmC-
nyelr, luuaroztatdk kdpwseldi liny/eges 6s nyugdfas
vasutasolc toudbbd rokonok bardtok 6s ismerdsdk ki-
sdrtdk uto/s6 itldrafilius 25-6n Szegeden, a Belvdrosi
temetdben.

A szedadds alkalmdval feloluastdk dr Lotz Kdroly
minrszter rdsztudtnyiludnfrdsdt a Vasit Szolgdlatddrt
arany fokozata posztumusz kittintetis adomdnyozdsd-
nil sztilti okratot

Em/CkC t szerete ttel 6s trsztele ttel megdn2ztik
szivtinl<ben.
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Tlsztelt olvas6lnk!
(Egy, h6napok 6ta tart6 szakmal vita 0labb fordul6jdnak k6zz6t6tel6vel az a c6lunk, hogy felhivjuk a
fel0gyefetet gyakorl6 Szaklgazgatosegok lllet6kesehek a flgyelmet az eldatlan elhpotokral HAtha tdnenik
lntdzkedaslt Slpos J6zsef

6szint6n sajn6lom, hogy cikkemmel
csal6d6st okoztam Onnek. Mivel
szakszervezetUnk terUleti k6pvise-
l6je utjdn a tudomdsomra hozta,
hogy az Ugyet lezertnak tekinti, a
mag6nlevelezdsnek nem littam to-
vdbbi 6rtelm6t. A helyreigazft1s az
6llom6sf6nokkel lolytatott besz6lge-
t6sre vonatkozott. Tekintettel arra,
hogy a hozott int6zked6sek a voros
szalagok bevon6s6n kivril semmi-
lyen k6zzeftoghato, 6rdemi vdlto-
z6st nem hoztak, ez6rt fordulok is-
m6t a nyilvdnossdghoz.

El0lj6r6ban a sajt6t6rv6nyre hi-
vatkozom, mely szerint ha val6tlan-
sdgot 6llftok, vagyvalakinek a hitel6t
rontom, esetleg a j6 hir6t vesz6lyez-
tetem, ezek6rt bUntet6jogi felel6s-
s6ggel tartozom, melyet bir6s6gi
0ton 6rv6nyesft het. Eddig senki ne_m
cdfolta az dltalam leirtakat. Az On
levele lormailag kifogdstalan 6s rop-
pant diplomatikus, m6gsem tudom
elfogadni, mert nem a t6nyeken ala-
pul. Megpr6b6lok - amennyire lehet
- rdviden, pontokba szedve vdla-
szolni.

1. A tolatdsvezetdket csak Kun-
szentmikl6s 6llomAson nevezt6k ki
vonatvezet6nek v0rds szalaggal,
m6shol termdszetesen tanfolyami
kdpz6s 6s szakvizsga elSzi meg a
kinevez6st. Nem felel meg a val6-
sdgnak ,,a meneszt6si jogosultsd-
gon kivtil valamennyi a vonatvezetS-
re is el6irt feladatra vonatkoz6an"
meg6llapft ds. Csak f elsoroldsk6nt :

- nem szolgdlati lappal ielentke-
zik,

- nem vonatkis616.
- nem vezeti a menetigazolv6nyt,
- nem helyesbflt terhel6st,
- nem irhatom be a menetigazol-

v6ny 3. rovatdba,
- nem v6gez kereskedelmi tev6-

kenys69et,
- nem khatla al6 az lrdsbeli ren-

delkez6s t6p6ld6nydt,
- nem vehet 6t tolatdsijegyz6ket,
- nem szolgdlat ki nyittvonaliszol-

gdlatihelyet,
- nem vez6nyelhetS katonavonat-

ra, m6r6vonatra, elegyet is sz6llft6
munkavonatra.

Tisztelt Kaposvdri Pdter Ur!
- kdzleked6 vonatn6l koz6p6llo-

mdson nem vezethet tolat6st.
- nem felel a vonatba sorozott

jdrm0vek 6llapot66rt, 6lomz6rak
megl6t66rt.

A v6grehajt6 szolgdlat Forgalmi
Utasftdsa nem ismeri az egyszerfsi.-
tett vonatvezet6i vizsgdval rendel-
kez6 tolatdsvezet6, de m6g azulaz6
tolat6svezet6 fogalmdt sem. A MAV-
nSlnem hiszem, hogy lehetne alkal-
mazni az,,ami konkr6tan nincs meg-
tiltva, azt szabad" elvet, mivel min-
den munkav6gz6s le van szabSlyoz-
va az utasfitdsokban. Pontosan le
van irva, hogy kiv6gezhet k6zleke-
d6 vonattal tolat6st. ki veheti 6t az
erre megbfzAst, felhatalmazdst ad6
Tolatdsi jegyz6ket. Birtokomban van
ebb6l a t6rs6gb6l szArmaz6 tolatdsi
jegyz6k p6ld6nya, melynek ilyen so-
ra is van: - Tolatdst vezeti a tolatas-
vezet6!-

Bdrmilyen hihetetlentil is hangzik,
ezt a szolgdlati vezet6 - munk6ltat6i
int6zked6sselfenyegetve - m6g al6
is irattatja a dolgozokkal.

Az m1r gondolom nem lep meg
senkit, hogy ezeknek a dolgoz6knak
a vizsgaanyagiiban a 319. 6s 328.
pont sem szerepel! Az un. ,,Satelit"
kiszolgill6s tolat6s tehervonatnak
min6sUl(Tt) ez6rt mind az F.2., mind
a 36.s2. ir.dsos tdvirat szerint a telep-
6llomdsoknak tehervonalos vonat-
kis616 szem6lyzetet kell biztosftani a
kiszolg6l6sukhoz.

A felt6telek adottak, a vez6nyl6-
sUk m6gsem by t0rt6nik. Egy f6 vo-
natvezet6 az ulazSi l6tsz6m terh6re
az emeleten seg6dvez6nyl6k6nt te-
v6kenykedik. Mivel az F.2. Utasitds
691., 699., 319. 6s 328.b. pontjaira
ez iddig semmilyen m6dosftds nem
6rkezett, klvdnatos lenne, ha ebben
az Ugyben valaki - aki kell6 hatAs-
kdnel rendelkezik - magdra vdllalnd
a felel6ss6get. T6rt6netesen pa-
rancskonyvi, vagy egy6b formdban
a v6grehajt6 szolgdlat tudomds6ra
hozn6 ennek az er6ltetett munka-
v6gz6snek a pontos lefrdsdt, melyre
b6rmikor hivatkozhatna, esetleg
baleset eset6n megv6den6 a dolgo-
z6l.

2. A nyiltvonali szolgdlati hely ki-
szolg6l6sa tolatAsvezet6vel k6t
esetben is megt6rt6nt. Ebb6l egyik
esetben jogosulatlan dolgoz6 me-
nesztette el a vonatot. Minddssze
bele kell lapozni a fejrovatos napl6-
ba, az irdsbeli rendelkez6s t6mbj6-
be, illetve a menetigazolvdnyba. Az
irdsbeli rendelkez6s f6nymdsoh p6l-
d6ny6t megktildtem az On r6sz6re.

3. Amozdonyvezet6knek nem kell
ismerniUk az O.1. UtasftSs rendelke-
z6seit. Nem tananyaguk, nem is
vizsg6znak bel6le. Csak a sz6muk-
ra el6irl utasft6sokat kell ismernitik.
melyek az E.'1. Utasft6s l. r6sz 2. sz.
mell6klet6ben vannak f elsorolva. Az
O.1. Utasft6s a vizsgabiztosok 6s az
oktat6tisztek utasfltdsa, a felk6szi
t6st 6s a vizsgdztat6st szab6lyozza.
A munkav6gz6st a forgalmi 6s a vele
kapcsolatos mfiszaki utasftdsok
szab1lyozz1k. Paradox helyzet len-
ne olyan utasftds alapjdn dolgozni,
amely szdmomra ismeretlen.

4. YAlaszdban leirja, hogy a For-
galmi Osztdlynak nem volt tudom6-
sa a selejtes kocsik mfiszakidllapo-
tdr6l. Ezt 6n nem vitathatom, de a
helyi szolgdlati f6n6k 6s a beszdlli.-
tdsban 6rdeketl resztvev6 vala-
mennyi dllom6si dolgoz6 tudta. Ami-
kor ezeket a probl6mdkat helyben
felvetettem, telefon ment a vontatdsi
f6ndks6gre. Nem bejelent6s, ha-
nem valami zavaros magyardzat, ta-
l6n hogy ,,nem fgy dolgozom, mint
eddig", vagy valami ilyesmi. Ekkor
kdz6ltem a vonatat6sif6n6ks6g ve-
zet6s6vel a t6rsdgben t6madt konf-
liktus okait. Sok minden nemt6rt6nt,
a beszdllltds tovdbbra is folytat6dott.
Az utasft6sokal a szolgdlati f6ndk
tovdbbra is kiadta, pedig n6ha m6g
a csavarkapcsok is hienyoztak. A
nyilvdnval6an utasftdsellenes mun-
kav6gz6st pedig senki nem merle
megtagadni, tartva a retozi6t6l. En-
gem ez Cs6k Mdt6 idej6re eml6kez-
tet.. .

5. Ebben a pontban On szem6r-
mesen megkenili a k6rd6st 6s sta-
tisztikai, teljesft m6nyi adatokkal fog-
lalkozik. Mivel 19 6ve dolgozom
ezen a tenilelen, ezzelteljesen tisz-
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tdban vagyok. Viszont afia a k6rd6-
semre nem kaptam vdlaszt, hogy az
ideiglenesen szOntet6 forgalmi szol-
gelat alatt hogyan volt lehetsdges az
6llom6sbol ki6gaz6 5 km hossz0,
max. 5 km/6 sebess6ggel j6that6
iparvdgdny kiszolg6l6sa szolg6lat-
tev6 vez6nyl6se n6lk0l, tdbb 6rai
kinntart6zkoddssal, mikdzben n6-
h6ny vonat lekdzlekedik. Erre b6tor-
kodtam lefrni, hogy ez mdrvas0tbiz-
tons6g a fels6fokon!

Tehdt 6sszefoglalva.
1997. janudr 27-e 6ta l6nyeg6ben

el6rel6p6s nem tdrt6nt. Fett6tele-
zem, hogy a Vasutbiztonsdgi lroda
dolgoz6inak nem csak a bekOvetke-
zett balesetek vizsgSlata, elemz6se
a feladata, hanem az ellen6z6s, a
megel6z6s is. Egy vezet6nek nem

kotelessOge a ddnt6seit megindo-
kolni, de 6rt0k a felel6ss6get v6llal-
nia kell. Mivel semmilen felel6s-
s6grevon6sr6l nem tudok, az ak6-
vetkeztet6s vonhat6 le, hogy valaki-
nek, vagy valakiknek nagyon nem
6rdeke a {enti dolgok objektiu vizs-
96lata, nyilvdnossdgra hozatala.

Az is lehets6ges, hogy ez lehet az
Sraaz el6rel6p6snek, a karrier, ma-
gasabb beosztds fel6? Ezt a vezet6t
az6ta tdveddsei, mell6fogdsai,
szakismeret-hi6nya elisme16sk6p-
pen csom6ponti vezet6nek nevez-
t6k ki, mik6zben mindenhol a lr,tAV
stabilizal6sa16l, meg0jft6s616t be-
sz6lnek. A hib6k kdzben sem fogy-
tak ki. Ez a vezelf szUks6ghelyzet
ben vonatvezet6i t6nyked6st vdllal
ugy, hogy a munkak6r legelemibb

feladataival sincs tisztdban, illetve
nem l6tja el. Parancsk6nyvi rende-
letben aldirdsdval hitelesftve megrd-
galmazza a mozdonyszem6lyzetet
(37. sz. Pk.) an6lkul, hogy dllitdsa
val6disdgdr6l meggy6z6dne, 6s
m6g sorolhatn6m tovdbb.

Tekintettel arra, hogy lapunkat
nem csak mozdonyrezet6k olvas-
s6k, bizom benne, hogy a nyilvdnos-
s6g segft s6g6vel h6zon beltil sikenil
az Ugyet - s0lydnak megfelel6en -
kivizsg6lni 6s megnyugtat6 int6zke-
d6sekkel lezirnl Amennyiben ez
nem lehets6ges, abban az esetben
a munk6ltat6 magasabb szint( ve-
zel6j6t keresem meg.

Garamvdlgyi lstvCn
f6mozdonyvezet6

Kiskunhalas Vontatdsi F6n6ks6g

Tisztelt Szerkeszt6seg !
Ezuton szeretn6k gratuldlni a tr,tAV Rt. vezet6s6nek 6s
nem utols6sorban M6szdros Andrds 6s Anda lstvAn
uraknak ahhoz, hogy megalkottdk az utasbardt menet-
rendet. 266ve dolgozom mint mozdonyvezelf,de eddig
ez a legrosszabb menetrend.

Utasbardt az6rt, mert meg nem 6ll az lllomflson, ne
hogy fel tudjon szdllni az utas, ha meg6ll 6s fel tud
sz6llni, akkor 30 km utazds alatt legaldbb k6tszer szdil-
jon 6t, ha ez kev6s, akkor csatlakoz6sra vdrjon 1,5 6rdt,
rosszabb eselben egy eg6sz 6jszakdt. A30-as vonalon
Fony6d-Nagykanizsa kdzdtt amit mriveltek a menet-
renddel! Mintha valaki klwil6ll6 csindlta volna, 6s az
utasokat k6szakarva elUld6zndk a vonatokr6l. Sdvolyon
lakom, inn6t jdrok dolgozni, legtdbb esetben B.szent-
gydrgydn kezdem a szolgdlatot. Az uj menetrendben 4
vonattalkevesebb dll meg, senki nem tudja hogy mi6rt.
Ar6git mdr megszoktdk az utasok, j6 is volt, mi6rt kellett
megv6ltoztatni?

Nem dll meg a 8507 sz. vonat. Eddig 8527/867 sz.
kdzlekedett 6s Bp-ig megdllt minden Allomdson. Most
850718607 szdmban 6s Fony6d-Bp. kozdtt 6ll meg min-
den dllomdson. Kanizsdn sok telektulajdonos van, akik
k6rt6k a 8537 sz. vonat vissza6llftdsdt, hogy tegyen
csatlakozds a 8817 sz. vonathoz. Most ez a vonal szinte
tiresen kozlekedik mert mindenki elmegy a 8507/8607-
el. Ez a vonat lenne a MAV dolgoz6k hazal6r6 vonata,
mert 7 6rakorvan vdh6s. Nem 6ll meg a 315-2 sz. vonat,
pedig utas mindig volt rajta. Didkok 6s Balaton mellett
dolgoz6k. Nem 6ll meg a 2A4 sz. vonat, mert ez ponto-
san j6 volt a MAV dolgoz6knak, a 19 6rakor t6fl6n6
v6ltdsra be6rni Kanizsdra. Es ami a legszebb ebben az
[j menetrendben, hogy nem 6ll meg a 8508 sz. vonat
sem, amia nap utols6 vonata.

A Budapest-Nagfkanizsa f6vonalon Sdvolyon a vona-
tok ilyen id6kdzben kdzlekednek:
8502 sz. 11 .33 6ra 8526 sz. 19.58 6ra

8.43 6ra5.08
8524 sz. 16.41 6ra 8530 sz. 4.4'l 6ra
Kett6 kdzdtt lenne a Kett6 kdzOtt lenne a
315-2 sz. 15.37 6rakor 8508 s2.22.20 6rakor.

Amasik amit sok koll6gdval6s gondolom az utasokkal
egygtt nem 6rtUnk, mi6rt kell Fony6d dllomdson dtsz6lF
ni? At kell szAllni a 8535-8705 ,8521-87'11, 8704-8524,
8706-8526 sz. vonatokndl. Nem mehetne az a szerel-
v6ny v6gig? G6pet 6s szem6lyzetet lehetne megsp6rot-
ni. Pl. ha valaki Fony6dligetr6l akar Keszthelyre utazni,
30 km alatt k6tszer dt kell neki szdllni. Ez nagy csoma-
gokkal6s 2-3 gyerekkel nem is olyan kellemes. Am6sik
a csatlakoz6s. Fony6don mindig volt csatlakozfls Ka-
posv6r fel6 a 314-1 r6gen 853/863 utdn.

Most 1,5 6ra v6rakozds utdn B.szentgy6rgyr6l a 8508
sz. vonat elmegy 22.12 6rakor, Keszthelyr6l az utols6
vonat 22.20-kor 6rkezik. Utas majdnem minden nap
van. Mivel a vdr6termeiket is be kell z6rni, elk6pzelhet6
hogy milyen v6lem6nye van az utasnak a MAV-r61. J6
volna ha a menetrendszerkeszt6k tudomdsul venn6k a
javaslatokat. Velem egyUtt 1O-en jdrunk a MAV-hoz dot-
gozniS6volyr6l.

Mikor megtudtuk a menetrendtervezetet, telefonon 6s
a kdzjegyzfsdg 0tjAn irdsban is k6rtUk M6sz6ros And-
r6st, hogy ne v6ltoztassa meg a r6gi menetrendet. En-
nek ellen6re minden megvSltozott. Mintha tudatosan
riasztandk elaz utasokat. Sipos lstv6n vez6rigazgat6 rir
nyilalkozatai pedig (a vasdt a vid6k6, m6g tobb utast ver
a MAV) pont az ellenkez6j6t sugalljdk, mint az igazsdg.

Teh6t ha B.szentgydrgycin 19.39 6rakor indut6 8526
sz. vonat utdn v6gzek a szolg6lattal, csak reggel a
8530-as vonattaltudok hazamenni 4.30-kor. pedig van
a 858, 240,8508 6s a 3 8508 vonat afordul6ban. Marad
a kdnydrg6s a koll6g6knak, hogy 6lljanak meg, vagy
rosszabb eselben a v6szf6k.

Ag6pkocsi nem kilizet6d6 a 3 FVkm t6rfr6s mettett, de
rendes parkol6 sincs. J6 lenne ha Sipos lstvdn Ur is
ef6bb k6nilnfzne a vas0ton 6s csak utdna nyilatkozna.
En pedig k6rn6k t6le egy olyan igazotvdnyt, hogy szot-
gdlatb6l hazater6ben b6rmely vonatr6l leszdlthatok Sd-
volyon.

Kelemen J6zsef
mozdonyvezet6
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frllOSZ allasfoglalds
o kereskedelmi foroalomban kaphat6, az eo6szs6q0qvi hat6s6gok

6ltal min6sitett valamelv m0arivao palackb?n tdrolt d5v6nwiz,-
o a mozdonvszem6lvzet'a szAinfrd meodllapitott mennyls6get a

szolgdlata hqkeztt6sekor a jelentkezdSi helyen v6telein6 d zdrt
palaikot.

o ineoold6s lehet az is. hoov a vonalhdl6zaton kiielOlt dllomdsiszol'
gdliti helyeken szotbaaii kozben v6telezn6lel a megdllapitott
[6szletet.'

fu iv6vizel t6rt6r6 elldtds 6tmeneti rendez6se azonban vdemQny0nk

UAV nt. GE6szeti Szakigazgt6sdg
Mozdonyszdodlati Divizkl
KocslsGnrErir
ditv izbv ezh6 hel yettes

Ttsz1eitKrcis0r!
A GY.74-ZA1I96. MD.3. szAmrj megkaesdsuKel ka@aban a

MGZ az aldbti dlldspontidt alakltotta ki.
A mozdonvszem6lvzef szdodlat k6beni ivdviz dldtdsa kapcsdn a

vfuleqes meoOOast valamennii vontat6 idrmtvon lelszerdt htt6sz*-
fely. j?.enl!e!', amely megfelel6 min6segU 6s mennyisdg0 eg6sn6ge
rvov rz laroasara al Kal mas.

AIilGZ et6mdban dtmeneti meqdddsk6nt azaldbbi m6dszerttartaM
elfogadhat6nak:

szerirrt nem idenhetiazt. hoov aidenleoi kannds vizt6rolds a i{rmfvbken
megz0ntet'6ve ka0ljori Enii* f6 ind6ka, hogy egy_es jdrrir0veken tomeosz0ntet-6sre ker0liiin Enriek f6 indol€, hoqy eoYes idrmWd<en to
vdbha b csak iSy ddtrat6 meg a k6zmmdflehdlffie €s a jdrmfi-vabffa s Gnl( igy dohalo meg a Kezm6as lenetosege es a FI
szem6lvzet r6sz &te aflneovesXsztitAsi ta/6kenvs&. 

-

Aiafasolt tamoszc m{ooas vetem6ny0nk 3zdnt csak a legvtA iariasolt termoszc mdddds v6lem6ny0nk 3zefrnt csak a leqv6gs6
;ttien elfmadhat6. merti meqfelel6 iv'6viz v6telez6se, valahiri aeseltjen elfoqadhat6, mert-a megfelel6 iv6viz v6telez€se,

termcz szeri6lyes hhszMlaba adasa egyeU poU€fna@ jtermcz szeri6lyes haszMlaba l6mdkkali4r.
Slpos J6zset elnok

Tudiuk hdny ora van!
Mozdonwezet6i l6tsz6m 6s szolgdlati ora,1997. 6v 7. ho 23 munkanap

SzolgAlati Allo- Szolg. Kifizetett Kot. 6ra
hely m6ny 6ra l6l6ra;'dra

Szolgdlati Atto- Szolg. Kifizetett Kot. 6ra
hely mdny 6ra t0l6ra ,,-"6ra

Bp. Ferencv{ros 345 48 788 792 34 174
174 3 0

Szeged 118 17 993 955 26 179
186 10 0

Bp. Eszaki 242 35 896 1 007 14 179
1 8 3 5 0

B6k6scsaba 171 24 Mg 319 40 179
1 7 7 2 0

Szolnok 322 44 556 909 11 170
1 7 0 3 0

Kiskunhalas 100 13248 99 6 172
1 6 7 1 0

Sz6kesfeh6rv{r 331 45 137 171 0 172
1 7 0 1 0

Szentes n4 31 701 611 142 175
1 7 2 3 1

Bp. Ddli 40 8 497 320 1 179
1 8 9 9 0

V6szt6 57 7063 0 I 179
't7't 0 0

Gydr 259 36 386 3n 0 179
1 7 8 2 0

P6cs 240 31 969 100 343 179
1 7 3 1 2

Bafassagyarmat 61 9711 2 0 179
1 7 7 0 0

Domb6v{r 246 35 994 2429 12 172
180 12 0

'Hatvan 130 18 911 381 0 171
1 7 2 3 0

Nagykanizsa 189 26 638 'l 847 97 169
177 12 1

Bp.ttlyugati 5 809 0 15 184
1 8 1 0 3

Szombathely 211 26 763 n $5 158
1 5 6 0 2

Miskolc fi2 68 536 352 308 171
1 6 4 1 1

Celldomiilk 190 24 930 0 1 258 168
1 5 8 0 8

Debrecen fiz 47 818 159 76 170
1 6 3 1 0

Tapolca 86 11 020 68 112 168
1 5 9 1 2

Nyiregyh{za 230 31 354 188 269 179
1 7 2 1 1

Z{hony 147 20265 39 0 179
1 7 7 0 0

Zalaegerszeg 92 12354 In 56 168
1 6 4 2 1

H{l6zat 4 899 679 m4 11 238 3 169 174
1 7 1  3 1
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