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BendhagyciSipos-pdrosn terTi
Tfzkdrd6s, htisz udlasz!
figyelemmelkfs6r6s5tjeuni6 idev6g6szabAlyoz6sainak
pl.avez6nybelsSfelk6szul6st,
lenti,m6sr6szt
a megfelel6
gerveat,
6s hafejleszt6sekben
l6sirendszerben,
a munkav6delmi
sonl6kban.
iagyrb a frlozdonyuezetdlr Szakeeruereta el6 enbcrc,
Tov6bbrais tev6kenyenr6szt kell vennunkazoknaka
az enar, budkeny#gilk sodn mls+nds szercpkdrbn
a munk6j5.ban,
nemzetkozi
vasOtiszakmaiszervezsteknek
kell munkdlkodniu& ez az eltffi fela&tatbdl t:sfakd.
Va/on ugyanazokn a kdrddsekrc hogyan, milyen amelyekaz eur6paivas0tikozleked6szokken6mentess6
t6tel6velfoglalkoznaka saj6t 6rdekeinkk6pviselete6s
EId tdssal vezdrclve nllaszol egyiktlk CsmCstkuk ?Kirigy
v6gett is. Az emlftettekszempontjAb6l
d6seink feldlelk a frlAV tCrsdalmunkban helyet fogla- 6rv6nyesft6se
- az UIC- szakmai
els6sorbana NemzetkoziVas0tegylet
ld pillanatnyi helydhszerepdt, fellddisihfeflesztdsit ktl6nds tekintettel az orszdg az Eurdpai Uni6ba val6 f6rumait6s az uni6svasutakszervezet6t:az Eur6paiVas- GEB- kfv5nommegemliteni.
Az UICutakkozogs6g6t
in teoE kidisd uaI kapcs ola tban.
Bbmflljiik rendhigtyi kisdrletilnk az otvasd szeltemi nek a MAV alapit6 lagja 1922 6ta, a GEB-ben pedig
jogf tag 19336ta.
6ptll6sit szolgdfa. Taldnrengeteg tapasztalatszerzdsl megfigyel5{aniicskoz6si
-A Sze*.
Sipos J6zsef (a MOSZ eln6ke): MindenekelStt k6t
is nyi/tezazdsszedllittis.
olyanfeladatotkella t6rsas6gnakmagael6 tfizni,amellyel
beliilel6kdszitd
tdrgyal6sok v6lem6nyemszelintm6risjelent6sk6s6sbenvan.
folyamatain
1.Az EU integr6ci6s
Az egyik,a MAV Rt. koz6p6s hossz0t6v0 strat5gi6j6t
kapcsolatban
is.M ilyenleladatokat
folynakhazrinkfelv€tel6vel
l6zasankellenedolgozniukaz
el6k6szft6
szakembereknek
rd eza tiirekvdsa MagygrAllamvasutakra?
Sipos lsW6n (a MAV Rt. vez6rigazgat6la):Figyelem- uni6eddigelfogadott,s a tag6llamokk0r6benm6r a megmegfeleljen
avas- val6sft6sst6dium6ban16v5,a vas0ti kozleked6segyes
hogyMagyarorszAg
melkellkfs6rnunk,
lehet6s6geken,
azok megval6sF
sza- elemeitegys6gesftend6
kiadottspeci6lisuni6sel6frAsoknak,
0ti k6zleked6sre
feladatrendsze16nek
kormAnyzati
feladat, tAs5n.J6magamaz EUh6rompill6res
Ez ugyanalapvetSen
bSlyozAFoknak.
kozoss6gifeladatokb6la
is koteles- els6 pill6r6benmegfogalmazotl
de a MAV-nakmint nemzetivas0tt5rsasAgnak
tartoma legfontosabbanszeruez6si, vasutakran6zvea koveikez6ket
s6ge,hogy a tArsas6gonbelulv6grehajtand6
kovetelm6nyeket
a maga nak:
szdmvitel6s hason16
6talakftAsi,
. a transzeur6pai
fakad6felhSl6zatokmegval6sft6sAb6l
r6sz6r6lteljesftse.
adatok,
kulcsk6rd6sea versenyszaAz uni6s szabSlyoz6snak
badsAgmegteremt6sea vas0ti kozleked6sbenis, azaz . kereskedelempolitika,
alapona vas0tip6lyakdfifizet6sellen6ben . fogyaszt6v6delem,
kolcs6n6ss6gi
kovetkezm6a v6ffalkoz6kig6nybevehetik.Ez azl kovetelil6ltink,hogy . a fokozotttizikai-6s szellemiig6nybev6tel
az utasoknyeitk6vet6munkaeg6szs6gugy,
m0szaki6llapotAt,
a j6rmdveinkkorszer0s6g6t,
a pontoss6got,az eljutAsise- . a vas0tioktat6s6s k6pz6sk6rd6skore,valamint
fuvaroztat6kinform6lAsAt,
bess6geta nyugatiszlnvonalraemeljuk,m6gpedigm6r a . a szoci6lpolitika.
teljes kor6t 6rint6
A m6sik, a vasutas munkavAllal6k
csatlakoz6sperc6re. M6skulonbena fejlettebbnyugati
benn0n- ismeretterjeszt6s,
ami n6lkuI szintemegval6sithatatlan
az
vas0tiversenytArsa sajAtp6lyAnkr6lis ,,lesop6r"
uni6Altaldeklar6ltc6l,miszerintvalamennyipolgArszoci6ket, nem is besz6lvea nemzetk6ziforgalomr6l.
j6l6tejavuljon,s megteremtSdj6k
kulturAlis
kella nemzelk6zi lis,gazdasAgi,
Fe.elflzdekmiattaddigragondoskodni
jelent6s6g0f6vonalainkmegfelel6m0szaki6llapot6r6lis, a nemzetekkozottib6ke6s agazdas6gifejl6d5s.RAad6sul
a tranzitforgalom mindeztfgy kell megval6sftani,
hogy az uni6 ne legyen
nehogya legjobbanfizet6forgalomfajta,
tAvol polg6rait6l,ez6rt a d6nt6si pontokata polgArhoz,
elkerUljea magyarvas0th6l6zatot.
pontrakell koncentrAlni.
A pontossAgkedv66rtmegjegyzem,hogy az eur6pai vasutashoza lehet6legkozelebbi
2. Az EurdpaiKiiztiss6gekBizottsdgaelk6szitettegy Fehdr
szemmelis igen korszerfi,1993-asvas0titorv6nyszerint
a p6lyA6rtaz 6llamotterhelia felel6ss6g,6m a feladatok Kiinyvet,amelya ,,Snat6giaa vasritdj 6letrekelt6s6rea kiiziishogy uni6sszintenk6sztilj0nkfel azoknaka sdeben"cimetviseli.Mlk azok a harmonlzdci6stennlval6k.
azt k'rvAnjAk,
inberuh6z6siig6nyeinknekm0szaki6s gazdas6gossAgi
k'nvAnunk
majd
dokl6sAra,amelyeketuni6sp6nzforr5sb6l
megval6sftani.
,,Dn lldtfrus, a kddszurkdl6!"
Hasonl6anfontosfeladataz EU foglalkoztat6siel6[r6saZ oldalon. -A Szerk
clmii/qtpettlnka
is. Ez egyr6sztaz
inakalkalmaz6saavas0ttArsas6gunknAl
munkCltatd

es az
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amelyekut6n a MAV Rt. megtud felelniezekneka kdvetelA vas0ti szem6lyszAllftAspozfci6j6nakjav06sirhozaz
alSbbistrat6giail6p6sekettettuk,illetvetervezz0k:
m6nyeknek?
Siposlstv6n:A Brusszelben
1996.j0lius30-6nkibocs6- . Inter-Cityh6l6zat b6vft6se,mely 1998. 6vben kilenc
tott Feh6r Konyv a vasutakravonatkoz6speci5lisuni6s
f5vonallefed6s6velbefejez6dik.
javftAsaaz
el6fr'6sokat
taglalja,amelyekreaz el6z5 k6rd6sn6lmAr . A mell6kvonali
szolg6,ltalAsok
szinvonal6nak
utaltam,m6gpediga piaci versenybevezet6s6nek
szem0j sinbuszprogrammogindftasaval.
. Tekinlettel
pontj6b6l.
arra,hogya MAVszem6lyszAllft6sibev6teleA konyv1998v6g6igsz6l6int6zked6siterwel z6rul.Ez
reainekmintegy50%-aa hlvat6s6s tanul6forgalomb6l
az EU tagorsz6gokra
vonatkozik,de sz6termr6szetesen
liz6l6dik,az el6v6rosi6s korny6kiforgalomban
megfelemunkrais ir6nvtmutat.
16 menetrendi6s csatlakoz6sistrukt0rakialakit6sAra
Erdekes0j k'ezdem6nyez6s
az 0n. ,,freeways"
transzeu.
:.. .,
torekszunk.:
r6painemzetkozivas0ti6rufuvaroz6si
szabadp6ly6k(an- . A megkezdett
programbefejez6s6tk6vet5villamosflAsi
gol rovidit6se:TERF) kialakft6sa.L6nyegetobb 6rintett
en az eljutAsiid5 cs6kkent6seaz 6rdekeltr6gi6kban.
nemzeti vaslt egy0ttesen, k6zdsen kin6lja fel pAlya . Kulonboz5belfoldiuzletpolitikai
kedvezm6nyekkel
az
6s/vagyvontat6kapacit6s6tnemzetkozitehervonatot
kozutazAsikedv novel6se.
lekedtet50zemeltet6kr6sz6re.A t6ma a lehet6s6gek
fel- . A szomsz6dosvasutakkal(pl. RomAnia,Szlov6kia)k6f
m6r6s6nek
kezdet6n6l
tart.hazAnkban
ebbena munk6ban
oldall 7OL-os kedvezm6nykialakft6sa.
a KHVMk6pviselia frlAVdktfvkozremrikod6se
mellett.
. Aszem6lysz6llftSsi
6rl6kesit6k
6lland6piacijelenl6t6vel,
Ugyanezmondhat6el a vas0tiprllyahasznAlalA6rl
az
elsSsorban
a
csoportos
utaz6sok
ndveked6s6t6rtukel.
ig6nybevevSk uzemeltet5k 6ltalfizetend6dI kialakftd(Azels5f6l6vben1996elsdf6l6v6hezk6pesta tarifanos6nakt6m6i6rais.
Tov6bbifdladata nemzetivasutakad6ss6g6nak
le6pi16se, veked6shat6s6tlevontatobbmint450 milli6Ft tobbletel.
lev6telt konyvelhettunk
a vasrlt p6nzugyi talpra 5llittasa.Magyarorsz6gebben is
javftAsa
Arufuvaroz6s
mennyis6g6nek
6s min5s6g6nek
k6szul
most
a
t6m6ban
korm6nyel6k6szit6s.
,,harmoniz6l",
javft6s6t
6rdek6ben
szolg6ltat6s
tervezz0k
az
al5bbiak
olyanint6zked6si
feladatokis szerepelnek
a
Ezenkiiv0l
m6g az uni6nbel0lis csak mellett:
Feh6rKonyvbenamelyekhez
tervezhet5s6gbiztosit6sa:stabil teez ut6n fognak hozzAlAtni(pl. kozszolg6ltat6siszerzSd6- . Kisz6mlthat6sdg,
szolgAltat6sok- hervonatimenetrenddel
sek az 6llammalbelfoldiszem6lysz6rllft6si
novel6se
ra),itt a harmoniz6ci6
m6gfelsemmerUl.Vannakolyanok . Rugalmass6g
is, amelyekaz EU bels5mechanizmusdval
kapcsolatosak
szAllltdsi
k6szs6g.
(pl.tf mogatSsi
kiterjeszt6se),
iztosittds.
alapokjogclmeinek
enn6lpl.
kocsi-rakszerb
a harmoniz6ci6
nemis k6rd6s.
megbfzhat6,
ugyf6lbar6tkiszolg6l6s,
v6veelmondhatom,
Aleltettk6rd6sr5leg6sz6ben
hogy
gyors6raj6nlat,
a MAVRt. a maga r6sz6r5lmindentmegtesza harmoniz6, rugalmasfizet6sifelt6telek6s k6rrendez6smellett.
ci66rta jov5bens, mint eddig,hiszenl6t6rdekea min6l . Arubiztonsdg
novel6se:lopAs,s6r0l6skikuszobol6se
akadAlytalanabb
sz6llit6s,fuvarozds.
zavartalanabb,
biztons6goskocsiz6r.
Sipos J6zsef: Az ifevgnatkoz6legjelent6sebb
harmo- . A kuldem6nyekre
vonatkoz6pontosinformAci6k
ad6sa.
tekinthet6,hisz
niz6ci6selemneka MAV-AIlamSzerzSd6s
LftrehozzukaminSs6gbiztosit6si
rendszertannak6rdeez az E6nlAsoknakmegfelel6enmegteremtiaz alapokat, k6ben,hogymegval6suljon
a
az 1llami6s v6llalatifeladatoka!,
teretenged . garantdlteszkozkiAllft6s.-a kocsimegrendel6sben
sz6tvAlassza
a val6spiaciviszonyokkialakul6s6nak.
A MAVRt. legiurvisszaigazoltak
szerinl(VASZ-SZIR)
g5sebbfeladat6nak
v6lem,hogymindazokat
a m6gmeg- . garantAlttovAbbft6si
id5
l6v6 t6bb tk 6ves bels5 szabdlyoz6si6s utaslt6sirendf6vonalr6l-f6vonalra:
1 nap
szer6t- amelyaz akkoripolitikakl6s6nek6s utasft6s6nak
mell6kvonalr6l-f5vonalra:
2 nap
megfelel5,,hat6s6gi"
szerepkdrtbiztosftotta v6glegesen
mell6kvonal16l-mell6kvonalra:
3 nap
lebontsa,s term6szetesgazdas6giszerepl5k6ntm0kod- .
kuldem6ny,
rakom6nybiztons6ga.
tesse a t6Lrsas5got.
Min6stigbiztosft
6s eszkozeinek segfts6g6veltervezzuk
Ebbea k6rd6skorbetartozik,- hogyv6gre- a v6llalati . belsSmegrendelS-teljesit6
viszonykialakfit6s5t
6s beveamelymegfelel
strukt0raolyan6talakul6samegtort6nj6k,
zet6s6t
ezredfordul6
utSnielv6- .
akkor,m6g inkAbbaz integr6Ll6d6s
kialakit6s5t,m6kodtet6s6t
szerinta jelenlegi6llapotelfogad- . controllingrendszerteljesjavft6s6t
r6sainak.V6lem6nyem
tov6bbft6s
szfnvonalSnak
hatatlan,hisz az 6vek 6ta tart6 tobbszorosracion6l6si
tehervonatimenetrendkialakit6s6taz id6 6s kolts6g
kfs6rletellen6rea hat6konys6gi
mutat6ktovdbbromlottak.
krit6riumok
figyelembev6tel6vel
pl.
llyensokatmond6arAnyszAm a fizikai-6s a nemfizikai
z6rtvonatirendszerprefer6lSsa,
foglalkoztatottl6tszdm osszehasonlft6sa,
munkal<orben
ugr5s"
,,6jszakai
amelyjelenlega fizikaiakn6l63/",
mQ a m6sikfoglalkozgyrijtS6s eloszt6vonatok
lalott r6tegeset6ben377".
elegytov6bbft6si
rend
Jelentdsfeladatokv6rnaka vasft vezelSireminda mun6llom6si
kocsilart6zkod6si
id6kbetartAs6l
javitdsa,
jovedelmek
kakor0lm6nyek
minda
emel6seter6n. .
hat6rmentiid6szuksegletek
csokkent6s6ta kereskedelmi
- hasonl6an
3. Magyarorszdgon
tiibbnyugat-eur6pai
orsz6gfeladatokvonatindft6 illom6sontdrt6n6el6k6szft
6s6vel
piaci helyzeta vasriti6s a kijzriti
hoz- sincsversenysemleges
javitAsAt
szfnvonalAnak
sz6llit6skiiziitt. Melyek azok a strat6giail6p6sek,amelyek . nemzelkozikocsigazdAlkodris
6ruk6rokmlnimaliz6l6st
ahhoz,hog5ra vastti szdllft6spozici6iJa- . 6ruv6delem,
elengedhetetlenek
aktfv5rz6s:VAGYON6RKft.
vuIanak?
passziv6rz6s:kocsizArak
Sipos lstvdn: Az EU integr6ci6s
folyamataihoz
illeszke. munkaerSk6pz6st,tovAbbk6pzr6s
folyamatosbiztosi.d6enabban,az 6vbenutas-6s fuvaroztat6bar6t
kormAnyt6s6t
rendeletl6pett6letbe,amelyalapvet6enmeghat6rozza
a
SzolgAltatAsfejleszt6s
ter0let6ntervezz0k:
vasft sz6llftAsifeladatait.
A meghat6rozott
c6lpiacokona piaci r6szesed6snovel6jelenta
piaconkomolykonkurenci6rt
A szem6lyszAllft6si
fontoseszk6zek6nta komplex
koz0tiszem6lysz6llitAs.
Belfoldiforgalomban
els6sorban
a s6nek,illetvemegtartdsSnak
-, nemzetkozi szolg6ltatSsok
aj6nlasAtaz al5bbiakfigyelembev6tel6vel:
Vol6n- kism6rt6kbena mag6nfuvaroz6k
szolg6ltat6sok
a teljesfuvaroz6slebonyolit6forgalombankiemeltena mag6nfuvaroz6k,
a versenyt6r- . logisztikai
s6val(k6z0tifel- 6s elfuvaroz6srakod6sokszervez6se
sak.A hosszabbt6vols6griutaz6soknAl
mind6rban,mind
konkr6t,egyediszea6d6sekbenfoglaltfelt6telekmeleljutAsiid6ben a repul6velszembennem vagyunkverlett)
senyk6pesek.
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Lapja
Mozdonyvezet6k

. az ACTS- 0j rendszer0kombin6ltfuvaroz6s- beveze- szempontokat
kiivet a frlAV Rt., 6segy6ltal6nk6sziil.eerre
az riJkihivdsra?
t6s6yela magyarfuvarpiacon
. a MAVTRANS
Slpos lstv6n: A MAV Flt. munkaer6-gazdAlkod6s6ban
kereteinbel0l
igazod6l6tsz5m
kialakft6s6val alapvet6kovetelm6nya teljesftm6nyhez
spodici6sszolgAltat6sok
hatAr6llom6si
v6gz6s6vel(ha- foolalkoztat6sa.
EU konform v6mugyi szolgAltatAsok
m6g tarta'
ielenleg a v6llalatibels6 munkaer6piacon
lasztottv6mfizet6sikedvezm6ny)
ter- l6kokkalrendelkezunk
6s 2005 el6tt nem l5tjukrealit5sAt
Teherkocsipark struktrir6j6nakkorszer0sit6s6n6l
vezzik:
annak,hogya MAVmunkaer6felvev6piaccAv6ljonaz EU
. Fedettkocsik eset6bena korszer0eltolhat6oldalfal0 taoorszdook
munkav6llal6isz6mAra.
-Az
kocsikatszerzunkbe mintegy115db-ot,valamintb6re6vekbenels6sorbana m6rj6l m0k6elkSvetkezend6
Bizotts6gtev6kenys6g6nek
l0nkhossztltAvon250 db-ot.
d6 Bels6 Munkaer6k6zvetft6
. Nyitott4 tg-eskocsieset6ben2380db fel0jit6s6t
v6gez- kisz6lesitt6s6t
tartjukindokoltnaka holdingonbelul.
lehemunkaer6-6raml6s
z0kel.
Az Eur6paUni6nbeluliszabad
. P6rekocsiknSl:
jogA foglalkoztat6s
t6s6g6tj6naktartjuk,azt tAmogatjuk.
kocsiksz6m6t650 db-balnoveljuk
kont6nersz6lltt6
ismertt6v6l6saut6n,a megval6sul6s
szab6lyifelt6teleinek
(Rs kocsib6lSgjs,Ks-b6lLgsskialakft5sa)
hum6n6s szoci6lisszempontjaitfigyelembev6ve kidolszAllilt6
Shimmskocsik
Speci6lislemeztekercs
gozzuka szUks6gesint6zked6seket.
(4 db) kialakft6saRmmskocsikb6l.
t6ny, hogy kdzgazdaSipos J6zsef: Megker0lhetetlen
. Tart6lykocsikn6l
jelenthetiazt is,
s6gi 6rtelembenvett hat6konysAgjavul6s
v6gezzukel
1057db kocsif6vizsg6ztat6s6t
hogy az adott gazdasAgiegys6genbelul l6tszAmotkell
. Gabonasz6llft6
kocsikn6l
csokkenteni.
Ehhezazonbanmegkellteremtenia vAllalati
6ves humAnstrat5gia
a jelenlegi667 db-os mennyis6gaz Altal6nos
alapjail,amelymag6bakell hogy foglalja
lebonyolfl6sa a szakmAnk6nti
elegend6.A kamp6nyforgalmak
forgalomhoz
maximAlt
l6tsz6mot,m6gpedigolyanm6ly6rd-ek6benkocsikatb6relunk,illetve kisegit6stveszunk s6gig,hogyez a keretsz6m
kiad6djona munk6ltat6ijogoig6nybe.
kat gyakorl6 valamennyiszolg5lati hely l6tszSm6nak
ejleszt6s
Szolg6ltatAsf
maTerm6szetesen
a l6tsz6msz0ks6glet
osszegz6sekor.
ra, fejleszt6s
lpfrastrukt0
kellvenni
kialakilt6sakorsz6mft6sba
xim6lt
keretsz6mainak
terulet6ntervezz0k
Allom6sfejleszt6s
vas0ti h5l6zathosszAt,a szolg6lali
. A jelent6sAruforgalmat
6llom6sok a mrikodtetnikfvAnt
lebonyolit6,,kiemelt"
teruletieloszl6tev6kenys6gek
helyek
sz6m6rt,
az
egyes
technol6giai6s mfszaki fejleszt6- s6t,a k6z6p-6s hossz0t5rv0uzletitervekben
6s a hat6r6llom6sok
megfogalmas6t.
6s a
m6rt6k6t,a menetrendet
zottszem6ly-6s AruszAllft6s
lparvAg6nykopcepci6
eleNem elhanyagolhat6
6l16
eszkozoket.
rendelkez6sre
Jelenlega MAV tulajdonOiparv6g6nyokk6zel 30o/"-a
szakmaiutasitAa
hat6lyos
bels6
me
az
ilyen
tervez6snek
r6sze
korAban
mintegy450db uzemenklvulvan.Ezekegy
sokbanmeg6llapftotttechnol6giai normativ6tk.
belsS0zemi c6l0 iparvigAny(g6p6szet,pft., szerter,jer
l6tsz6mnorhossz0t6vra megAllapitott
Az ilyenform6rn
r6sz6r6l
felmondott,
6s
a
hasznAl6k
volt,
a
tobbi
m(iavit6k)
jelenthetnek,
megalapozott
szem6lyzetpolitikAt
m6k
olyan
jelenlegnbmhasznosfthat6
iparv6gAny.Ezek6rt6kesit6s6t
az emberihumanit6s
amelyaz esetlegesl6tsz6mt6bbletet
(gybefolyt osszegb6lkorszerfi
sftenikiv6njuk.
tervezzOk
alapjAn
kezelhetik.
elv6rhat6
normAi
a:
Az informaiika
terulet6ntervezzOk
Sajnosazt kell mondanom,hogya MAV Rt. a mai napig
. FUVARrendszerfeileszt6s6t
amely
sem
rendelkezik
olyanelfogadotthumAnpolitikAval,
. MAVTRANS
on-linekapcso6s a VPOPrendszereinket
tenne lehet6v6.Ez6rta
megalapozott
szem6lyzetpolitik6t
latAt
. SZIRfejleszt6s:a VASZbedolgozSsa,
a TETI-kbekap- val6s6gaz, hogya vAllalatvezet6se6s a szakszervezetek
k6zepette6vezekbena k6rd6sekbennagycsatdrozAsok
csol6sSt
r5l 6vre6llapodnakmeg.
. HERMESkapcsolatkialakft6rs6t.
mindszakleszmindmunk6ltat6nak,
Rendklvrilikihiv6s
Sipos J6zsef: Eur6panyugatifel6n, a korszer0enkibel0li
szabad
munegyarAnJ
az
Eur6p6n
szervezeteknek
gondokat
okoz
a
ellen6re
s0lyos
koz0ti
infrastrukt0ra
6pult
k6zutaktelitetts6ge.EnnekkapcsAnnovekszeneka kor- kav6llal6sbiztosft6sa.Erz6kelemezt abb6l is, hogy a
keretekezt a k6rd6stma m6gmeglebekovet- jelenlegijogszab6lyi
nyezeti6rtalmak,6s a balesetekkdvetkezt6ben
kezelik,s ennekellen6reid5r6lid6rea
hogyegyret6bbhelyenvetik het6senszigor0an
kezSkarok.Figyelemrem6lt6,
veszikfigyelembea kozutakonbeko- MOSZhat6rozottfell6p6s6revan szuks6g,hogymegakafel,s ennekkapcs5Ln
mevetkez6baleseteknyomin a k6s5bbjelentkez6rehabilit6- dAlyozzaazokata munk6ltat6ikezdem6nyez6sekel,
hazai foglalkoztat6sdra
lyek kulfoldimozdonyszem6lyzet
ci6skolts6geket.
fokozato- irdnyulnak.
MegelSz6int6zked6sk6nta kormAnyzatnak
a neh6z5. A MAV Rt. hivatalosktizlem6nyeialapj6naz els6f6l6vi
kelltennieamelyel6Ssorban
sanoiyanl6p6seket
jawl6 tendenci6t
q6pi6rm0vekkozleked6s6re
mutatnak,
ugyanakkor
az lllarn
s teljesitm6nyek
vonatkoz6korl6toz6sokat,
vas0traterel6s6tielenti.
szan6lt
az 6v elsdfeldrees6,mintegy7 millidrd Ft ad6ssdgot
5z'itvenArufuvaroz6s
n'wtAVRt.-nekolyaneszkdz6kke|6s forgalomszervez6si ism€telten.
Ennek tiikr6ben van-e realitiisaannak, hogy a
kell k6szulnie,amelyaz eljutasiid6 draszti- vasutasmunkav6,llal6k
int6zked6sekkel
az L996.december29-i meg6llapojar. d6sbanriigzftettekalapJSna 2,5Vo,net6n a k6tszer25%
kuscsokken6s6vel,a feladott6ru hiAnytalansz6lIit6sAval
piacihelyzetr66lism6r5sz6mairiak m6rt6k{lteljesitm6ny$rtalmat
A versenysemleges
megkapJ6k?
a kozleked6sitdrrcafelel5ss6gemeghat6kialakitAsdrban
Sipos lstvdn:AMAVRt.vezetriseaszakszervezetekkel
roz6.Mindaddig,am(gnema val6di6s teljeskorfikolts6ge az 1997.6vib6r-6s foglalkozat6si
k6rd6sekr6lkotot!megtort6nik,addiga kOztltilobbyolyangaz- 6llapod6sokmarad5ktalanbetartAs6tgarant6lja. lgy u
osszehasonlftAsa
das6gi mutal6kkaloper6l,amely nem tartalmazzamind- 1997. 6vi Ozletiterv szerinl sz6m'rlott46,2 milli6 tonna
azokat a kdlts6geket,amit az ad6tizel6Allampolg6rmAs AruszAllitAsi
teljesftm6ny
t(lteljesft6seeset6na tavalyi(2.
cfmenfizet meg. N6h5nyilyent6telpl. a kozutakmeg6pi- sz. Meg6llapod6sban
foglallakszerintkerul kifizet6srea
jutalom.)A Meg6llapod6sa teljesitm6nyjutat6se, a balesetik6rok 6s az el6bb emlftettrehabilitAci6s teljesitm6ny
kolts6gek,az okozottk6rnyezetikArokstb.
lom m6rt6k6t,felt6teleit,6s kifizet6srinekid6pontjaitis
elkeriilhetetlen,,rnell6kterm6ke"
az tartalmazza.Tulajdonk6ppenmunkajogilagkik6nyszerit4. A hat6konys6glavul6s
val6megfele- het6jultat6sr6lvan sz6 az el6irtfelt6telekbek6velkez6se
Az EU ir6nyelveknek
dlland6sul6
l6tszdmkdrdds.
beliil lehet6v6vr{lika eset6n.
l6s azt is jelenti,hogy a tagorsz6gokon
munkaer6szabaddraml6sa,azazbiztositanikell a korl6tozds
Sipos J6zsef: Az a benyom5som,hogy a vasutassAgot
sugall.Ugyanakkor
lehet6s6g6t.
ndlkiilimunkavdllalds
Mllyen hum6n-6sszocldlis bombSz6bels6sajt6 hunA-optimizmust
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a t6nyekkicsitm6stmulatnak.Az ad6ss6gokism6teltsza- kihat6salvdrhatdkaz un. rrgumikerekes",
vasfti
aut6buszos
n4il6saszdmomraazt ielenti.hoov az 1997.6vi Uzletiteru utassz6llft6shoz?
nema realitdrsok
talajAnk6szult,a"6els5szerkezet6talakftds Sipos fstv6nz P,c 1997198.6vi menetrendel5k6szft6
nem kell6 eredm6nytmutat,s az ad-hocm6dont6rt6n6 munk6lataim6r 19966v elej6nmegkezd6dtek,
kor6bban
l6tsz5mcsokkent6sre
alapozotteredm6nyv6rashi0 6br6nd. mint ahogya tulajdonosmegszabtaa p6nzugyilehet6s6kier5szakolt,,v6r6ldozatok",
A vasutaqsAgb6l
amelyekgeket19976vre.
- a fel6re
1988/89-t6lkulonboz5technikaimegoldAsokkal
Az elm0lt6v v6g6n,amikora p6nz0gyilehetSs6gek
av6llalatil6tszAmot.
az eov6bfelt6telek
csokkentett6k
meo- konkrelizil6dtak,
a menetrendm6r k6szenvolt.
teremt6s6nekhiAnyAban
sz6tpukkan6i6ggombot
szimb6A MAVRt. 1997.6vi uzletiteru6benrogzftettir6nysz6mok
lizAlnak.Ez olyanzsAkutca,ami nem a vasfti kozleked6s miatt10olo
vonatkm6s 18/" 100elegytonna
km csokkent6st
jelenti.
t6rnyer6s6t,
6ppenellenkez6leg,
a le6p0l6st
csak a l6pcs6zeteskorrigAl6ssallehet Athidalni.Erre az
Neml6tom- b5rszeretn6m
hat6vedn6k-,hogyaterven 1997/98.6vi menetrendsait6t6i6koztat6i6n
utaltam.
feluliteljesftm6nyek,
melyeka vasutasoknaktobbletjOve- Az els5int6zked6s
jriliust3-6n volt,'am5sodikat
szepdelmetjelenten6nekrealiz6l6dn6nak.
S0lyoskonfliktus temberh6 28-6na t6limenetrend
tessz0k
megjelen6s6vel
forr6safehet,ha az eg6sz6vi pozitfvsajt6kamp6ny
ellen6- meg.VArhat6an
ezzela k6t nagyobbhorderej(menetrend
re ism6telten
az derulneki, hogya vasutasok
nemdolgoz- m6dosit6ssal6rjilk el az uzleti tervben megfogalmazott
tak kell5k6ppen.
c6lkitUz6se
realiz6lAsdt.
Afelvetettk6rd6sselkapcsolatban
Megjegyzemhogy a kinevezettvez6rigazgat6
6r mun- megkellemliteni,
hogyaszigor0k6lts6ggazd6lkod6s
miatt
k6j6tt6mogatva,egy ilyenfeladat6ttekint6s6hez
szuks6- ezzela gyakorlattal
a jov5benis szAmolnikell.Folyamatoges ideiga MOSZaz elv6rhat6lojalitAst
biztosftotta.
Kfv6n- san kell,hogyfigyeljOk
a piacot6s a vSltoz6sokat
azonnal
csianvArjukazonbana korm6nye16terjesztend5
strat6giai kovetnunk
kell.
fzekreszedve
elk6pzel6seit,
amelyr5l,s ezt (g6rhetem,
Kiss6t0lzottnaktartomazon meg6llapftdst,
miszerintaz
fogunkvf lem6nytalkotni.
utaz6kozons6g
csak komolyneh6zs6gekdrAntud eliga6. AMAV Rt.legfelsdbb
szintrivezet6it6'1,
szinteamunkahelyi zodnia kozleked5
igyekezvonatokkozott.Munkat6rsaim
vezetdlcig
felel6ss6gvr{llal6
nyilatkozat
al6irat6s6ra
keriiltsor.Mi
neka menetrend-m6dosft6st
konnyen6rthet6,6s Sttekinta funkci6jaezekneka nyilatkozatoknak,s az 6vesiizleti terv het6formdbanmeoielentetni.
eset6nmilyen ktivetkezm6nyekre
sz6mfthatnemteljesiil6se
K6ts6gtelen0l
vih javftanival6nkaz inform6ci6srendnakezeka vezetdk?
szerunkben,bele6rtveabba az ilyen feladatraalkalmas
Siposlstv6n:Ak6rd6segykicsitf6lre6rthet6.
Avezet5k munkatArsak
kiv6lasztAs6t
is. Meg kell tanulniaminden
nem egyoldal0annyilatkoztaka felel5ss6gv6llal6s
k6rd6- egyesmunkat6rsunknak,
mi vagyunkaz utasok6rt
6s nem
s6ben.Ez esetbenaz 6rintettvezet5k6s a munk6ltat6 az utasok6rtunk.
van sz6.
kozottk6toldal0meg6llapod6s16l
Aa ulaz5kozons6g
a,,gumikerekes"aut6buszos,,vas
[ti"
meg6llapodSsnak
tobb funkci6ja utasszAllltAst
A felel5ss6gvAllalAsi
annakjelleg6t5lfugg6enelt6r6enfogadja.A
van:
zalaegerszegi,,lC
aut6busz"kozleked6sbeindit6s6ra
ki. a legfontosabb,
hogyjogi kereteketadjona vezet5kkel mondottakedvezSen
reag6lt.Rendszeresen
12-20 utas
szembentAmasztottelv6rdsoknak,
veszi ig6nybea szolg6ltat6stBalatonszentgyorgy-Zala. rogzitsea gazd6lkod6rsi
kotelezetts6gek
fontosabbele- egerszegk6z6tt,annakellen6re,hogy kfs6rletijellegr5l
meit6s a felel5ss6g
kor6t,6s
besz6lunk.M6s a helyzeta p6lyaFllapotok
miattkialakult
. motiv6ljaavezet5ket
kapcsolatban.
A MAVp6nzugyilehet5s6gei
afentikovetelm6nyek
eredm6nyes kozleked6ssel
ok6njelenlegDomb6v6r-Meteljesft6s6re.Er5teljes6s mer6szmotivAci6tkiv6nunk miatta rosszp6lya6llapotok
zShdv69,illetuePincehely-Tam6si,
P6csvArad-Palotaboalkalmazni.
JelenlegfolyaA MAV Rt. a jelenlegihelyzet6ben
nem engedheti
meg zsok kozottvan ilyenjellegf kozleked6s.
k6z6ttiforgalomnakis
eszkozokalkal- matbanvan a Szentes-OroshAza
magAnak,hogy eltekintsena hatAsosabb
val6 lebonyolit6s6nak
megszervez6se.
maz6s6t6l.Vezet5ikorbenkulonosennem. A k6toldal0 ilyenrendszerben
Tekintettei
arra, hogy ez a megoldAsa MAV-naktetemes
al6simeg6lIapod6s pontosanezt c6lozza.
felel5ss6gv6ll
jAr,
kellemetlens6ggel
az uzletitervnemteljesul,a megAllapod6s kiad6ssal6s az utaz6kozons6gnek
Amennyiben
ideigklv6njukfenntartani.
adott el5fr5sainakmegfelel5ensor kerulhetaz 6rintett igy eztcsaka legszuks6gesebb
Az utasokezid6igmeg6rtett6k
is.
neh6zs6geinket
6s kul6novezet5kfelment6s6re
n6lkultudjuka forgalmatfenntartani.
Egy6bk6ntebbe a korbe mintegy50-60 f5 tartozik, sebbprobl6m6k
es befoly6ssalrendelkeznek
Sipos J6zset: Aa 6ves menetrendv6ltAst
kovet5akut
m6gpedig azok, akik.t6.nyleg
az uzletitervteliesul6s6re.
mutatviinyaival
vetekszenek.
lonyodalmakegy illuzionista
Sipos Jrizsei: Szdmomrafurcsamunkajogi
kateg6ri6r6l Ugyis fogalmazhatn6k,
hogya menetrendv6lt6st
megel6z6
tartom,ami arraenged egy 6veselSk6szit5
van sz6. Ezt olyanp6tcselekv6snek
ciklusa langyosdagony6ads
id6szaka,
kovetkeztetni,hogy az Mt-ben biztosftoltjogosftu6nyaival majda menetrend
6letbel6pes6t
kovet5n6h6nyh6t a l6zas
nem tud. nem mer,vaqv nem akar a MAVRt. munk6ltat6i t6nyked6sterepe.Delaktik5naksem rossz,hogyalig szArad
jogokatgyakorl6els6si6m0 vezet5je6lni.MAraa szolg6lati meg a fest6ka polgdri6s szolgSlati
menetrendeken,
nagyhelyekiggyfruizottle ez a jogilagkifogasolhat6
elk6pzel6s, szdm0vonatmegszuntet6s6nek
hfreborzoljaa ked6lyeket.
Ha mindenvezet6 A biztosmenetrendszerintbekovetkez5polg6ri6s vasutas
ami nagyszAm[jogvit6leredm6nyezhet.
ilyenpapirral,akkorez aztjelenti,minthasenki- felh6borod6stk6vet6ena koztudatbael6zetesenbedobott
rendelkezik
ism6telten
neksem lenne,viszonta burokrAcia
megmutatta vonatdarabsz6m
megfelez6s6vel
m6gis.csakmegtort6nika
t9f9!a,vas,rlt
v.9f1- vonatokegy r6sz6nekmegsz0ntet6se.
gv99!01\1,gy;9m
lgy azt6nor0ljonaz
!is4\ri!
,aef1jj
l{j9q
m6gpedigbly modon,hogy az-6rintettek utazniv6gy6 6llampolg6r6s vasutasegyar6nt,hogy csak
kar6tf6lreAllftani
6nk6nt6s dalolvahagyjakel munkahelyeiket.
ennyivonatker0ltki a nyomdaszag0
menetrendb5l!
S johet
A dolog m6sikolvasataaz, hogya vezet6sa szakszer- a kovetkez5mutatudrny
szeptemberben!
akar 6nn6n
vezetek6s 0zemi tan6csokmeqkerul6s6vel
A tudatlanqtazniv6gy6j6l teszi,hogy Alland6kapcsoszAm6ra
olyan
kialakftani,
amelya vas- latban6ll a MAVintormS'ci66
szolg6lat6Vfu,
ellenkez5'esetnoveked6sta- ben nem v6rt meglepet6sek
utass6gkontrollja n6lkuli v ezelSijovedelem
6rhetik.Aki net6n megv6sAamiaz 6ves rolja a polg6rimenetrendet,s egy teljes rSvigszereln6
kar.Merthiszmi m6slenneaz a dokumentum.
jovedelem50%-6iglerjed6t6bbletkif
izet6sttesz lehet6v6 haszndlni,
j6l tesziha 2elit6tvesz a meszel6s,kapar6s,
az 6rintettkOrben?
ragasztAs,
beiris nem mindennapitSrsasj6t6k6b6l.
Ez bi7. Ism6t - a meghirdetettmenetrendhezk6pest- ktjzleked6 zonvnema szolo6rltatdrs
szfnvonal6nak
iavft6s6tszoloAlia!
vonatok megsziintet6s€r6lhallani. Mi az oka annak, hogy az
Komolyn6zetftu
lonbs6geketindukSl'a vasriti szetr6lyegy te[es 6vet 6tiilel6 eldkiszitd munka ellen6re, a menet- forgalomaut6buszraval6 terel6se,valamintaz utaz6korendv6lt6st ktivetd n6hdny h6ttel dertl ki, hogy jelentds m6zons6g- cs0nyasz6- r6hordSsakoz0tonegyesvonatokdosit6sokat kell v6grehajtani? Mlt stil az utas, 6s milyen
ra. R6szbenmAra harmadikk6rd5sreadottvAlaszomban
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kereset6nekalakul6saa h6A vasutasmunkav6llal6k
v6zoltamazokata probl6m6kat,amelyeketm6sokkeser0
- amelynekr6szeaz 1997.
rom6vesciklusravonatkoz6an
okulvanem c6lszer0meg6lnunk.
tapasztalat6n
'Tobbszorosen
t6ny,hogyaholegyszer 6v is - roozit6sreker0lt.
bebizonyosodotl
teliesiteniki'v6niuk
R tvtAVht.r6sz6r6lmarad6ktalanul
a
meqszfinta vas0ti kozleked5s,ott soha t6bb6 nem fog
1998.6vresz6l6 el6irAnyialait
is. Akonkr6t
meg6llapod6s
von-atoordtilni.
eovenl6rekorailennenvilatk6zni.
hiszenez eovfiqvelmenkfuulhagyas6valielent6s mOilOfr6t
Az u-taz4siszokdrsok
m6sr6sztolyaniel6iu- r6sztaz ideikeresetekalakul6sAt6l,
k6rokokozhat6k.IlyenneliiartomIC-vonatratort6n6'autob
Az utassz6m6- t6s t6nyez6kt6lis fugg,mint?l infl6ci6sr6taalakulAba6s
valamelvkoz6p6llom6son.
szoscsatlakoz5st
ha n6mileg
ra a tobbszoros6tsz6ll5snyrig,s elSbb-ut6bb,
AhosszabbtAvontdrt6n6
dr6o6bbanis m6smeqoldAsikeres.
k6z-0tikbzleked6sazismertviszonyokmiaftjelent6sbizonylehetaz lcvonat
reit.melvkovetkezm6nye
talans6oit6nvezSt
ame
vArakoiatasla,amelyviszcintaztjelenti,htigymindavonaton z6pl5v0keret-meg6llapod5st,
a t6roztuka vasutasmunkavAllal6k
mind-acsatlakoz6utasoknakbossz0sAgot,
vSrakoz6knak,
jelent.
kotelezetts6gel
vas0tnakpedig koltsfu-visszat6rft6si
anyttpf)V#,.aholjelent6s
Nembesz6lve-an6l,hogyegy.vag
tekintenunk.
tovitbbijelen- kell meghatAroz6nak
gyors-6s szem6lyvonati
forgalombonyol6dik,
A pontos m6rl6k kimunkAlAsalekintet6bena MOSZ
kellszAmolni.
t6svonatkris6sekkel
az a ezekbena napokbank6szftiel6 t6rgyal6sianyagait.Ma
Uzletpolitikaic6lb6l sz6momra elfogadhatatlan
meqofdhs,hogy r6ad6sulazzala kozritifuvaroz6slv6gz6 m6g n6h6nyfontos elem hi6nySbanpontos osszegeket
a vasc6qbeltort6ntd szez6d6skot6s,amelyaz adotttelepOl6s- nem lehetkimondani,de az emlftettmegSllapod6s
re6ljovedelememelked6strogzit.
j6ratokatk6zlekedteta f6v6rosba.
utas munkav6llal6kn6l
r6l-k-ozvetlen
ennekakkor6nakkelllennie.hoov6rezolyag id6tlenid6k 6ta Term6szetesesen
8. A tehervonatimenetrendsznris6g
l6tszdm het6 fegyenmindenkiszAmAra.E sz6m ponto'sm-egnatavanasztiks6ges
amelykihatdssal
tart6akutdar6zsf6szek,
is. rozitsAhozismerni ke|| a jov6 6vi tervezettinfl6ci6m6rt6k6t,
afoglalkoztat6sra
kiivetkez6sk6ppen
pontosmeghatdroz6siira,
v6ltozAsait.
valamintaz SZJAesetleges
Van-e.s ha lgen.mi a megoldisaenneka probl6mdnak?
p6tl6samindtechnikailag,
piacegy r6sz6nekvisszaAz 1996.6vi re6lvesztes6gek
S;iposlstvrini Az erufuvaro2asi
6s megaz el6b- mindm6rt6k6ltekintvem6s tpus0 tArgyal6sokat
h6dft'6sa
6rdek6bentett 6s tervezettint6zked6sekr6l
az 1996. 6vet tekintve
eredm6- 6llapodAstig6nyel.A vasutass5rg
biekbenm6r volt sz6. Ahhoz,hogyer6feszft6seink
szenvedettel, amelyet p6tolni kell. A
nvesekleovenek.6s c6liainkatel6ri0k,a piacivSltozAsokra re6lvesztes6get
taktikai megfontolAsb6l
negativ M9SZ ezir6ny0elk6pzel6seirSl
niovon oVorsan'kellredo6tni.Ez viszont'6rltal4rban
V6lem6- m6gkorailennenyilatkozni.
betartasara.
menetrend
haldstov6korola tehervod'ati
A v6rva v6rt besorolAsi6s tarifarendszerm6dosftAsa
nyems7erintez okozzaakisebbikgondot.A nagyobbprobl6niit ott lAtom,hogy az elmfft n6hAny6v alattsem v6ltozott tekintet6benlegal6bbk6t olyan okot l6tok, amely miatt
egyr6sz6nekagondolkodas- nincsre6lises6lya jagudr1-i bevezet6sre.
meggy6keresenfrunkat6rsaim
ism6tolvank6s6i
Mindenekel6tta MAVRt. iavaslat6val
elfug6,hogyatehervomodja.Megmindignemtudatosodott
Alltel6,hogyaz dugusztusv6g6nmefkezd6dd
ugyanolyanfontos id6pontban
natokmenetrendszerintikozlekedtet6se
valaminta mindkoncepci6iAban.
mindtartalmintaz. hoqvaz lC-vonatpontosanindulion6s t6rqvalSsok.
kovetelm6nv.
miatinemvihet6vrigig.
6ixezzdtk.fz'en a tenibteif sokkalnagycibber6feszit6sievan m66anjelent6sv6lem6nyelt6r6sek
A m6sodik,igencsakmegfontoland6szempont,hogy
szuks6geredm6nyel6r6sectiljab6l.Az eddigmegtettint6zkeaz elm0lt6v azonos egy esetlegesenbevezethet50j tarif6lisrendszermik6nt
d6sek hatas6raa menetrendszerfis{1
m6- uii6tnet0a-h6rom6ves
megAllapbdAs
harmadik 6v6re!
62,6o/o-ra
id6szakahoz(els6fr5kiv)viszonyfua 59,6%-161
Tov6bbbonvolitiaa helvzeteta VasutasokSzakszervedosult,ami37o-osszer6nyjavulastjelent.
miv'ela VET-enval6 r6szv6teluket
Sipbs J6zsof: A vasrlt6ntort6n66rufuvaroz6svisszaes6- zete magatart'drsa'is,
a fuvaroz- tobbh6napjafelfUggesztett6k.
oka az 5ru feladSsAt6l
s6nekeovikmeqhatAroz6
Mit kfv6n n6vrokon6nak,a tirgral6asztal
hossz0id6tar10. V6gezettil
tat6naki6rt0nAEtaOaslqtart6 indokolatlanul
tam. Ez ielenleg 34 Rml6kdzotti 6rueljut6sisebess{;et
ielent.Eld6l6o6sk6ntolvanteheruonatimenelrendelk6szft6'se
ks5ges,amelyalapjana fuvu oz6s szigor0'betartSsa'szu
holl6t6t.Egyszerfibtat6f6l pontosannyomonk6vetheti6ruja
ben fogalmazva,a kijelolt 5rufelvev5szolg6latihelyeken
meg kellenetudnimondani,
menetrendalap1an
tehervohati
hoovaz X vonatrafeladottArua c6l6llom6sonmikorvehet6
f6lnekmeghirhogya sz6llittat6
6t.-Ehhezaz is szUks6ges,
Csak
detetttehervonatimenetrend6lliona rendelkez6s6re.
es kizar6laohv lehet az 6rusz6llft6sir6ntibizalmatvisszajavitani.
nyerni,a vaiOi'amrigysem kell6rugalmassAg5n
tehervonati
kozleked6s
Eov6birintaz bv lebonvolftand6
ponitisl6tszAm-rieghat6roz6st
tennelehet6v6,amelypoa v6grehajt6szolgAlatmunkat5rzitfvkdvetkezm6nyek6nt
nagyponlossAsainakmunka-pihen6-6s szabadidej6nek
g0 tervez6s6t,az olyannagyon6hajtolthat6konys6gjavuf6steredm6nyezne.
az 1998.€vrevonatkoz6
a szakszervezetekkel
9. Kiizelednek
szdmfthatM6rt6k6tteklntvemilyenb6remel6sre
tdrgyal6sok.
naiia vasutasmunkav6llaldk,miiyen6szreszdmft?
Sipos lstv6n: Az 1998. 6vre vonatkoz6t6rgyal6sok
r6sz6r6lmindenekel6tt
val6bank6zelednek.A munkAltat6
kiegyensrilyozott6s nyugodt 6szben rem6nykedunk. 6ltal6nosfenveoetetts6oel.
sz6mltani.amelveketkUl6n6- . a vasutass6jbZrmelyitisiOOOtlrkezd el6remutat6jaOlvankonekttArqvalAsokra
seh a hArom6vrd'sz6l6koz6ptAvramegk6toitmeg6llapovaslatokatfelkarolni6s meovaloslitani.
. a munkavilSg6nakszerepT6it
pa4neikrintkezelni,s a
tapasztalunk.
dAsid6szakAban
kozosmeg6llapodSsokat
minta MAVlegf6bbmunk6ltaEz egy6ltal6nnem jelenti,hogyk6nny06szrekonnyd
b6r 6s
szAmitunk.Az 6ves foqlalkoztat5si
t6rovalSsokra
t6ja,betartani.
-meqAllapodAsok
val6
teXoiieXtnv
Szez6d5sk6rd6seiben
Ehheza sz6pcsomaghozkfv6noksok b6tors6got,kitarrdsz6r6lsem. t6st 6s elkotelezetts6get!
t6 al6hozAsasohanemvoltkonny0egyikT6l
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TET6ALATT
A M0SZSZETU{Z+
megdllapithato,
16nk
alapj6n
6sbejdrdsunk
Helyszini
szem
Nagyon
biz'
a kivitelez6sben,
hogyj6lhaladnak
az6pit6k
M0SZ'sz6khdzavat6
1998.
hogy
osz6n
it6lheto,
tosnak
I egyszer
k16l"Hafe16pti
helyzetk6p0n
lesz.Szdkhdz6pit6si
1997,
Lapja
6vi
a Mozdonyvezet6k
clmmel
a hdzunk,,,"
i visszatekint6ssel),
irtunk(kistdrt6nelm
mdjusi
szdm6ban
jukbem
kiv6n
utatni
a "holistarta
Most"csak'k6panyaggal
- ASzerk,
sz6kh6z6pitdsUnk",

BEMUTATJUK
A GDL (NdmetMozdonyuue t6k Szakszeruezete)

IFJUSAGI TACOZATAT
A GDL- lfjrisAgiTagozalaa N6met
lfjOsdgiSzervezeMozdonyvezet6k
hasajdtalapszabdlya
te.Ugyrendj6t
a minl1rozzameg, egyet6rt6sben
v6gzifeldenkoriGDLElndks6g6vel
adatait.
A GDL- lfjusAgiTagozatah6rom
a helyitagcsoporszintretagoz6dik,
tokra,a tenlleti ifjrisdgicsoportokra,
tan6csra.
6s a sz6vets6gi(orsz6gos)
Mindenegyes emlftettszintenvdlasztottelndks6g,illetveiljfs6gi vezet6s6gk6pviselia tagsdgot.
A tagcsoportiiljtisdgivezet6k6s a
tagokk6terUletiilj0sdgivezet6s6gi
pezikegytittesena teruletekifjtis6gi
vezet6s6g6t.
A teruletiifjrjsdgivezet6k6s az lfjtisdgiSzovets6gi
kozdsen
Elndks6g
k6pezia GDL- Szdvets6gilfj0sAgi
Vezet6seg6t,mely szovets6gi(ora szakszerszdgos)szintenk6pviseli
vezetunk lfj0s6giTagozatdt.

fdbb
A GDL- lfjus6giTagozat6nak
feladatai:
- Oktatds 6s tovdbbkdpz6smega fiatal
6s levezet6se
szervez6se
tagoknak,
* M6s szervezetekkel
az egyUttmfkdd6smegszervez6se,
- A tarifajogtovdbbfejleszt6se,
- A munkajogtovdbbfejleszt6se,
- Alldsfoglaldsok
kialakftdsa
a tdrsadalmifolyamatokhoz,
- Szabadi<J6s
rendezv6nyek
szervez6se,
- Nemzetkdzi
szervez6se
tal6lkoz6k
6s lebonyolftdsa.
Az ALE fenn6ll6sa
6ta a GDLpr6b6l
csereproglfj0s6giTagozata
ramokat6s iljris6gitaldlkoz6kataz
kdzOtlmegszerALETagszervezetei
vezni.
Ezeddigez k6tszersikenilt,19946s 1996-ban
ben Ndmetorsz6gban
Magyarorszdgon.

Szervezetihirek

augusztus
1997.
Bizottsdga
A MosZLigyvivo
pontokat
tdtgyalta:
napirendi
4.dnazalCbbi
. A M0SZ1998
pozici6inak
k6ryona0vi6rgyal6si
form6ban
e16lr6sos
AkiiltinbtizO
test0letek
laz6sa.
ketiil.
elsdnapjaiban
szeptember
. 1997.
kergt6ben
ker0lmeg'
11-dn
szeptember
QET
m6dosit6s6ta
FUGGELEK
tdrgyal6sm
SZAKAGI
javashtok.
AM0SZ|avas'
vonatkoz6
szakszewezeti
elir'6sban,
30-ig
k6sz!lnek
latai
Sugusztus
. Az UBkdrvonalazta
az 1998szeptember€ben
menetrende16zetes
megtartand6
ll.Kongresszus
j6t.V6gleges
hagyja
a Kiildottkdzgyfl6s
lormdj6t
i6uit-.
. AzUBd<inttittaGrand-HotelHung6ri6bantarland6
leNapi
rendezv6ny0nk
Mozdonyvezel6
kdzponti
16l.
elhelye
z6sd
r0le.ti-tagcsoporti
. AzUBAM0SZkupaez6vigydztesMiskobcsapal
kisp6lyds
labdarfg6
az0rsz6gos
Vasutas
nevezle
Mozdonyvezel6k
tov6bbd
a Horvdt
bajnoksigra,
a pdcsi
teruletr6l
kismeghiv6sdra
Szakszeryezete
plly6s
csapat
utazik
269rdbba.
hbdar[96
. AM0SZ1998.6vMozdonvvezel6k
el66vkonvve
KissLrisz16
terrileti
iigyviv6t
munk6lataival
kOszitd
bizta
meg,
a - G6p6szeti
Szakigaztat6AzUBmegt6rgyalta
vagyc{follinform6sdgriltaleddigmegnemer6sitett
tanfolyam0k
olyanmozdonyvezetd
ci6t,- miszerint
ism6telten
a hirek,
amelyek
sz6lnak
megindftdsir6l
lt,szakm
aiel6k6szil6sl.
n6lkiikizika meglonto
is kinyilv6nitja,
hogy
A M0SZ hivatalosan
foglalm6don
tdn6n6k6pz6s
azad-hoc
amennyiben
gondokat
atanfolyam
ot
induk6l,afehl6ss6g
koztat6si
kdrlterhefi,
munk6ltat6i
elrende16
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hanena lrCgyCbtil,
anellyela talaitboritolldk."
,,itinelyik elne temCkenen a talajbtilsarjad
(losephJouber)

Dr. Markus,a kddszurkalo!

. l,ten sok*alkdsdbba ttSZkironula t/ET-rd/,feladvaezzelazt az
lapidban
hogya llozdonyrezel1k
llvasdinkel6tlnen kellbizonygalnunk,
i lehel6sdget
hogytirgyaliisoskeretekkdzdllklnlrolklia
Crdekvddeln
ninilslleni,nCg
tevdkenysdgCt
nen szokdsunkvasulasszakszenezetek
a n unkdltat6letrd*enys696t.
teheleilen'
inkdbbnen olyntidon,hogyezzelsaidleredndnytelensdginket
. Pollikai sz0kldldsdl bizonyiljaaz a16ny is,hogy ezze/a16
pdsdvel lelnigja
siginketpaldstolju*.
negdllapoddsok
lehetdsdgdt,
akolleklfu
s ilyn6donazdltalaolysokszor
nilildns,
keresdsdvel,
ldej6lnill taktikaaz is,hogydlhndf ellensdgkdp
akadjon lerel.
polilildtlolylatvaofan d6libdbot
e16,
anely
elftiltliloHa li n egiillapodiiso*n
nizoliunklagsdgunk
kardcsorlel6
. Arrasen reslvelenedni,
hogytdbbszdri
szakszervezeti
oldalegyezlenegloghalallan.
lell6telt,
hogyelidtszlCsen
inndrona ldrsszakszenezele*nek
szabjon
sail6had'
VDSZSZ'tticsiiro/6
Szakszervezele
b a l/asulasok
Aligcsengett
jdrata,a llagyar lrasulas1997.
hassaa nagy,rissza
1616
l'!
kedv66rl
illiusi lapszlndbana vdltozalossdg
. l,len 6rzC*eli
azl sen, hogye/6vezelell
6llete,anely elsdsorban
Zda ll0SZ-l tlzb dr. lldrhus lnre elndkpaciit hdcsk6l6tolliira,Szolidarilds
leriletCre
leriedkt,negosszasajdl,azonos
nunkakdrben,
de
hony-Porl
l,l0SZnddra'cinnel.
hli helyenloghlkozta
lott tagsiigiiL
szakszern dsszolgd
narcisszusban
szenvedd
A nagdteb6ne*azekdkkdzdltttbzle16
. Tagsdga
szoliCarildsa
ndgd btijikisnilellen,pedigkozisneiltdnya
vezelivezel|isnileltenkinutattalogalehCril,s larkast*hltott.
nsdge.
lavaly 6szildrgyahssorozalonn ulaloll lelkdsziletle
eleneinekbobselhallgalisdval
is neghaldrozd
A lfnyekellerdll4sdvel
. Sz6lsen ejl azokrtila tl1SZ dltalletl lip6sekr6l,nelyekndlkil soha
igy prdbdloperdht,hogyezenkdzbena politizd6sirdnliirzdkellensdg{l,
nen 6il volnaelna ndr lerndszelesnek
velleredn6nyekel.
alkaln allansdgdt is bizonyilia.
szd,anelyr1lnagasen tudianil akar.
Szdnonraaz is telbssdggelirthetetlen,hogyegyolyanappardlussal . 0lyannun*aslllusvdlldsnilvan
. A pluraliznusl
inndronkinondyais igy kfudnftgyakorolni,
hogynail
ninl a ltSZ - ahola nunkiiltaniistrukliraszolgai
n0kdd6szervezelben
n eghaldrozzaa vasilnd/n 0k6d6szakszervezetek
n agalartiisdl.
nnyl, l6bbn unkiikodn
ak -, szaknailaghabko
oszldlyvezel6k
n dsoldsdral
"6'
. Az,Enragyoka legszebb,
bgpbb,legnagyobb'elvel
harsogva
nyiftan
aldnen ldnaszlolttihaioklorneka lelsziinre,
nyiresenninen0 6nrendszenel
n1kdddszakszervezetekel.
nely
nagaali|kitdniagy1rniadenokralkusan
Upliillabuzgiir.Evek6taiellenzdazanagalarlds,
ninlyalanibtivtipatat
. llis szervezel
beligyeibeavalkozva,
nozdonyvezeliikdrbenkivdn
granoloncsakazlisndtelgeti:
ninl egyrecsegd
. igy ninla nozdonyvezel1kn{l,
kozvdlen 6nykulatdsI vdgezni.
egylorndna nozdonyvezel1kkeL
. /690/felsz1lilia
lagsdgunkal,
lorduljon
szenbesafdlleslileteaz Igyolvasdil
lliirkus:
nikinl vezeli16ha
LdssukbhAt bgijahbszdsszeneliben
. Az 1996.decenber29-inegiillapodds
viv6I izottsiig ddntdsi veL
nigziti,hogyazaldhd
lelekkdzos
a kozelg16szitiirgyaldssorozal
anelyben
indokoll
lehel
Anenlijdl!llicsodaperspekfira
el6lt lldr
nunkakordkel,
vizsgiihlaah relk nindazokala
nosl ldlszik,hogyki6rlell,lagsdgiv6lendnnyel
aldliinaszloll6rvehelyeg
csokkenl6se.
a n unkaiC6
. Ezzelszenben,lanaft'kolldgdn
partiliran6lkiliszlhie16addsra
negnyihlkozdsok,
sziinilhalunk!
naganondja,hogy1997.
dprilis22-6n nagyhangl
- a l/El-en lirtdnd el1teriesztds
akdzdnsigiillalnenhahll
helyell-, kCloldalildrgyaldsokal f,lo,denenli/nagybai.Hiszndnelyel6addson
sig66a l1szerepl
a llAl/ Rl.(kiludlanilyenszinll)vezelauel.
kezdeninyezett

munkdia
Veszdlyes
a kalauzok
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 helyzetbe. A szakszeruezetek dllftdsa szerint a kalaazokat naponta 6rl atrocltds. Az utasok
egyre durudbbak, z 6/szakai
vonalakon, valamlnt z dgyneveett dlszkdvonatokon a legyeilenarilk mer nem ls mernek benyltnl ndhdny kocslba.
filegolddst a peron/egyek beuezeta# vagy a vasitl rend6r#g feldllftda /ele n thetne.
NEPSZAVA-inform6ci6
Elevesz6lybenvannakgyakran
a sz6 szoros6rtelm6benaz 6jszal€i j6ratokonszolg6latotteljesltdkalauzok- 6llitjaGask6lst
v6n,a VasutasDolgoz6kSzabad
eln6ke. Az
Szakszervezet6nek
szervezetneksok
drdekv6delmi

tagjajelzi,hogyegyrevesz6lye- helyzetma m6r komoly- v6li
sebb a munk6juk,egyre gyak- Fridriklmre,a VSZegyikillet6kerabbanfordulnak
el6tAmadAsok, se.Szerintea diszk6kbajir6tiafenyeget6sek.
talokatsz6llit6vonatokutask6M6rkus lmre, a Vasutasok zons6gejelentkul6nOs
vesz6lyt
(VSZ)
Szakszervezetenek veze- a vasutasokszdmdra.A felfokogyakan
16v6,
t6je is meger6sftefte:
a dolgoz6- zottlelki6llapotban
kat egyre tObbszdrfenyegetik ittasvagykdbit6szerhatSsaalatt
meg az utasok,s a kalauzok 6116
fiatalokk6zf mArnemis nagyakrank6nytelenek
megh6tr6l- gyonmerbemennia kalauz.
ni a t0ler6velszemben.MArkus
elmondta:a vasutasokatm6g
HELYESBITES
mindigsokkoljaaz a bl''6sAgi
itt6A Mozdonyvezetok
1997.
Lapja
aulet,amelyegy kalauz-utas
konf- gusztusi
szima5.olda16nak
alj6n,keretism6thirtadtunk
arrol,hogy
liktuskapcs6nsztiletett.
A Keszt- benr0viden
Mozdonyveze6k
Napjit
az
ez
6uiEuropai
helyentort6ntesetndla jegykekrilontermeiben,
a GrandHohlHung6ria
zel6leszAllitoft
a vonatr6lk6tfia1997.
13-in20oraikezdettel
szeotember
talembert,akik nem voltakhaj- rendezik.
Be16p6jegy
2000,-Ft/fd- 0s
nem200,-ahogyirluk!-,amelyben
benland6kfelmutatnia jegyirket,s
netoglalhtik
a vacsora
6rais.Ez6rt
a
lt.
ekdzbenegyikiikmegs6r0
hib66
rteln6z6st
k6rilnkaz6rdekeltekt6l
6s
A kalauzn6tk6t 6v felftiggesz- azolvas6kt6l.
-ASzerk.
it6ltdk. A
tett bdrt6nbi.intet6sre
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A MAVRt.-n6lnemtartjakkii- szem6lyzet
a ridi6telefononmdr
,,Elkdpesztdenmegudltozotta
kalauz Csa/egy n6lktilipo tyautas l6nnyilv6na kalauzok
ellenint6- a k6vetkez6 flllomflsra k6rhet
Az ORFKille- rend6risegits6get.
kdzdlti macska-egdridtdk: fe/- zetttdmad6sokat.
cser6l6dteka szerepek- mondta t6keseit6lmegtudtuk:a renddr- A szakszervezetekszerint
egy kalauz.- Kordbbana potya- s6gn6lseml6tezikolyankimuta- azonbancsaka vaslti rend6rs6g
jelenthetne
megolddst.
utas e/reit6z6ftaiegrykezelde/6/, t6s, amelyb6lkiderUlne,hogy fe16ll'rt6sa
elbif p6/ddu/a vdcdben,a kala- 6venteh6nyesetben6rikatroci- Ez6rtaz 6rdekv6d6kigyekeznek
lobbizni.
Aszakszer- minden tekint6lyiikkel
uzpedrgkereste.Ma mdr ndha a t6soka vasutasokat.
megolddstjelenkalauz b0iik el az agresszivuta- vezetekbecsl6seiszerinta na- Adminisztratiiv
pontaj6r6, mintegy2600 vonat tene a probl6mdraaz fgynevesok e/6/.'
A diszk6j6ratokmellettaz el6- kozulmindennap
legal6bbegyen zett peronjegyek bevezet6se.
v6rosi6s bizonyoskelet-magyar- tdrt6niks0lyosabbeset - de a Ezzela rendszerrel- azaz amiorsz6gi vonalak a legvesz6lye- kalauzokm6rnemisjelentikazo- kor csak6rv6nyesmenetjeggyel
sebbek.A kalauzok t6lq az 61sza- kat, amelyekn6lnem t6rt6nts6- rendelkez6ktart6zkodhatndnak
- m6r a kapukkai jdratokt6ltartanak.Ogyv6lik: riil6svagynemvoltsztiks6gren- az dllomdsokon
megv6ltozottaz utasok hozzSAllS- d6riint6zked6sre.
n6l megszrirn6ka p6lyaudvaromindenki
k6z6A
MAV
Rt.
mobiltelefonok
kikon 6s a vonatokontart6zkod6k
sokkal
sa is; ma
javitani
ny6sebb,hajlamosrgazatadni a adds6val igyekszik
a k6r6t.
fenyeget6z6utasnak,neki druk- munkav6llal6k
6sterm6szetesen
(N6pszava,
1997.Vll.29.)
kolnak,nema jegykezel6nek.
Az utaz6
az utasokbiztons6g6t.
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BucsuzunkTothImr6t6l
a vasutastdrsada/om.Tdthlmre rgaz/\)/iiszo/
MAV
Rt lgazgat6siigtagja, a Szegedi
a
J agatd,
TerUleti
lgazga
6seg rezetdie hosszantartd si UJ
/yos betegsigben 6/etdnek 58. 6vdben,Plius /8-dn
e/hunyt
T6thlmre Bdkds megydben,Nagylramardsonszti/etett ,42dltaldnosiskola elvdgzCseutdn a bdkdscsabai
Rdzsa Ferenc Grmndziumbanfo/ytatta tanulmdnyait,
ahol /958-ban drettsdgbett, s mCg ebben az 6vben
feluitelt nyert a budapestiM4szakiEgyetemKciz/ekedCsmdrnokikardra. /960-t6/ a MAV szegedirgazgat6sdg dsztdndfasakint tanu/t s a drplomamegszerzise
utdn /963. iilius /5-in /epett a MAV szolgd/atdba,a
szegedi VontatdsiFdnolrsdgenmdrncikgyakomokkdnt
/ 964-t6/a szentesi VontatdsiF6nciksdgen
mfihe/yvezet8 vezetdmirnok, majd /974-ben smdt ursszakeni/t
Szegedrea vonatatdsifdndksCgreuezetdmdrnoknek,
a
kcivetkezd6v e/qit6/ pedig annak vezet6l6udneveztdk
kr. A szegedilgazgatuisdgkcizpontldban/978. oktuiber
/-/6t6/do@ozott,kezdetbena vontatdsimaidaz Azemvrteliosztdlytvezelle,ezt ktivetdenAzemurteli
rgazgatdhelyetteskdnl majd /990. december /idt6/ haldldrg
rgazgatdkCnt dolgozott
Tdth lmre vasft trenil elkdtelezettsdgekozrsmen
Szdmdraaz 6/et a munka, a uasit azonos tafta/mat
ielentett Azon keuesekkdzd tadozott aki dletCtr'sa/drendeltea uasit boldogu/dsdnak
Hiuatdstudata,szakmaszeretelekttartd szorgalma,
nagyfoki munkabirdsamdsokszdmdrais pildamutatd.
34 Cves uasiti pdlyafutdsa alatt soha nem adta fel a
ktizdelmetmdgbetegsCgeidejealattsem,ha kelletti/ra

ds i17aharco/ta vastitdrdekdben.TevdkenyrCsztud//a/t
a magyaruasit megilU/dsdban,korszer4sitCsdben.
Fe/eldssdgte/iesszakmai munkdl? mellett ie/entds
ktizdleti funkckikattoltolt be a KTE CsongrddMegyei
e/ndkekdntaz orszdgoselndks6gtagiakdnt a Csongrdd Megyei Kereskedelmi6s lparkamara vezetdsdgi
tagiakdnt /994. december /4-t6/ a UAV At lgazgatdsiig rgazgatQ?kdnt
s dolgozott mndenkorkidllta uasfit
a uasutasokArdekdben.
KrmagasldszakmaimunkdldnakelrsmerdsekCnt
tlJbb
magaskttintetistkapott:Az Erdemes6s kiudldvasutas
kitintetAs utdn /992-ben e/s6k krizcitt kapta meg a
BarossGdbordfat a 46. Vasutasnaponpedrg
dtvehette
a MagyarK64drsasdgiErdemrendkrskeresztlCt
ftith lmrdt a MAV Ht safit halottidnak tekintette.
t/to/sd itldra a KHVM a UAV Vezdngazgatdsdg,a
Szegedi Teniletilgazgatdsdg a Tdrsigazgatdsdgok,
a
hazaidsktilfcildiuasuta&Csongrdd,Bdkds6s Bdcs-Krskunmegyekcizgyti/dsdnek
6s az tinkormdnyzatok,Szeged MegyeiJogi VdrosPolgdrmesteriHiuataldnakvezetdi ds kdpviseldi a gazddlkoddszeruezelek,intdzmCnyelr, luuaroztatdkkdpwseldi liny/eges 6s nyugdfas
vasutasolctoudbbdrokonok bardtok 6s ismerdsdkkisdrtdkuto/s6itldrafilius 25-6n Szegeden,a Belvdrosi
temetdben.
A szedadds alkalmdval feloluastdkdr Lotz Kdroly
minrszterrdsztudtnyiludnfrdsdt
a Vasit Szolgdlatddrt
arany fokozataposztumuszkittintetis adomdnyozdsdnil sztilti okratot
Em/CkC
t szeretettel 6s trsztelettel megdn2ztik
szivtinl<ben.
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Tlszteltolvas6lnk!
(Egy, h6napok 6ta tart6 szakmal vita 0labb fordul6jdnakk6zz6t6tel6velaz a c6lunk, hogy felhivjuk a
lllet6keseheka flgyelmetaz eldatlanelhpotokral HAthatdnenik
fel0gyefetetgyakorl6Szaklgazgatosegok
lntdzkedaslt
Slpos J6zsef

TiszteltKaposvdri Pdter Ur!
hogycikkemmel - kdzleked6vonatn6lkoz6p6llo- 2. A nyiltvonaliszolgdlatihelyki6szint6nsajn6lom,
csal6d6stokoztam Onnek. Mivel mdsonnemvezethettolat6st.
szolg6l6sa tolatAsvezet6velk6t
szakszervezetUnk
terUletik6pvise- - nem felel a vonatbasorozott esetbenis megt6rt6nt.Ebb6legyik
l6je utjdn a tudomdsomrahozta, jdrm0vek 6llapot66rt,6lomz6rak esetbenjogosulatlandolgoz6menesztetteel a vonatot.Minddssze
hogy az Ugyetlezertnaktekinti,a megl6t66rt.
nem littam tomag6nlevelezdsnek
A v6grehajt6szolgdlatForgalmi belekelllapoznia fejrovatosnapl6nemismeriazegyszerfsi.- ba, az irdsbelirendelkez6s
vdbbi6rtelm6t.A helyreigazft1s
az Utasftdsa
t6mbj6lolytatottbesz6lge- tett vonatvezet6i
vizsgdvalrendel- be, illetvea menetigazolvdnyba.
Az
6llom6sf6nokkel
p6lf6nymdsoh
de m6gazulaz6 irdsbelirendelkez6s
t6sre vonatkozott.Tekintettelarra, kez6tolatdsvezet6,
fogalmdtsem.A MAV- d6ny6tmegktildtem
hogya hozottint6zked6sek
a voros tolat6svezet6
az On r6sz6re.
hogylehetne
nemkell
szalagokbevon6s6nkivril semmi- nSlnemhiszem,
alkal3. Amozdonyvezet6knek
konkr6tan
rendelkelyen k6zzeftoghato,6rdemi vdlto- mazniaz,,ami
nincsmeg- ismerniUk
azO.1.UtasftSs
z6st nem hoztak,ez6rtfordulokis- tiltva,azt szabad"elvet,mivelmin- z6seit.Nem tananyaguk,nem is
m6ta nyilvdnossdghoz.
denmunkav6gz6s
levanszabSlyoz- vizsg6znak
bel6le.Csaka sz6mukhi- va az utasfitdsokban.
Pontosanle ra el6irlutasft6sokat
El0lj6r6bana sajt6t6rv6nyre
kell ismernitik.
vatkozom,melyszerintha val6tlan- van irva,hogykiv6gezhetk6zleke- melyekaz E.'1.Utasft6s
l. r6sz2. sz.
vagyvalakinek
vannakf elsorolva.
Az
a hitel6t d6 vonattaltolat6st.ki veheti6t az mell6klet6ben
sdgot6llftok,
felhatalmazdst
rontom,esetlega j6 hir6tvesz6lyez- erremegbfzAst,
a vizsgabiztosok
ad6 O.1.Utasft6s
6saz
jegyz6ket.
felel6s- Tolatdsi
Birtokomban
van oktat6tisztekutasfltdsa,
a felk6szi
tetem,ezek6rtbUntet6jogi
melyet
bir6s6gi
tartozom,
ebb6l
a
t6rs6gb6l
szArmaz6
tolatdsi t6st6s a vizsgdztat6st
szab6lyozza.
s6ggel
het.Eddigsenkine_m jegyz6kp6ld6nya,
melynekilyenso- A munkav6gz6st
a forgalmi6sa vele
0ton6rv6nyesft
vezetia tolatas- kapcsolatos mfiszaki utasftdsok
cdfoltaaz dltalamleirtakat.Az On ra is van:- Tolatdst
levelelormailagkifogdstalan
6s rop- vezet6!Paradoxhelyzetlenszab1lyozz1k.
pant diplomatikus,
m6gsemtudom
Bdrmilyen
hihetetlentil
is hangzik, ne olyanutasftdsalapjdndolgozni,
mertnema t6nyeken
vezet6- munk6ltat6i amelyszdmomraismeretlen.
ala- ezta szolgdlati
elfogadni,
- amennyire
- m6gal6
pul.Megpr6b6lok
lehet int6zked6sselfenyegetve
4. YAlaszdbanleirja,hogy a For- rdviden,pontokbaszedvevdla- is irattatjaa dolgozokkal.
galmiOsztdlynak
nemvolttudom6Az m1r gondolomnem lep meg sa a selejteskocsikmfiszakidllaposzolni.
1. A tolatdsvezetdket
csak Kun- senkit,hogyezekneka dolgoz6knak tdr6l.Ezt 6n nem vitathatom,de a
szentmikl6s
6llomAsonnevezt6kki a vizsgaanyagiiban
a 319.6s 328. helyiszolgdlatif6n6k6s a beszdlli.vonatvezet6nekv0rds szalaggal, pontsem szerepel!Az un. ,,Satelit" tdsban 6rdeketl resztvev6 valam6sholtermdszetesen
tanfolyami kiszolgill6stolat6s tehervonatnak mennyidllom6sidolgoz6tudta.Amikdpz6s6s szakvizsgaelSzimeg a min6sUl(Tt)
ez6rtmindaz F.2.,mind kor ezeketa probl6mdkathelyben
kinevez6st.
Nemfelel meg a val6- a 36.s2.ir.dsos
tdviratszerinta telep- felvetettem,
telefonmenta vontatdsi
vonat- f6ndks6gre.Nem bejelent6s,hasdgnak,,a meneszt6sijogosultsd- 6llomdsoknak
tehervonalos
gonkivtilvalamennyi
kellbiztosftani
a vonatvezetS- kis616
szem6lyzetet
a nemvalamizavarosmagyardzat,
tare is el6irt feladatravonatkoz6an" kiszolg6l6sukhoz.
l6n hogy,,nemfgy dolgozom,mint
:
meg6llapft
A felt6telekadottak,a vez6nyl6- eddig",vagy valamiilyesmi.Ekkor
ds.Csakfelsoroldsk6nt
- nem szolgdlati
lappalielentke- sUkm6gsemby t0rt6nik.Egyf6 vo- kdz6ltema vonatat6sif6n6ks6g
venatvezet6az ulazSil6tsz6mterh6re zet6s6vela t6rsdgbent6madtkonfzik,
- nemvonatkis616.
az emeletenseg6dvez6nyl6k6nt
te- liktusokait.Sokmindennemt6rt6nt,
- nemvezetia menetigazolv6nyt,v6kenykedik.
Mivelaz F.2.Utasitds a beszdllltds
tovdbbraisfolytat6dott.
- nemhelyesbflt
terhel6st,
691.,699.,319.6s 328.b.pontjaira Az utasft6sokala szolgdlatif6ndk
- nem irhatombe a menetigazol- ez iddigsemmilyen
m6dosftds
nem tovdbbrais kiadta,pedign6ham6g
v6ny3. rovatdba,
6rkezett,klvdnatos
lenne,ha ebben a csavarkapcsok
is hienyoztak.A
- nem v6gezkereskedelmi
tev6- az Ugybenvalaki- aki kell6hatAs- nyilvdnval6an
munutasftdsellenes
- magdravdllalnd kav6gz6stpedig senki nem merle
kenys69et,
kdnelrendelkezik
- nem khatlaal6 az lrdsbeliren- a felel6ss6get.T6rt6netesenpa- megtagadni,
tartvaa retozi6t6l.Enrancskonyvi,
vagyegy6bformdban gemez Cs6kMdt6idej6reeml6kezdelkez6st6p6ld6nydt,
- nemvehet6t tolatdsijegyz6ket,a v6grehajt6szolgdlattudomds6ra tet...
- nemszolgdlatki nyittvonaliszol- hozn6ennekaz er6ltetettmunka5. Ebbena pontbanOn szem6rgdlatihelyet,
v6gz6snek
a pontoslefrdsdt,
melyre mesenmegkenilia k6rd6st6s sta- nemvez6nyelhetS
katonavonat- b6rmikor hivatkozhatna,esetleg tisztikai,
m6nyiadatokkal
teljesft
fogra, m6r6vonatra,
elegyetis sz6llft6 baleseteset6nmegv6den6
a dolgo- lalkozik.Mivel 19 6ve dolgozom
z6l.
ezena tenilelen,
munkavonatra.
ezzelteljesen
tisz-
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tdbanvagyok.Viszontafia a k6rd6- kotelessOge
a ddnt6seitmegindo- feladataivalsincs tisztdban,illetve
semrenemkaptamvdlaszt,hogyaz kolni,de 6rt0ka felel6ss6get
v6llal- nem l6tjael. Parancsk6nyvi
rendeideiglenesen
forgalmiszol- nia kell. Mivel semmilenfelel6s- letbenaldirdsdval
szOntet6
hitelesftve
megrdgelatalatthogyanvoltlehetsdges
az s6grevon6sr6l
nemtudok,az ak6- galmazzaa mozdonyszem6lyzetet
6llom6sbolki6gaz65 km hossz0, vetkeztet6s
vonhat6le, hogyvalaki- (37. sz. Pk.) an6lkul,hogy dllitdsa
max. 5 km/6 sebess6ggelj6that6 nek, vagy valakikneknagyonnem val6disdgdr6lmeggy6z6dne,6s
iparvdgdnykiszolg6l6saszolg6lat- 6rdekea {entidolgokobjektiuvizs- m6gsorolhatn6m
tovdbb.
tev6 vez6nyl6sen6lk0l,tdbb 6rai 96lata,nyilvdnossdgra
hozatala.
Tekintettelarra, hogy lapunkat
kinntart6zkoddssal,
mikdzbenn6Az is lehets6ges,
hogyez lehetaz nem csak mozdonyrezet6k
olvash6nyvonatlekdzlekedik.
Erreb6tor- Sraazel6rel6p6snek,
a karrier,ma- s6k,bizombenne,hogya nyilvdnoskodtamlefrni,hogyez mdrvas0tbiz- gasabbbeosztds
fel6?Ezta vezet6t s6gsegfts6g6velh6zonbeltilsikenil
tons6ga fels6fokon!
az6ta tdveddsei, mell6fogdsai, az Ugyet- s0lydnakmegfelel6en
Tehdt6sszefoglalva.
szakismeret-hi6nya
kivizsg6lni
elisme16sk6p6s megnyugtat6
int6zke1997.janudr27-e6tal6nyeg6ben pen csom6ponti
vezet6neknevez- d6sekkellezirnl Amennyibenez
el6rel6p6snem tdrt6nt.Fett6tele- t6k ki, mik6zbenmindenhol
a lr,tAV nemlehets6ges,
abbanaz esetben
zem, hogya Vasutbiztonsdgi
lroda stabilizal6sa16l,
meg0jft6s616t
be- a munk6ltat6magasabbszint( venemcsaka bekOvetke- sz6lnek.A hib6kkdzbensemfogy- zel6j6tkeresemmeg.
dolgoz6inak
zettbalesetekvizsgSlata,
elemz6se tak ki. Ez a vezelf szUks6ghelyzet
GaramvdlgyilstvCn
a feladata,hanemaz ellen6z6s,a ben vonatvezet6i
t6nyked6stvdllal
f6mozdonyvezet6
megel6z6sis. Egy vezet6neknem ugy, hogy a munkak6rlegelemibb
Kiskunhalas
VontatdsiF6n6ks6g

TiszteltSzerkeszt6seg
!
Ezutonszeretn6kgratuldlnia tr,tAVRt.vezet6s6nek
6s
nem utols6sorbanM6szdrosAndrds6s Anda lstvAn
uraknakahhoz,hogymegalkottdk
az utasbardtmenetrendet.266vedolgozommintmozdonyvezelf,de
eddig
menetrend.
ez a legrosszabb
Utasbardtaz6rt,mert meg nem 6ll az lllomflson,ne
hogyfel tudjonszdllniaz utas,ha meg6ll6s fel tud
sz6llni,akkor30 km utazdsalattlegaldbbk6tszerszdiljon 6t, ha ez kev6s,akkorcsatlakoz6sra
vdrjon1,56rdt,
rosszabbeselbenegyeg6sz6jszakdt.A30-asvonalon
Fony6d-Nagykanizsa
kdzdttamit mrivelteka menetrenddel!Minthavalaki klwil6ll6csindltavolna,6s az
utasokatk6szakarva
elUld6zndk
a vonatokr6l.
Sdvolyon
lakom,inn6tjdrok dolgozni,legtdbbesetbenB.szentgydrgydnkezdema szolgdlatot.
Az uj menetrendben
4
vonattalkevesebb
dll meg,senkinemtudjahogymi6rt.
Ar6gitmdrmegszoktdk
az utasok,j6 is volt,mi6rtkellett
megv6ltoztatni?
Nem dll meg a 8507 sz. vonat.Eddig8527/867sz.
kdzlekedett
6s Bp-igmegdlltmindenAllomdson.
Most
850718607
szdmban6s Fony6d-Bp.kozdtt6llmegminden dllomdson.
Kanizsdnsoktelektulajdonos
van,akik
k6rt6ka 8537 sz. vonat vissza6llftdsdt,
hogy tegyen
csatlakozds
a 8817sz.vonathoz.
Mostez a vonalszinte
tiresenkozlekedik
mertmindenkielmegya 8507/8607el. Ez a vonat lennea MAVdolgoz6khazal6r6vonata,
mert7 6rakorvan
vdh6s.Nem6llmega 315-2sz.vonat,
pedigutas mindigvolt rajta.Didkok6s Balatonmellett
dolgoz6k.Nem6ll mega 2A4sz.vonat,mertez pontosan j6 volt a MAV dolgoz6knak,
a 19 6rakort6fl6n6
v6ltdsrabe6rniKanizsdra.
Es amia legszebbebbenaz
[j menetrendben,
hogy nem6ll meg a 8508sz. vonat
sem,amia naputols6vonata.

gondolom
Amasikamitsokkoll6gdval6s
az utasokkal
egygttnem6rtUnk,mi6rtkellFony6ddllomdsondtsz6lF
ni?At kellszAllnia 8535-8705
8704-8524,
,8521-87'11,
8706-8526
sz. vonatokndl.
Nem mehetneaz a szerelv6nyv6gig?G6pet6s szem6lyzetet
lehetnemegsp6rotni. Pl. havalakiFony6dligetr6l
akarKeszthelyre
utazni,
30 km alattk6tszerdt kellnekiszdllni.Ez nagycsomagokkal6s2-3 gyerekkel
nemisolyankellemes.
Am6sik
a csatlakoz6s.
Fony6donmindigvolt csatlakozflsKaposv6rfel6a 314-1r6gen853/863utdn.
Most1,56rav6rakozds
utdnB.szentgy6rgyr6l
a 8508
sz. vonatelmegy22.126rakor,Keszthelyr6l
az utols6
vonat 22.20-kor6rkezik.Utas majdnemmindennap
van.Mivela vdr6termeiket
is be kellz6rni,elk6pzelhet6
hogymilyenv6lem6nyevan az utasnaka MAV-r61.
J6
volnaha a menetrendszerkeszt6k
tudomdsulvenn6ka
javaslatokat.
jdrunka MAV-hoz
VelemegyUtt1O-en
dotgozniS6volyr6l.
Mikormegtudtuk
a menetrendtervezetet,
telefonon
6s
a kdzjegyzfsdg
0tjAnirdsbanis k6rtUkM6sz6rosAndr6st,hogyne v6ltoztassa
mega r6gimenetrendet.
Ennek ellen6remindenmegvSltozott.
Minthatudatosan
riasztandk
elaz utasokat.
Siposlstv6nvez6rigazgat6
rir
pedig(avasdta vid6k6,m6gtobbutastver
nyilalkozatai
a MAV)pontaz ellenkez6j6t
sugalljdk,mintaz igazsdg.
Teh6tha B.szentgydrgycin
19.396rakorindut68526
sz. vonat utdn v6gzeka szolg6lattal,
csak reggela
8530-asvonattaltudok
hazamenni
4.30-kor.pedigvan
a 858,240,85086s a 3 8508vonatafordul6ban.
Marad
a kdnydrg6sa koll6g6knak,
hogy 6lljanakmeg,vagy
rosszabbeselbena v6szf6k.
Ag6pkocsinemkilizet6d6
a 3 FVkmt6rfr6smettett,
de
rendesparkol6sincs.J6 lenneha Sipos lstvdnUr is
ef6bbk6nilnfznea vas0ton6s csakutdnanyilatkozna.
A Budapest-Nagfkanizsa
f6vonalonSdvolyona vona- En pedigk6rn6kt6leegyolyanigazotvdnyt,
hogy szottok ilyenid6kdzbenkdzlekednek:
gdlatb6lhazater6ben
b6rmelyvonatr6lleszdlthatok
Sd8502sz. 11.336ra
8526sz. 19.586ra
volyon.
5.08
8.436ra
8524sz. 16.416ra
8530sz. 4.4'l6ra
Kett6kdzdttlennea
Kett6kdzOttlennea
Kelemen J6zsef
315-2sz. 15.376rakor
8508s2.22.206rakor.
mozdonyvezet6
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hat6s6gok
o kereskedelmi
kaphat6,
az eo6szs6q0qvi
foroalomban
palackb?n
tdroltd5v6nwiz,m0arivao
valamelv
6ltalmin6sitett
a
o a mozdonvszem6lvzet'a
mennyls6get
szAinfrdmeodllapitott
v6telein6
d zdrt
helyen
hqkeztt6sekor
a jelentkezdSi
szolgdlata
palaikot.
o ineoold6s
kiielOlt
dllomdsiszol'
lehetazis.hoova vonalhdl6zaton
gdliti helyeken
a megdllapitott
szotbaaiikozbenv6telezn6lel
[6szletet.'

frllOSZ
allasfoglalds
Szakigazgt6sdg
UAVnt.GE6szeti
Divizkl
Mozdonyszdodlati
KocslsGnrErir
ditv
izbvezh6helyettes

azonban
vdemQny0nk
6tmeneti
rendez6se
fu iv6vizelt6rt6r6elldtds
Ttsz1eitKrcis0r!
vizt6rolds
ai{rmfvbken
hoovaidenleoi
kannds
nemidenhetiazt.
ka@aban a szerirrt
MD.3.szAmrj
megkaesdsuKel
A GY.74-ZA1I96.
jdrrir0veken
to
egy_es
ind6ka,
hogyeoYes
hoqy
megz0ntet'6ve
ka0ljoriEnriek
ker0liiin
Enii* f6 indol€,
meosz0ntet-6sre
idrmWd<en
alakltotta
ki.
MGZ azaldbtidlldspontidt
lenetosege
€s a jdrmfimega Kezm6as
k6zmmdflehdlffie
vdbhasb Gnl(
csakigy
iSydohalo
ddtrat6meg
a vabffa
szdodlatk6beniivdvizdldtdsakapcsdn
A mozdonvszem6lvzef
- es
FI
ta/6kenvs&.
r6sz
&teaflneovesXsztitAsi
lelszerdt
htt6sz*- szem6lvzet
valamennii
vontat6
meoOOast
vfuleqes
idrmtvon
legvt
3zdntcsak
3zefrnt
csak
a leqv6gs6
j?.enl!e!',
m{ooas
mdddds
vetem6ny0nk
v6lem6ny0nk
tamoszc
termoszc
Aiafasolt
A
iariasolt
eg6sn6ge
min6segU
6s
mennyisdg0
megfelel6
amely
fely.
valahiria
iv'6viz
iv6viz
v6telez6se,
v6telez€se,
merti megfelel6
mert-a
meqfelel6
eseltjen
;ttienelfoqadhat6,
elfmadhat6.
rvov
rzlaroasara
alKalmas.
j
poU€fna@
l6mdkkali4r.
hhszMlaba
haszMlaba
adasaegyeU
azaldbbi
m6dszerttartaMtermczszeri6lyes
dtmeneti
meqdddsk6nt
AIilGZ et6mdban
SlposJ6zsetelnok
elfogadhat6nak:

Tudiukhdnyoravan!
Mozdonwezet6il6tsz6m6s szolgdlatiora,1997.6v 7. ho 23 munkanap
SzolgAlati
hely

Allom6ny

345
Bp.Ferencv{ros
Bp.Eszaki

242

Szolnok

322

331
Sz6kesfeh6rv{r
Bp.Ddli
Gydr

40
259

61
Bafassagyarmat
'Hatvan
Bp.ttlyugati

130
5

Miskolc

fi2

Debrecen

fiz

Nyiregyh{za 230
Z{hony

147

Szolg.
6ra

Kifizetett
l6l6ra;'dra

48788
792
174
3
35896
1 007
18350
44556
909
17030
45 137
171
17010
8 497
320
18990
36386
3n
17820
9711
2
17700
381
18911
17230
809
0
18103
352
68536
16411
47 818
159
16310
188
31354
17211
39
20265
17700

Kot.6ra

Szolgdlati
hely

Attomdny

118

34
0
14

174

Szeged

179

B6k6scsaba 171

11

170

Kiskunhalas 100

0

172

Szentes

1

179

V6szt6

0

179

P6cs

240

0

179

Domb6v{r

246

0

171

Nagykanizsa 189

15

184

Szombathely 211

308

171

Celldomiilk

76

170

Tapolca

269

179

Zalaegerszeg 92

0

179

H{l6zat

n4
57

190
86

4 899

Szolg.
6ra

Kifizetett
t0l6ra,,-"6ra

17993
955
26
10
0
186
319
40
24Mg
17720
6
13248
99
16710
142
611
31701
17231
0
I
7063
't7't
0
0
343
31969
100
17312
2429
12
35994
12
0
180
'l 847
97
26638
12
1
177
n
$5
26763
15602
24930
0 1 258
15808

Kot.6ra

179
179
172
175
179
179
172
169
158
168

112

168

56
In
12354
16421
11238 3 169
679m4
171
31

168

11 020
15912

68

174
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