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A< 1996. 6ui els6 lnpszdmunkat kissi szokntlnn idbpontban k"pnk ki<be. Minde<
tudatosan, a< elrnitlt napok esaninyeinek lapcsdn ttirtint. Ternth<etum - bdr a< izt ekb
napjain mdr ttil mgtunk - kildnunk mindm fudua oluasonlmoh szak<mtezeti tngsagunknalt
s u alanmn2i a asutas munkrn dllalhnak

EREDMENYEKBEN GAZDAG BOLDOG t[ E\mT!

A< 1996-os aztmdtt ug,t indulhntott, hog bdr kompromisslumok drdn, dz megallapodas
trirtint a UAV A a s1aks<au<eUk kOZAtt. )sslnont, janudrfebruari La.psqdmunk, tr;bb mas

fontos irformaddn ttil, afi hangsilfut e megalkpodas-csomagris<leta is tzfukiir{t megismn-
tetishe lufueai.

Tal.an minda<ok, akik ris <letam megi.smal',ednek mind az I 9 9 6-os, mind a< iln. kaftptnil
mqalkpodasban foglnltnklfll, aedmirg,kint korg,aeli* el a<t a harom a fil h6nap kminy,
ofukor saa<ilyalwdisektbl sem mmtzs tmgtalassorolatot, amefi,nek ttrmblce az ] 995. decunber
29-6n alatrt megalkpodasok riss3sstge. S ez aolt a "ft oln, hog mint qi ai Eandxk,
mosdorgtaerytbink kons<oliddlt he$<etbm lathassanak ho<<d a< eq 6ui munk4juft fekdataih
elldtasdhoz.

S a tmgtal| felzk lnggant fumpromisszumkis<sigiruk poaitta eredmiryekint januar l6-an
alihasra lwriilt a MAV is a szakzate<etek kriziitt aa a rugdllapodns is, arufu dttitnlzsm ugtan,
dr eliffitri a s<alcs<ene<azk tuikuEsqit a ktilonb0<6 tnnogatasifonni*,nn kna<tiiL

A< 1996 at jehs ddtum a magtar aasitti kt;<lekzdis ttirtinetibm. A 150 iaa iafordul|
kaetibm tobb ofim nagtsaabas{t rmdzguirg,soro<atnak bsziink tnn{ti, melyek milt6 megiin-
neplisit jelmtik a uasknelcek szaguldnsdnak. Mfft e szellunbm rmdezziik aa 6u fofuaman a
Moldorytueptbk Szakzazte<etu tribb, nagtspbasi rmdzauinyeit is. Lapunk hasdbjain is

folyomatosan megmlilw{ink el\deink munkQjardl, a aas(tti ktizlelcedis fjl\dtshbl, a jiltb
a as if armk ir ary u lt s agdr 6 l.

i< a, forduihpont-hs< a mai MAV iletibm is. Felgtornkak a< aanbnyek, s ualammnyi
aasutns munkntdlkl| el6tt lnthat1fi adlik az elLkazttfr munlw, amefunek nyomdn ebbm az
iabm bekOaatce<let a MAV s<mte<ei 6s s<alw<et dnl.ahttasa. Minde<4jfekdntolat, maskipp
gondolkodnst, t o< A kihiaasokltoz rugalmasabb, alkotd ho<zanilast tgalyel. Hajdl lntom, in
itgt fogalmaadm meg uiragnlelam eqt a gondolatot: v€,get kell vetni annak a gyakorlat-
nak, hogy a kapott vagy kitrizdtt feladat megold6sa helyett azt keresstik, hogy
hogyan 6s mi6rt nem val6sithat6 meg a c6l!

E gondolatok jegtbbm khan mindm uasutru munlwtarsanat, ki-ki a maga poszfrdn
gyfirk6<2ik nekifeladatainah eltolulte azt, hogt ag ia utgi ,,kassla <arasandl" rytugodt sa{tuel
mondhassuk: megtettrik a t6hink telhet6t!
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O S SZE F OGLALO TN EKOZTATO
az 1996. 6vi megdllapoddsokrdl

Az 1995. szeptember 19-6n megkezd6d6 t6rgyaldsok - a UAV Rt, 6s a
szaksze rvezelek kriztitt - 1 99 5. decem ber 29-6 n kom oro m isszu m 0s m eo-
Allapod6ssal v6 gzddtek.
A meg6llapod6scsomag egy 0n. keretmeg6llapoddsb6l 6s annak szerves
r6sz6l k6pez6 tizenegy darab t6leles megAllapodAsb6l 6ll rjssze.
Kiemellfontoss6g0 dokumentum a MAV Rt kriz6pt6v0 (1996-1998)gaz-
d6lkod6si stabiliz6l6s6ra, a munkab6ke meg6rz6se 6rdek6ben 16trejritt
meg6llapod6s
A M0SZ c6lkit0z6seit az 1995 szeptembe16ben v6glegesitetl 6s a MAV
Rt-nek 6tadoll dokumenlumok tartalmazz6k.
Az al6bbiakban a M 0 SZ tagsdgAt 6 rinl6 m egAllapodAso k 16szletes felsoro-
l6sAt tesszrik meg, s az e16rl eredm6nyek tilkr6ben elfogadAsra aj6nljuk a
M 0 SZ Ugyviv6 bizoltsdgAnak, m ajd kuld ril lktizgy fi 16s6 nek.

KERETIi I  EGALLAPODAS

A 11 r6szmeg6llapod6s lelsorol6s6n tfl tarlalmazza:
" a vasutai Nylgdijp6nzt6r tagj6nak a 4%-os tagdijb6l a uAv nt. enat

16 rl6n6 20lo.os lagdildlvillalisil,
"  a MAV Rt-n6l 1996, januir  1- j6t6l  alkalmazot l  15 000 Ft legkrsebb

szem6lvi alapb6r m6116k6t,
, az utazti sz6tgdtatot qtHt6 munkavdllakik 6tkezdsi hozzijiru16sdt,

am ely az 0n, 
"EN 

Nl KEK" legyek bizlos iliseval 1 200 Ft/h6 addm en.
les j6vedelem,

" a lelek kritelezelts6getv6llaltak ana, hogy 1996. janu6r 15-ig meg6lla-
podnak a MAV Rt. 6s a szakszervezetek 1996. 6vi egyiiltm0kdd6s616l,

, az 1996-os 6vben Atlog6 reformot hajlanak v6gre a besorolAsi 6s
b6rrendszer feliilvizsgAlatrlr6l, valam inl annak 1997. januAr 1-jei beve-
zet6s616l,

) a vontatdsi utaz6kat - a lloSZ.szal k6z6s [lemez6s alapiin - dv
v6giig eredeli munkak6dkbe hozzik vissra.

I, SZ, IIEGiLLAPODiS
" int6zkedik az als6 fizel6si osztdlyok osszevon6sAr6l, az ott 16v6 vasutas

m un kavAlla16k 6tsorol6sAr6l, a b6rem e 16s techn ikai m 6dszereine k alkal-
maz6s6r6l, a legkevesebb b6reme16s %-os m6rt6k616l,

, a me116kelt tarifatAbla pontos 6rt6keket jekil meg egyes lize16si oszt6-
lyo kban ,

D a mozdonyszem6lyzel 11-14, f izet6sioszldlyaiban az emelkedds
m6rt6ke 20,30/o.

2. SZ. AEC{LLAP0DiS
D egyes munkaktirdk 6t- 6s besorol6sa,
" vontatisi diszpdcser 14. fizet6si oszlilyb6l 15. fizel6si osztrlyba

sorolisa,
" m-ozdoI yf e lvigy6z6i m unkakti r el6irAsAb6 | a vas0ti f e ls6lok0 k6 pe s'rt6 s

TO RLES E,

3, SZ, TIEGiLLAPODiS

" garanlill teljes ilm 6nylutalom, am elynek m iildke 2%, ds ennek 1 /4
r6sz6nek 1 996. okt6ber 1.j6l6l ltin6n6 alapbdresit6se,

, a 3/4 r6sz kifizet6se 1996. december 10-6n trirt6nik,

4. SZ. ilEGiLLAPO0iS
u teljes'rlm6nyjutalom, amelynek m6rt6ke a vasutassAg eg6sz6re a bekri-

velkez6 pozit'rrr eredm6ny birtokdban f izethet6,
, mozdonyvezet6k tekintet6ben negyed6ves kilirel6ssel havi 5%,

amely a szem6lyi alapb6r figyelembev6tel6vel kedl megillapilis.
ta.

', SZ, MEG{TLAPOOiS
) a vasutasnapi jutalom m6il6ke 67o, amelyb6l vasutasnapon 4%,

1 996. decem ber I 0.6n tovibbi 2% kerfl kifizetdsre.

6. SZ. ilECit\APOniS
" a vagyonv6 de lm i, re nd6szeti, vas[tbizto ns6g i m u nkakti rrik 6tso rol6sa.

7. SZ, IIEG{LLAPODiS
" a Kol lekt iv Szen6d6s m6dosi ldsa,amely az utazdszemdlyzet rend.

kivUli, i l letm 6ny nd lktil i szabadsigdra vo natkoz ik, Vo ntaldsi ulaz6k
r6szdrc 3 munkanap jdr (VVK 2 munkanap).

s. sz. ilEcitLAP10is
" a forgalmi utaz6szem6lyzet p6t l6kainak m6rt6k6rol .

9. SZ, IIEGiLLAPODiS
" az em elt m 6rt6kfi v6 gkie 16 git6s kif izet6 s6ne k m e ghosszabbfi 6s6r6l.

10, sz. MEcittAPo0is
D a vasutas dolgoz6k 1 996. 6vi loglalkoztatdsAr6l,
, a il0SZ-li|AV Rl. kor6bbi, foglalkozlatdst 6rint6 megillapoddsai

m eg hobzabb itisdrril.

fl. sz. ilEGiLLAP1DiS
) egyes vonatkoz6 KSZ ponlok m6dos'rt6s6r6l
) az utazdszem 6lyzel rendkiv0li dlvezi ny16s i dijd nak bevezel6s616l,

lr|6il6ke szolgilatonkdnt 400 Fl.

xdzEprAv0 M EGALLAPoDns

" Felek e dokumentumban rrigzllelt6k a h6rom 6vre vonatkoz6 legfonto-
sab b elvirdsaikat 6s krjlelezetts6geiket. Ezek:

, a munkav6llal6k kereselalakul6sa a megdllapodds id6szak6ban,
" foglalkoztalAspolitika,
o szoci6lis k6rd6sek,
" a KSZ meghosszabb'rt6sa 6s folyamalos karbantarl6sa,
D munkatigyi kapcsolatok rendszere, a munkab6ke meg6rz6se,
" egy6b, zA16 rendelkez6sek.

0sszrroctntvl:

A M0SZ dllal kil0zritt c6lok kriztil egyes int6zm6nyrendszerek bevezel6se
az 1 99O-os 6vben m egtrirt6nik (garant6lt m ozdo nyve zel6 i te ljes ilm 6 nyjuta-
lom + rendkitiril i szabads6g + 6tvez6nyl6si p6tl6k).
A m u nkaid6 cso kke nt6sre tett javaslatarn k 1 998 -ig n e m ke rr,iln e k bevezetds-
re, A meg6llapodAsok me116klet6l k6pezi egy nyilatkozal, amelyben a
VDSZSZ l6mogal6s6valnapirenden tartjuk a 16mtit, s mind a krjzleked6si
kormdnyzal, mind az ET ir6ny6ban kezdem6nyezztik egyes vas0li munka-
krjrrjk lekintel6ben az 6llalAnost6l elt616 munkaid6 megAllapfiAsAl.
Az 1996-ban megval6su16 jrivedelemntiveked6s tekintel6ben - figyelem-
mel mAs Agazatok meg6llapodAsaira, a p6nztigyi korm6nyzat elvArisaira
(1 9,5%) jelent6s eredm6 nyl  kcinyvelhet0nk el .
A M0SZ lagsAg6n bel0la legkisebb jr ivedelemnriveked6s m6rt6ke 30,3%
A soros e1616ptet6sekkel, valam int a 15 6venk6nl bekcivetkezd e1616ptet6s-
sel lovAbbi 3-4 pontnyi a nriveked6s.
Egyes szakmai csoportok lekintet6ben, ahol magasabb fizet6si oszldlyba
ld116n6 dtsorol6s ktjvetkezik be, olt a jdvedelemnoveked6s m6rt6ke e16ri a
35-38%-ol (vontal6si gardzsm eslerek, vonalalAsi diszp6cserek).
A felvigydz6i munkakor az 1996 6vi m6dos'ltAssal leljes m6rt6kben -
jtivedelem csdkke n6s n6 lkrjl - 6tj6rhat6 a m ozd o nyvezet6i m unkakor te kin-
tet6ben,
A m eg6llapo d6so kal, az 1 996 . jan u61 4-6 n m egtarlott kil ldtittgy016s egyhan-
g0lag elfogadla.

A megi/lapdds ok tel1e s sza )egdt mellflk/ettinlrben kciz6/1Ak/



B a,9U9,tU nr-dl
A GySEV Rt-n6l 1995. november 5-6n
kezd6dtek meg a Kollektfv Szerzddds
m6dositi4si, €s az 1996.6vi bdrtdrgyald-
sok. A Mozdonyvezet6k Szakszerveze-
te mint a harmadik reprezentativ szak-
szervezet, hr4rom f6s t6rgyal6 deleg6ci-
6val vett r6szt a t6rgyaldsokon. Deleg6-
ci6nkat az eg€sz tdrgyalds folyamiin
erdsitette, 6s tandcsaival segftette Apa-
vi4ri J6zsef alelntik fr is. Ez t<ibb esetben
nagyon hasznos volt, mivel a tdbbsdg-
ben lev6 GyDSzSz delegdci6 6s a mun-
kaad6k k6pviselete eleinte nem vette
komolyan szakszervezettink delegdcid-
jdt 6s annak mddosft6 javaslatait.
AGyDSzSz delegdci6 elndke 6s alelndke
hangot is adott annak a vdlem6nyiiknek,
mi{ltal a &70 tdm o gatotts{ g felhatalm az -
za 6ket a Kollektiv Szerz6d6s m6dosit6-
s4nak, 6s a bermegdllapodisok egyediili
alitirdsdra. A kds6bbiekben ezen t6ves
megkdzelitdst feladva a mdsodili u4rgya-
l6si napt6l kezdve mind a tdrsszakszerve-
zetek, mind a munkdltatd kdnytelen volt
beldtni, hogy ndlktiltink a megrfllapod.4so-
kat nem lehct letd alii hozni.
Szakszervezetiink az el6zetes tagcso-
porti 6rtekezleten a KSz-hez 14 m6do-
sft6 javaslatot, m(g a b6rtdrgyal6sokhoz
a b6rtdbla dtalakitr4srit, a mozdonyveze-
t6k b6rkateg6ria el6re soroldsdt, kor-
kedvezmdnyes id6 utdni fizet6si ldpcsd
ugriist, 6s a kiktildet6si dtal4nyt tafiotta
srilyponti k6rd6snek.
Az alapblr felszorzdsa tdrgydban hat6-
rozott Vo-ot nem jeloltiink meg, de a
bdrnrivekm6nyt 30Va -os emel6s6ben je-
16ltiik meg.
Mint az ilyen tdrgyaldsokou lenni szo-
kott, az els6 kdt nap ldnyeges eredm6-
nyeket nem hozott, fgy csak a KSz ki-
sebb srilypontf k6rd6seiben tortdntek
rdszmeg6llapod6sok.
A munki4ltat6val tdrtent tdrgyaldsokra
erdsen rdnyomta bdlyegdt az oldal{gi
egyeztetdsek hii4nya. A tdrgyak4sok
megkezddse el6tt, egy eztetdsre meghfv-
tuk a GyDSzSz tigyviv6it, hogy dllds-
pontjaikat egyeztessiik. Azonban a be-
terjeszt6s utiin mdr nem tcirt6nt kcizele-
d6s, 6s oldal6ig egyeztetdst nem ig6-
nyelt sem a VSz, sem pedig a GyDSzSz,
arni aztiln a tdrgyaldsok menetdre rd is
iitritte b6lye96t.
A t5rgyal6sok harmadik napj6n n6mi
elmozdulds tdilent a munkaad6i r6szr6l:
lSVo -u alapb6r felszorzds,
1,5 Vo -os b6rautomatizmus,
l,Svo a KSz m6dosiL{sa 6ltali b6r-
kihat6sb6l.
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2,6Vo a mozdonyvezet6k b6rkateg6-
ria ugr6sa,
3,07o az ACHIKO 6letbiztositds
2,0 Vo nyugdijp6nztAri biztositisb6l.
A fentiek 0sszes bdm0vekmdnye 28,6Vo-
ot tett ki. Mivel azonban a fizet6si l6pcs6
ugn4st a korkedvezmdnyes munkakcirOk-
ben sem pedig a b6rtabla43 €we tdrtdn6
kiterjeszt6se, tovdbbd az 1200 Ft-os 6tke-
zdsi tdrit6s, 6s a kikiildet6si 6ltal6ny tar-
gydban nem kdzeledtek az dll6spontok,
igy megegyez6s nem sziiletetl
A decernber 6-ai €rdekegyeztetds el6tt m6r
6rezhetd volt a levegdben, hogy a munk6l-
trt6 nagyon akarja a megegyezesl de 16-
nyegi engedm6nyek megtdtele ndlkiil. A
targyald.s megkezd6se uti4n a munk{ltat6
javaslatot tett 19 Vo ns alaptrr felszorziisra,
de mds engedm6ny't, ill. kOveteldst - amire
a Mozdonyvezet6k Sz:tkszervezete igenyt
hrtott - nem szdnddkozott teljesiteni. Mi-
vel a megegyezdsnek semmi jele nem l6t-
szott itt a targyaldsok rdsztinhdl megre-
kedtek A GyDSzSz 6s a VSz k6pvisel6i
rdviikrrdl elegend6nek ft6lt6k meg azel€fi
eredm€nyeket 6s december G n alaftldk a
KSz m6dosit6sit 6s a vi4llalat dltal az el6zG
ekben lefrt bdremeldsek m6rt6k6t tartalma-
z6 megallapodi4.st.
Ezutan aznap mdg tcirtdnt egy tdrgyalds
a munkaad6 6s most mdr csali a Moz-
donyvezetdk Szakszervezete kOzOtt,
melyen tOrtent bizonyos m6rvri ktizele-
dds a k6t f6l dll4spontja fel6, de mivel ez
nem volt eldgsdges, fgy meg6llapodas
nem tcirt6nt 6s december 8-dra fjabb
ti4rgyalSsi napot triztiink ki a GySEV
Yez€igazgat6s|gfu.
A december 8-ai t6rgyaldson ha kdt for-
dul6ban is, de megdllapodds sziiletett,

amit a Mozdonyvezet6k Szakszerveze-
te 6s a munk6llat6 kiiltin zdraddkban
figzitett. Azokban a pontokban, ame-
lyekben megdllapodds nem sziiletett:
1200 Ft-os 6tkez6si 6ta16ny,6s az (tj
bdrt6bla kialakit6sfua a vezdrigazgat6
fr fr6sos garanci{t v6llalt, hogy az
1996-os b6rtr{rgyal6sokon els6bbsdget
6lveznek.
Amiben megdllapodas sziiletett 6s sze-
repel a zAradikban, ak0vetkez6k:
A kikiildetdsi 6tal6ny 1870 Ft-ra emel-
kedett.
Korkedvezm6nyes munkak0rben fog-
lalkoztatottak 10 6ves korkedvezm6-
nyes egy fizetdsi l6pcs6 ugrdst kapnak.
19 Vo - os alapb6rfelszorzdst
lr5Vo-os automatizmus
KSz m6dositSs 1.5 7o-os b6rkihat6sa
2,6 Vo -os mozdonyvezet6i b6rkateg6-
ria ugrdssal
lrS%o a 32 6v feletti szolg6lat eset6n
jir6 korp6tl6kkal
l,S%o a 10 6venkdnti egy fizet6si l6p-
cs6ugr6ssal
2,0 Vo ny ugdij p6nzt6r 6s
3,0Vo LCHIKO biztositasra t{irt6nd
befizetds.
A felsoroltakkal a cdlkdnt kit(udtt3j%o-
os b6mdvekm6nyt el6rtiik, sdt kis mdr-
tdkben meg is haladtuk (32,lVo),igy a
megdllapod6st aldirtuk.
A tdrgyaldsok folyami4n bebizonyoso-
dott, hogy Kollektiv Szerz6d6st 6s a ber-
meg6llapod.4st csak az Osszes reprezenta-
tiv szakszervezetds a munkdltat6 kdzOs
alAirisix al lehet j ogszerfen megkcitni.

Gosztonyi Krist6f
teriileti iigyviv6, Sopron

MEGALLAPODAS
K6sziilt: 1995. november 29-6n G6p6szeti F6oszt6ly 453. sz. szob6j6ban.
Tiirgy: Az E. 1. sz. UtasitAs m6dosft6s{ervezet6nek egyeztet6se.
A G6p6szeti F6oszt6ly 6ltal elk6szitett E. 1. sz. Utasilt6s m6dosft6s-terve-
zet6t az 6rintett szakszervezeteknek megkuldtuk. 1995. november 20-6n a
m6dosft6s-tervezettel kapcsolatos 6szrev6teleket faxon megkuldt6k.
A mai napon a faxon megk0ldott m6doslt6s-tervezettel kapcsolatos 6llAs-
pontokat egyeztett0k, melynek sor6n az 6rintett szakszervezetekkel egyet-
6rt6sben az Utas ft6s ni6dosft5s{ervezet v6g leges form 6j6t kial akftottuk.
Az elk6szltett utasit6s-m6dosft6st (lapcser6s form6ban) 1996. m6rcius
1 -j6vel klvAnjuk bevezetni.

k.m.f .
Mo zdo ny vez e tdk Sz a ks z e r ve z e te

Vasutas Do/goz6k Szabad Szakszeruezete

Va s u la s ok Sza ksze rreze te

G6pdszeti F6osztii/y
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A iogszolg6lql 1995. 6vi eredm6nyei
A jogszolg6lat eddigi leg-
sikeresebb 6ve 1995 volt!
tgy gondolom, hogy jogi
riton a MAV-ndl mfikod6
reprezentatfv szakszerve-
zetek ktizott a Mozdonv-
vezet6k Szakszervezele
6rte el az ut6bbi 6vek leg-
nagyobb eredm6ny6t, az-
zal,hogy a Legfels6bb Bi-
r6siig el6tt is megnyerte a
ktilfdldi kiktildet6si napi-
dij ngy6t,6s ezzel nem-
csak a mozdonyvezetd
kollegdknak, hanem mds
vasutasoknak is t6nylege-
sen p6nzt nyert. Ugyanisa
jogdsz kolldgdk tudjek,
hogy semmit sem 6r egy
joger6s ft6let, ha azt nem
lehet v6grehajtani, illet6-
leg az,,ad6s",,,kotelezot('
nem fizet. Ez6rt szorgal-
mazta a Mozdonyvezet6k
Szakszew ezete a megrilla-
poddst a MAV Rt-vel a
kiilfoldi kikrildet6si napi-
dij kifizetdse iriint.
A megdllapodds 1995. feb-
ru6r 17{n megsztiletett 6s
ebben az 6vben miird a
visszamen6leges, mind az
ez 6vi kiilf<ildi kiktildet6si
napidfjakat kifizette a
MAV.
A tdbb 6ven 6t tart6 kiil-
fitldi kiktildet6si napidij
ir6nt pereken trilmen6en i
Mozdonyvezetdk Szak-
szervezete jogszolgiilata
elliitta a koll6gdk egydni
6rdekk6pviselet6t is, 6s
fgy gondolom nem ered-
m6nytelentil, mert min-
den olyan munkairgi per-
ben, illetve peren kfviil,
ahol a MAV-nak fizet6si
kotelezetb6ge volt, a kol-
l6gik ez 6vben pdnzhez
jutottak.
1995 6vben is sajnos csak
ism6telnem kell magam,
hogy ittassrig 6s lopiis ese-
t6ben nem tudom sikerrel
kdpviselni a koll6grikat.
A munkiiltat6i int6zked6-
si 6s k6rt6rft6si tigyek
80Vo-6ban a felek az

egyeztet6 elj6riis keret6-
ben megegyeznek, a fenn-
marad6 iigyekben pedig a
munkaiigyi bir6sdghoz
fordulunk.
Sikeresen nyert{ik meg ez
6vben azokat a pereket,
amikor a MAV Rt az eset
felfedez6sdtdl sz6mitott
30napon tul indftotta meg
a munkiiltat6i int6zked6s-
re vonatkoz6 eljdriist a
dolgozoval szemben.
A vid6ki bfr6srigok tribb
esetben szak6rt6t vettek
ig6nybe mind a munkiilta-
t6i int6zked6s, mind a k6r-
t6rft6si hatdrozatok meg-
t6maddsa iriinti perekben.
A szak6rt6k az esetek tril-
nyom6 tobbs6g6ben fel-
tiirt6ka MAV VBGs 6s fe-
gyelmi vizsgdlakinak hiii-
nyoss6gait 6s az esetek
t<ibbseg6ben arra az iilliis-
pontra jutottak, hogy
nem, vagy nem kiziir6lag
a mozdonyvezetd a hib6s
a bekdvetkezett balese-
t6rt.
Ez6rt k6rem a kolldgdkat,
hogy amennyiben igaz-
siig6rzettik dgy diktdlja,
mindenk6ppen 6ljenek a
munk6ltat6i intdzked6s 6s
krirt6rit6s elleni munkati-
gyi jogvita megindftiisii-
nak a lehet6sdg6vel.
A hatirozat k6zhezv6tel6
t6l szamftott 15 napon behil
fordulj.anak eryeztetdsi k&
relemmel a irgkorgyakor-
l6hoz, 6s amennyiben az
eryeztet€s nem vezet ered-
m6nyre, rigy keressenek
meg engem, hogy bir6sig
el6 viglnik azigyet.
199 4. szeptember6t6l nem
k6pviselem a koll6gdkat
bir6sag eldtt hdzassiigi
bont6perben, ill. Wer-
mekelhelyezdsi vagy miis
polgdri peres tigyben, de
ettdl fiiggetleniil peren ki-
vtil szfvesen segitek ta-
ndccsal, iratk6szft6ssel
stb. A koll6g6k ezt sz6p
szdmban ig6nybe is ve-

szik, mind sajiit, mind csa-
lddtagjaik rigy6ben, amit
6n a bizalom jel6nek tekin-
tek, 6s rigy gondolom,
hogy t6lem telhet6en min-
den k6rd6sre adtam v6-
laszt, illetve peren kivtil
egyengettem az tigyek el-
int6z6sdt.
Akiknek segitettem bizto-
san egyetdrtenek velem,
biir jobb lenne, ha a per, ill.
jogvita megindit6sa el6tt
keresn6nek meg, nem pe-
dig folyama tban l6v6 tigy-
ben, mert akkor m6r nehe-
zebb segfteni.
Ez 6v november6ben z6-
rult le egy hozzAtartoz6i
kiirt6rft6si per, amelyet
1993 okt6ber6ben inditot-
tam a MAV ellen, tizemi
balesetb6l er edd hozz|tar -
toz6i kiir megt6rft6se
iriint.
A per kimenetele igazsiig-
tigyi szakdrt6i v6lem6ny-
tdl fiiggott, nevezetesen
att6l, hogy a mozdonyve-
zet6 kolldga haldla cissze-
ftigg6sbe hozhat6-e egy
elszenvedett tizemi bal-
'esettel.

A szakdrt6 azt dllapftotta
meg, hory a hal6l oka ter-
m6szetes okf 6s menetf
k6rfolyamatok kovetkez-
t6ben 6llt be, nincs 6ssze-
ftiggds a kordbban elszen-
vedett rizemi balesettel.
Apernek azonban tobb ta-
nulsiiga van, amelyet sze-
retn6k a koll6grikkal meg-
osztani.
Nagyon nehezitette a mi
bizonyftiisunkat, hogy a
koll6ga a balesetet kovet6-
en nem ment el orvoshoz,
holott sf lyosan megtitotte
afq6t,6s a Libiit. Nemvet-
tek fel iizemi baleseti jegy-
zdk<inyvet, az esetnek
szinte semmi hivatalos
nyoma nem volt, holott a
kollega ozvrye szerint a
balesetet kovet6en jdttek
el6 a ktilonf6le betegs6-
gek, szov6dm6nyek, ame-

lyekre alapoztuk a k6r-
i96nyt.
Fentiek ismeret6ben azt
tandcsolom minden koll6
gdnak, hogy a legkisebb
tizemi baleseti jellegri se
riil6s eset6n (ide6rtve a
munk6ba menet, ill. jovet
tort6nt s6nil6seket is), te
hdt amikor munkav6gz6s
kozben 6ri krils6 hatiis a
koll6giit, felt6tlentil men-
jen el orvoshoz, frjon ese'
m6nykonyvet, vegyenek
fel iizemi baleseti jegyzS-
konyvet, legyen nyoma az
esetnek!
Ilyenkor nemcsak mag6ra
kell gondolnia, hanem a
csa liid jii ra, ho zzAtar to z6i-
ra is.
Figyelmtikbe ajdnlom a
koll6griknak az 1993. 6vi
XCIII. tcirv6nyt ,,A mun-
kav6delemr6l". Vitiis ese-
tekben keress6k meg a
munkav6delmi k6pvise-
l5ket, illet6leg engem.
Osszefoglalva az elmrilt
6vek 6rt6kel6sehez hason-
l6an csak azt tudom irni,
hogy sikeres €vet zirt a
jogszolgiilat, ittass6g 6s
lop6s kiv€tel6vel minden
pert megnyertiink!
Az tigyek szdma az elmrllt
dvihez hasonl6, szem6lye-
sen kb. 115-120 kollega ke-
resett meg. Azonban leg-
al6bb ermyi esethn adtam
telefonon es levdlben is vii-
laszt a felteu k6rd6sekre,
fdnlrnuisol tam jogszabillyt,
kiildtem iratrnindt stb.
1996 6vben is 6llok a kol-
l6gdk rendelkezds6re, tud-
jiik cfmemet, telefonsz6-
momat irtam a ,,Jubileu-
mi Evkonyvbe" is. Keres-
senek, ha jogi probl6mii-
juk, k6r6siik van.
Vdgezettil sikerekben
gazdag, boldog fjdvet ki-
vdnok mind a koll6grik-
nak, mind kedves csal6d-
tagjaiknak!

Dr. Vagaday Ildik6
jogtandcsos
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Uiiaszettlez6dilt a magyar-iug0$216v t'a$uti forgalom
Az embarg6 felolddsa utAnl els6lelent6s krllf6ldl ceg
k6pvisel6lkent kdsz6ntOttek a MAV Rt. delegdcl6J6t-a
Jugoszlaviai Szabadkdn, november 29-6n. A Kilnoki
flg Sindor elniik 6Lltal vezetett vasutl t6rgmlocsoport
a szomszEdos orsz6g tlletekes allarni vezetdLlekJelenle-
teben folytatott megbeszel€st a Belgrddi Vasutlgazgato-
sag irS.nyit6ival, illetve t6bbJelent6s spedit6r ce$ szak-
6rtdJwel.
lSgZ luniusa, az 6ruforgalmi korldtozas bevezet6se
6ta,25 millidrd forintnyi bevetelkiesdse keletkezett a
MAV-nak. Jellemz6, hogy amig 1990-ben a vasdton
be- es kil€p6 kelebtai druforgalom 2,5 milli6 tonna
volt, addig 1994-ben mind6ssze lO3 ezer tonn6'nyi
seg6lyszallitm6nyt tov6bbitott a k€t vastt.
Az embarg6 felolddsa utAnl els6 megbeszelesen a
hatarallom6sok vezet6i kdzdtt november 23-6n sor
ker0lt a legsz0ks6gesebb lnt€zkedesek megt6tel6r6l'
A J6v6 h€ten Szegeden Osszefil a k6z6s vasfti mun-
kabizottsag. Az fil6sen szolesz a korabbi hatarforgal-
mi meg6llapod6s aktualizalasar6l, egy 2-3 honapon
dt, a szok6rsos'vastti forgalom helyreallAldig dolgozo
operativ blzottsag megszenrezes€r6l, a MAV 9J szatti-
tasl informAcios rendszer6hez valo kapcsol6das lehe-
t6s6ger6l, a mozdonycser6krdl, az rlres kocsik atada-
s6nak-6tv€ telenek kerd6seir6l, fuvarj ogi €s diJ szabdsi
figyekr6l.
Aizabadkat tdrgral6son a MAV k6pvisel6i felhivt6k a
flglelmet arra, hogr az utobbi evekben megv6ltozott
a iuvarpiaci helyzet. Az alternativ szAllitdst formakkal
csak gyorsabb, blztonsAgosabb szolgaltatasokkal €s
versenyk6pes piaci 6rakkal lehet konkuralnl.
Kilnol:.lKts Sindor a vtAv Rt. eln6ke lndibvdnyozta,
hory kezd6dJ6k meg a Jugoszlav Vasutaknak a tvtAV-
n6l fenn5,ll6 80 milli6 svAJci frank 6rt6kfl tartozas6-

nak rendez6se. A MAV elndke jelezte, hogr a magyar
vasftt6rsasdg a k€szp'lnzflzet|s mellett drukkal,
szolgdltatasokkal, mag/ar vasriti kocsik j ugoszldvlai

Javitas6val, riJ vagonok sz6llitas6val val6 t6rleszt6st
is el tud k6pzelnl.
AJugoszldv-f€l elismerte a MAV-val szemben fenndll6
kOteTezettsdgeit, Jelezte, hogy a r,lsszaflzet6s feltetelei-
r6i - mAs tartoz6sokat is flgyelembe v6ve - korm6ny-
zati szinten kellene meg6{lapodni. Egruttal javasolta'
egy olyan konstrukcio megvizsgelasdt, amelynek er-
telm6ben a tartozds feJdben aJugoszlAvl6ban gyArtott
6ruk, elvegzett szolgAltatdsok 500/o-6t fele rdszben
szamitanak be az adossdg t6rlesztdsebe, a m6sik
feledrt viszont a maryar partnernek flzetnie kellene.
A MAV a m6dszerrel kapcsolattran fenntartasanak
adott hangot, 6s Jelezte: tdbb mfs t€nyez6 mellett a
kbzbeszerzlsl tdrv€nynek a speciiilts helyzetre val6
alkalmazdsdra is maglar kormdnyzati 6lldsfoglal6st
kell k6rnl. A felek mlndenesetre megegyeztek abban,
hogr a Jugoszl6v partner mlg az id6n e[uttatJa az
dltala f0laj6nlott 6ruk es szolgaltatasok listdJdt.
Jugoszlav r,Eszr6l elhangzott: politikai d6nt6s szirle-
tett arr6l, hogt ae. Eur6pa ny'ugati, eszaki, s rdszben
keleti feldben val6 vasutl 6sszek6ttet6st Budapest
ir6nyaba feJlesztik" Ennek megfelel6en epitik ki a
Nis-Belgrad-Szabadka vasuti palyat: A MAV J elezte:
a hegyeshalmi rekonstrukcio befejezlse, azaz L997
utd,n a vasritl palya tulajdonosa, a kormAnyzat v6r-
hatoan a tsudapest Kelebia vonalra OsszpontositJa a
feJ le szt6sek et. Ezt megel6z6en rn6r J 6v6re megkezd6-
dik e vonal krltikus szakaszalnak uJ technol6gtai
m6dszerekkel t6rt6no, er6te! esebb felfJitasa'

nAAv nt. TaJ6hoztatasl Iroda

Megdllapodds eldtt dll a ndgy vasrtftdrsasdg
A magyar, azotosz, a kazah 6s az
ukr6n vasft k6pvisel6i november
27-lol lArgyalAsokat folytattak a
MAV Rt. vezfrigazgat6sega 6PUle-
t6ben.
Ene azutdn kertilt sor,hogy az elm0lt
hetekben az Ukrdn Vas0t 6s a MAV
Rt. szakdrt6i Budapesten kidolgoz-
t6k azt a memorandumot, amit a
kazah 6s orosz vasutak k6pvisel6i-
nek terjesztettek e16 annak 6rdek6-
ben, hogy versenyk6pes vasUti tran-
zitritvonal jdjjdn l6tre egdszen Kine-
ig. Az 1995. november 16-6n, Le-
onyid Zselez ny 6k, azukrdn k6zleke-
ddsi miniszter els6 helyettese, az
Ukrdn Vasrit v ezfirigazgat6ja, illetve
Rig6 Zolt6n, a MAV Rt. vezdr-
igazgat6ja jegyz6kOnyvet frt al6 ar-
16l, hogy a lelek elvdgzik az ukrdn-
magyar kont6nerhaszn6lati nyilv6n-

tartes egyeztetds6t: megvizsgiilj6k
a hetikdt kont6nerszAllft6 vonat ma-
gyar reszr6l t6rt6n6 fogaddsdt, illet-
ve Moszkva 6s a kazahszt6ni Druzs-
ba dllomis fel6 inditdsdt, valamint
egy kdz0s szakdrtdi munkacsoport
megalakitdsAnak lehet6s6g6t a
kombindlt fuvarozds feileszt6s6re.
A november 27-6n kezd6ddtt tdr-
gyalasokon a negy vasuttersaseg
megvizsgdlta a Buclapest-Moszk-
va, illetve Budapest-.Druzsba utvo-
nalon k6zleked6 kontdner irdnyvo-
nat beindftesdnak lehel6sdgeit. Ha
l6trejdn a n6gyoldahi meg6llapod6s,
akkor csokkenhet a fuvardfj, illetve
az Aru eljuttatdsdnak id6tartama a
n6gy orszdg ritvonalain.
Az el6k6szft ett szez6d6s aliifrAs6ra
a magyar f6l mellett az ukr6n 6s a
kazah k6sznek mutatkozott, az

orosz vasilt k6pvisel6je azonban k6t
h6t ttirelmi id6t k6rt a szerz6d6s
moszkvai megvitatdsdra. lgdrete
szerinl utdna fr6sos formdban kOzli
ddnt6s6t az drintett vasutak k6pvi-
sel6ivel arra vonatkoz6an, hogy haj-
land6-e al6fr,ni a szerz6ddst, s ha
igen, milyen helyszint 6s id6pontot
tart megfelel6nek az alSirdsra.
A MAV Rt.. valamint az ukrdn 6s a
kazah vas0t tdrgyal6delegdci6ja
k6rte az orosz vasrjtrigyi miniszt6ri-
um k6pvisel6it, tegyenek meg min-
deni annak 6rdek6ben, hogY els6
l6p6sk6nt a kdvetkez6 6v elsd ne-
gyed6v6ben megszervezhess6k a
Budapest-Moszkva kontdner irAny-
vonat indit6sAl.
/995. novemberZ9"

Tei6koaatesl lroda
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i 195. november 15{n a trlAV nt. Vez6rigazgat6s6-
I gan az Egystqes Eur6pai Vonatbefolydsol6 Rend-
i szert GTCS) kidolgoz6 munkacsoport k6pvisel6i,
3 nevezetesen:
i ars L.WM. Verhoef kutat6 m6miik)
I ir. Iochen Vorderegger (Ergonomista-design mdr-
i ntit), es
i Rolf Vinzeli (ETCS" Specialista) urak - Hollandiii-
I b6l, ill. Ausztri6b6l - bemutat6 el6addst tartottak a
i MAV Rt. illet6kes szakemberei, valamint az drdekelt
i szakszervezetek kdpviseldi szimiira, mivel az elk6p
i zel6sek szerint az ,,ETCS" egyik els6 bevezetese-a
! Budapest-B6cs vasritvonal lesz igy a MAV Rt. 6rte-
i temsierfien 6rintett az iigyben.
3 Elsdk6nt 1994 okt6ber€ben ery becsi szeminirium
i alkalmdval mutattdk be a ki€iielt rendszert, melyet
! ezt megel6z6en mdr 10 vasft 38 szak6rt6je 6rt6kelt.
i A rend"szer kidolgozdsa sor6n szakmai kozvdle-
i menykutatrdst v6geztek tdbbek kdztitt 9 eurdpai vas-
I ft 101 mozdonyvezet6jdnek r6szv6tel6vel, 6s ezeket
i a v6lem6nyekel kOvetkezetesen alkalmaztdk isa fej-
I leszt6 munka sordn.
i A sztiks6ges adatelemz6seket kdvet6en tovdbbi 35
! mozdonyvezet6t teszteltek a helyes adatbeviteli mfi-
i veletek dllen6rz6se c6ljdb6l.
;

A rendszer alkalmas a legkiil6nf6l6bb alapinformd-
ci6k kdzl6s€re amely a mozdonyvezetd munkdjdt
k<innyebbe 6s biztonsigosabbd, illetve vezet6si tech-
nikdj6t gazdasdgosabb6 teheti.
Az q&z rendszer nyitott, igy alkalmas valamennyi
vazuba, & az qyre inkibb teret nyer,6 hat"ird,tl6p6
kozleked6si rendszerek is indokoliiik a toviibbi egyse
gmftesi torekvdseket. Alkalmas a rendszer toviibbri a
kdvetkez6 10-20 6v viirhat6 kovetelm6nyeinek kielegi-
t6s6re is, s iry a jdvdbeli elvdrdsoknak is megfelel6.
Maga a rendszer kijelzd k6sziil6ke kb. a mozdonyo-
kon megszokott menetrendhrt6k m6retr6vel azonos
nagysiigri, jril l6that6, kdnnyen ki6rt6kelhet6 hasz-
nos informdci6k sokas6gdt k6pes kozdlni a minden-
kori alkalmaz6 vasrit kovetelm6nyeinek megfelel6-
en a mozdonwezet6 sz6mdra.
A bemutat6t kovet6en ig6retet kaptam az el6ad6 {
urakt6l, hogy megkrildikldszemre'a rendszer teljes *
mriszaki leir6siit, 6s a sztiks6ges forditiis ut6n rem6- $
lem egy rdszletesebb tiii6koztat6t tudok adni az 6rin- I
tett, illdtve az 6rdekl6d6 koll6g6imnak egyariint. *

Huszir Ldszl6 Imre *
f6mozdonyvezet6 $
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JAPAN: a vasutak menyorszilga I.
Egy kedves amerikai baritom irta n6-
hiny €wel ezel6tt a toki6i metr6vona-
lakr6l irt konyv6nek el6szaviban: Japin,
a vasutak menyorsziga. E cikkben azon-
ban a japin vasutak gyongyszemCr6l, a
Tokaido Shinkansen-r6l irn6k n6hiny
6rdekess6get.
Ezt a vilighirf vasutat a iapin szakem-
berek az 1964-es olimpiira, hatalmas,
szinte emberfeletti er6feszitesek 6s koc-
kizatvillalisok irin 6pitett6k meg. A
vonal els6 szakasza Toki6 6s Osaka ko-
zott €pult meg. Hossza 552,6 km. Ez a
vasirwonal a vilAg legsfriibben lakott,
im ugyanakkor a legfejlettebb vidEken
hirz6dik. Ez a vid6k azonban a vasrit€pi-
t6s szempontjib6l az egyik legnehezebb
terepviszonyokkal is,,biiszk€lkedik":
6riisi a foldreng6sveszEly, Alpokhoz ha-
sonl6 hegyek k6nyszeritik a sineket az
alagutakba 6s a pilya egyharmad r6sze a
sfiriin lakott telepi.il6sek, valamint a ke-
resztez6 vizfolyisok miatt magas-
6pitm6nyf pilyin halad. A Tokaido az
553 km hosszin egy olyan teruletet
szolgil ki, amely mindkCt oldalon kb.
40 km sz6les. E vici€k hatszor olyan
sfifn lakott, mint p6ldiul Sviic. Ezen a
teruleten nem kevesebb, mint ot, tobb
mint egy milli6s lakosir viros tertil el.
Erre az arinylag kis teriiletre koncentri-
l6dik lapin ipari lEtesitm6nyeinek az
50%-a, mely kiilOndsen intenziv keres-
kedelmi utazest ig6nyelt. E sfirii utast6-
meghez m6g hozziad6dik a sok-sok
csalidi kirindulis 6s a renSeteg turista.
izelit6k€nt n€hiny meghokkent6 adat:
1993-ban a k€wiginyrl ,,Tokai", aho-
gyan a japinok bec6zik, tdbb mint 132
milli6 utast szillitott, ami napi 355 000
utast jelent. A Tokaido Shinkansen a

Japan Rail-Central Rt. gondozisiban
iizemel. Toki6 6s Osaka kozott naponta
282 db, egyenk€nt 16 kocsib6l ill6
szerelv6ny kozlekedik. Mindegyik vonat
itlag 1340 utast szellit itlag270 km,/ora
sebessEggel. A vonal normilnyomtivir,
69 km hosszfrsigban alagritban halad,
57 km-en hidon 6s 116 km hosszirsig-
ban viadukton (magaspilyin) a lakott
teriiletek folott. 1954-ben adtik 6t a
forgalomnak 6s ez a pilya volt a vilig
els6 gyorsvasirti pilyiia, a vilig els6
gyorsvasirtja. Manapsig mir-mir a tfil-
telitensEggel kuzdenek 6s miris kijelol-
t6k a miisik pilya nyomvonalit.
A Tokaido irwonalinak egy harmada
utak, lak6negyedek 6s ipari obf ektumok
folott huzodik. Kezdetben ez a helyzet

szimos nEzeteltCreshez €s lakossigi til-
takozishoz vezetett. F6leg Nagoya kor-
zet€ben, ahol a zajhatis miatt a menet-
sebessCget 220 km/ 6rlra csOkkentett6k.
Itt kell megjegyezzem, hogy iapin moz-
donyvezet6 baritom, Nobuo Nakamu-
ra, aki mir a fut6probikon, 1962-63-
ban vezette a Shinkansent, azt mondta,
hogy a pr6baliratokon a szerelv6nyekkel

Az 1986-ban iizembe helyezett 100-as
sorozatir Shinkansen szerelv6nyekbe
mar k6t darab emeletes kocsit is beso-
roztak. Nakarnura baritom szem6lyes
6lm6ny€t tolmicsolom: el sem k6pzeli
az ember, hogy milyen hatalmas. csatta-
nissal robban bele a szerelv6ny 300
km/6res sebess6gn€l az alagirtba. A kor-
ny6k n6hiny lak6ja panaszkodott is a

itlag 250 kml6 sebess6ggel kozleked-
tek. A 220 km/6ris korlitozis eg6szen
1986-ig volt 6letben, amikorra a vonal-
vezetEs feljavitisa, valamint a hat6ko-
nyabb zajelnyel6 technikinak koszdnhe-
t6en emelni lehetett az utaz6sebessCget.
Konnyebb gdrdiil6technika, valamint
kolts€ges zajelnyel6 beruhizisok nyo-
min 1992+61 a szerelv6nyek mir 270
km/6 sebess6ggel k6zlekednek.
Toki6 €s Osaka kozott 6rink6nt I 1 sze-
relv6ny kozlekedik irinyonkCnt. HCt
,,Hikari=F6ny", mely az eg1sz vonalon
csak hirom-n6gy illomison ill meg,
hi.rom,,Kodama=Visszhang", I 4 meg-
illissal, mely kb. 35 km tlvolsigonk6nti
egy megillot jelent, valamint egy ,,No-
zomi=Rem6ny" osszesen 12 megillis-
sal. A kOzeli, egykori Tokaido vonalnak
kdszonhet6en optim6.lis itszillisi lehe-
t6s6gek vannak a k6t szemClyszillitis
kdz6tt. 1975-ben az 553 km-es vonalat
kib6viten6k Hakatiig (Fukuoka). igy a
vonal hossza 1181 km lett. A ,,Sanyo"
Shinkansen, mely naponta 185 000 utast
szillit, k6tszer annyi mftirgyat Crint az
irtvonalin, mint a ,,Tokai". A megenge-
dett sebess6ge Z7O km/6, egyes helye-
ken pedig 300 km/6.

zajirtalom miatt. Ugyanakkor ki kellen
cserClni az osszes szerelv6ny valamennyi
ablakit, mert a l€gnyomis egyszerfen
,,kiszippantotta" 6ket.
Nemr6g megjelent a Shinkansen 300 X
sorozatil szerelv€nye is. Ez a szerelv6ny
m6r az itlag 3 50 km/o menetsebess€gre
k6sziilt.
Az rij fejlesztCsekkel pirhuzamosan ke-
m6nyen dolgoznak a japin mignes-
vasrit meg6pit6s€n. Yamanashi t6rs6-
g6ben mir meg6piilt az els6 alagft 6s
az els6 50 km hosszti pr6bapilya. Ez
a migneses vasirtvonal 450 km hosszir
lesz, 6s ugyancsak Toki6t koti majd
6ssze Osakival. Err6l teljes rEszletes-
sEggel, a mriszaki megoldisokkal egy
k6s5bbi cikksorozatban fogok maid
beszimolni.
A JR Central Rt. 1993-ban 10,7 mill i ir-
dos forgalmat bonyolitott le, term€-
szetesen USA dollirban kifejezve. Ebb6l
254 millio dollirt forditottak tovibbi
feileszt6sekre.

(Folytotjuk)

Katona GyOrgy
mozdonyvezet6 Szentes V.F.
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AVasrtftdrtdneti Alapftvdny az 1996. Cvi munka- 6s rendezvinytervdt a 150 ives MagyarVasfit megfinnepldsdre
alapozta.
A t\bb helysz{nre is iddre tervezett rendezvdnysorozat nemcsak nagyszdmfi hazai kdzdnsdg eldtt zajlik majd, hanem
az Cvfolyamdn hazdnkba ldtogati sok kiilfdldi - kdztilk vasutas ds vasiltbardt - rdtegigdnyeit is kielfgiti.
Keskenynyomkdzil szabadtdri jdrmllskazen l/trehozdsa, vasiltt(irtdneti kidllitdsok rendezdse, nosztalgiavonatok
kdzlekedtetCse ds egydb rendezvCnyek mellett

oRszAcos vAsurAs FOTOPA LY Lz LT or hi rdetiink meg.

Afotdkidllttdst az orszdgban vdndoroltatva,24 hetes iddtartamra tervezziik egy-egy helyszinen, szilksdg esetdn
megbontva: pdrhuzamosan kdt helysztnen is. Mdris rendelkeziink dprilis-oktfber kdzdtt ndgy hazai ds nemzetkozi
esemtny iddpontjdra sz6l6 kidllitds tervezettel. A t(ibbi iddpont 6s helyszin koordindldsdt iddrendi is fontosstigi
sorrendben v6gezzilk.
A be4rkezett mllveket zsllriztetjiik 6s az elfogadottakat kiAllitdsra alkalmas kivitelre kasiroztatiuk.
A kasfroztatds,feliratozds, egydb kidllitdsi kellCkek: a katal6gus, emliklapok, meghfv6k, plafuitok elkdszitdse, az
esetleges terembtrletek, szdllitdsi kdlts6'gek, megnyitfikon val6 vendigldtds ds nem utolsi sorban a dijazottak
pAnzjutalmai, a rtsz$evdk tdrgyjutalmai minddsszesen igen tetemes kiaddst jelentenek.
Termdszetesen Alapindnyunk Kuratdriuma erre a cdlra is elkiildnitett egy dsszeget, de ctnerdbdl mindezeket nen
tudjukfedezni.
A kidllftdssal nagyszdmil ldtogat6 eldtt propagdljuk a Magyar Vasutat is, ezdrt szdmos Vasuti Szervezet erkt)lcsi ds
anyagi tdmogatdsdra szdminnk.
Afot6ki6ll{tds tdmogatdit egydrtelmllen nyilvdnossdgra hozzuk ds kivdnsdgukra a zsiirizdsbe, illene diiak odaitdld-
sCbe is bevonjuk.

Vasfi tbardti t isz te le tt e I :
Vas iltd rt d ne t i Alapitv dny Kur at6 ri u ma n ev db e n

06t 14-20 t62t3 I I -826 06/ I 6-07 t62t 3 I 3 -242

usF€n s @R?r Snuws sfsphw

OR,SZAGOS VASUTAS FOTOPATY AZIT
a 150 6ves Magyar Vasrit tisztelet6re

Meghirdetd: Vasfi tdrtCneti Alapttvdny
Szeged

A pdlydzat 6s alotikihllifils c6lja:
o szdles kiirben bemutatkoz6si lehetds6get

adni mindazoknak, akik a fot6z6ssal ig€-
nyesebben <irdkitik meg a vasftat,

o 6fog6, reprezentativ kdpet adni vasftunk-
16l a szakmai 6s kiviil6ll6 kciztins6g sz6-
m6ra.

PdlyizntifeMtzlek:
o A bekiildhetd k6pek tdmdja a vasft le-

gyen:
> vasftunkjelene 6s vasutasaink munk6ja
> szak6gi teriiletekds technik6kbemutat6sq
> mfltbeli, dokumentativ 6rt6k[ 6rdekes-

s6gek a vasritr6l.
o A Mpek kivitele: fekete-feh6r 6s szines,

>> mmnyisige: kcitetlen sz6mri egyes k6-
pek 6s sorozatok,

> mirele: 18x24 6s 30x30 cm kiizdtt br{r-
milyen vari6ci6ban, sorozatn6l a min.
13x18 cm is elfogadhat6.

o A bektildend6 k6peket lehetdle g a szenfk
saj6t maguk kasiroztassdk, illetve pasz-

pwtirozzik ig6nyeik szerint - ttibbsziiri
ki6llit6sra alkalmas kivitelre -, vagy elfo-
gadj6k a rendez&. ez iu6ny:6 munk6j6t.

o A prfly6zaton r6szt vehet minden amatdr
6s hivat6sos fot6s, aki a felt6teleket elfo-
gadja 6s teljesiti.

A pilyazaua bektildtttt kdpeket a rendezd
szervek 6ltal felk6rt zstiri bir6lja, dcint a dijak
odait6l6s6r6l is 6s &int6se el'len fellebbez6s-
nek helye nincs.
ApLlyinata drkezett kepeket a rendezds6g a
legnagyobb gondoss6ggal kezeli, de az esetle-
ges postai rongr4l6dr{sdrg va1y az elvesz€sbdl
ereddkrirokdrt feleldss6get nem vi{llal.
ApSJyAzat anyagok hdtoldal6n 6s a Ks6rd-

jegyz6ken felkell ttinteftri a kdp cim6t" aszerz6
nev6t €s lakcim6l vasriti szolgrflati helyer

Bekiilddsi hat6rid6: 1996. dprilis l.

Clmz Vas ilt t 6r t 4 net i Alap itv dny
S ze ge d, Tisza Laj os kr.t. 2 8-3.0. 67 0 I
(Vasfit i wnalp o st an : MAV R t. U z let i grn g atb xig )
A ki6llit ds vr4ndoroltau{sa" tovdbbi bemutaL{sa
igdnyelhetd, de a koordin6ltu jog6t a p{lyiaat
kiir6ja fenntartja. Az Onz6gos Vasutas Fot6ki-

6llitr{s megnyit6ja 1996, 6prilis 26-r{n lesz
Kecskem6len az AEC @un5pai Vasutasok
Egyesiilete) Kongresszusa alkalm6val.

Dijazr{s: minden kateg6ri6ban az elsd h6-
rom helyezettet kiemelt p6nzjutalomban 16-
szesitjiik, tov6bbr{ minden elfogadott mri
szerz6je eml6klapot 6s 6rt6kes vasf ti jellegti
tr{rgyjutalmat kap, ezz.eI mintegy megvr{ltva
a k6p bekiild6s6t.
A kir4llitr{sra elfogadott k6pek a Vasft&trt6-
neti Alapftv6ny tulajdon6tk6pezik 6s azokat
korl6tlanul felhaszn6lhatj a tov 6bbi ki6ltit6-
sokon. A szerzfu" nev6t a katal6gusokon,
ki6llitr4sokon 6s a sajt6ban k<izz6tessztik; az
alkot6k pedig mfveik bekiild6s6vel hozz6-
j6rulnak ahhoz, hogy a rendez6ik k6peiket a
p{ly ilzaftal ki6llit {ssal kapcsolatban publi-
k6lhass6k. A zsfri r{ltal el nem'fogadott k6-
peket a szerzdk kiv6ns696ra visszakiildji.ik.
Szeged, 1996. janud.r 2.

Vas0tttirt6neti Alapitv6ny Szeged

C in : M AV k. 0 r r rrY;.1:r:i; :{,
GdpCszeti Osztdly

Tel.: 06/ 14-20.62t3 1I -826
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TAJEKOZTAT.O
A Magy ar Kdzlehedd si Kiizmtiael6dd sdrt Alapf.ta d.ny

o ,rMentstik meg a kisvasutakat!" programjd.r6l
(7995. augusztus 37.)

A Magyar Kozleked6si Kozmrivel6d6s6rt Ala-
pftvdny 1992-ben alakult a Kiirp6t-medence kdz-
leked6si, mriszaki eml6keinek feltiir6siira, n6p-
szenisft6sdre. Tev6kenys6gi ktir6be tartozik a
fenti r6gi6 tort6netdnek 6s foldrajzinak tanul-
mdnyozisiin kivtil valamennyi kozleked6si iiga-
zat mriltja 6s jelene. Az Alapitvdny ,,Mentstik
meg a kisvasutakat" programja 1993-ban indult.
F6 c6lunk a kiirpdt-medencei keskenynyomtii-
volsiigri vasf tvonalak ti gy6nek tiirsadalmasitd-
sa, azaz min6l tobb mag6nszem6ly, int6zm6ny6s
kozoss6g, valarnint onkormiinyzat bevon6sa ab-
ba a folyamatba, amellmek r6v6n l6ttik hosszri
tdvon biztosithat6. Ez n6pszerrisit6stikkel 6s a
turizmusba val6 intenzfvebb bekapcsoldsukkal
a szallftiisi teljesitmdnytik novel6s6vel val6sitha-
t6 meg.
Az alapitv;iny 1993-t6l kezdve m6dszeresen mu-
tatja be a t6rsfu kisvasdtjait koordin6lja a propa-
ganddjukat, szolgrilva kozos 6rdekeiket.
Valamennyi rendezv6nyre meghivta alapitviinyi
tagjaikon k(vril a kozleked6si szakmdk kiemel-
ked6 k6pvisel6it, rijsdgfr6kat, vdllalkoz6kat a
megl6togatott teniletek polgdrmestereit, vala-
mennyi parlamentbe kenilt piirt egy-egy orszitg-
gytildsi k6pvisel6j6t.
Az alapitv 6nyi bemutat6-sorozatok v6gtil meg-
6rlelt6k azt a kozos elhatiiroz6st, amelynek ered-
m€nyek6nt a magyarorszigi kisvasuiak ossze.
f ogtak egy ki svasriti napsorozat megrendez6s6
ben. A,,kisvasriti napok" osszeiillitdsinril a helyi
lehet6#gek, hagyomdnyok felhaszniiliisiira liiv-
tiik fel a- figyelmet, 6s arra, hog,v a szombatra
vagy munkasztineti napokra titemezett progra-
mok, hosszri t6von kovethet6k legyenek, min-
den 6vben ugyanahhoz a naphoz kotddjenek.
Pl.: a Bugaci kisvasrit napja minden 6v augusz-
tusiinak mdsodik szombati6n van.
A kisvasriti 6v Magyarors/6gor, minden 6v mdr-
cius 4. szombatjiin kezd6dik a MAV Rt. Sz6che'
nyi hegyi Cyermekvasritjdn 6s minden 6v okt6-
berdnek 2. szombatjiin Szilviisvdradon ziirul
(l6sd mell6klet!) Kezdem6nyezhik, hogy a mri-

kodd keskeny-nyomt6volsdgri vasftvona-
lakr6l jelenjen meg taj6koztatS. Eddig 7 fri-
zet jelent meg. N6h6ny 6ve m6g hihetetlen-
nek trint volna, de ma m6r 57 f6le k6peslap
kdzril v6laszthatnak a kisvasutak ir6nt 6r-
dekl6ddk.

A IUTAGYAR X6Zt E,trnnrt:St

xhznrttratiothsfrnr

ALAPITVANY
1747 Budapet,Iloato;i S. utcq" 47.

TeLlPax: 342-7 7 7 5, 252-259 7

A Magyar Kozleked6si Kozmrivel6d6s6rt Ala-
pitviiny csak bemutat6 rendezv6nyeket szervez
a kisvasutakra. A kovetkez6 6vt6l kezdve miir
teljesen a helyi szervezSk veszik rit munkiijdt. A
koordiniil6st rizleti alapon a MAV Nosztalgia
Kft. vdLllalta magiira.
A kisvasutak n6pszerrisft6s6nek eddigi eredm&
nyei sok-sok lelkes vasritbar6t 6s az iiltaluk ala-
pitott szervezetek mint a Vasrittort6neti Alapit-
v6ny (Szeged) a Borzs<inyi Gyermekvasrit Ala-
pftvdny tev6kenys6g6nek koszonhet6.
A kisvasriti programok 6s kiadvdnyok irdnt 6r-
dekl6dni a MAVNosztalgia Kft. Budapest,
Belgriid rkp. 2. (Tel./Fax: 717-1,665) 6s a
Nyugati pu-on lev6 iroddj6ban lehet.

GiispdrJdnos
rigyv. ig.
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V ONTATASI K U PA
VOI\TTHT/.;S I I,ABDARUGO,$WA, T O HNAK
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TORTENETE 1974-1994.
A miskolci csapatbol ts ki kell emelnunk, n€-
hd.ny Jokepess€gri csapattagot. Id6rendi sor-
rendben, az NB I-et is megj6rt htler Jarwst
(Csicsa bricsit) emlitenem.,,Gyerekek, €rtse-
tek meg, 6n egrszerfien nem tudok vesziteni".
- mondta Zdhonyban 1975-ben.
K\sa?nttanfiatal korS.ban az UJpest, majd az
MVSC j at€kosa volt. Ha versenysulyd.t sikeriilt
volna megoriznie, m6g ma is aktiv csapattag
lehetne a kup6ban. L6.ttuk kordbban szere-
pelni a miskolci csapatban a Inleker hltdrtt -

Demk6Istuan akik a maguk idejeben az NB I
B mez6ny6ben, de tdan az NB l-ben is kozis-
mert labdarug6knak szS.mitottak.

III. Nyiregyb&za
1988. 1992.
Mindk€t rendezveny eg/ napos volt, azok a
vontatS.si telep melletti vasutas sportpdlyiin
voltak megrendezve. 1 988-ban Nyiregrhd.za-
Debrecen d6nt6 volt Nyireg5rhina nyert nag
kuzdelemben 2:l-re. A nyiregyh6.zi csapat-
ban szerepelt egr sz6ke NB I-et me$artjate-
kos, bizonyos Gere Inszl6. Mint a torna leg-

Jobb jat€kosd.nak nagy szerepe volt a groze-
Iemben. A Debrecen is jol felk€szult csapat-
tal szerepelt.
Az I992-es torn6n mint sokszor a kupat6rte-
net sordn Zithony-Miskolc d6nt6 volt. 2:2-es
dontetlen ul6n tlzenegres rugd"sokkal Zdhony
lett a tornagr6ztes.

A ngireggh&zi rendezu 6ng ek m6rle ge :
Nyiregyhazi S/6zelem: I
Zithonyt gy6zelem: I

Nyiregrhaza vontalAs I 986-ban kapcsolodott
be a kupakuzdelmekbe.
Halnsz FerencvontalSsi f6n6k I 99 I -ig nyugal-
lomdnyba meneteleig aktiv szewvije es r6szt-

vw6Je volt a torndnak. Az L992-es nyiregrhdzi
renduvenyen nyugdijaskent is vegig ott volt,
szurkolt €-s sznwuett. Csapatd.t aktiv eveiben
a l6rsf6n6ks€gek rendezvenyeire is elkisrirte.
AWniTama.s vezetom6rnok kovette ot, mint
csapatvueto es f6 szewez6. 1992. - 1993. -

1994-ben mindhArom alkalommal reszt vett a
tornS.kon a nyiregyhAzi csapat elen.
Szakszervezeti vezetokent kezdetben a Rqjt'
mdr Mikl6s, majd az utobbi ot €vben lll6s
Jdnos, Tuba Istudn voltak aktiv szevezok es
resztvevok. Nagy rdszben az o €rdemuk, hogr
az l992-es rendezvCny nem fulladt kudarc-
ba.
A szakvonali teruleten dolgozo lelkes szerve-
z6k Afoldi Tamds - So6s AndrAs - Kbuari
Istudn de a m5.r nyugdijas Hald.sz Fererrc volt
fon6kuk is minden bizonnyal sokat segitettek
az 1992-es renderzr'€ny elokeszites€ben.
A szakvonali vezet€s f6 szewsznje a nyiregr-
hdzlak r€sz€rol a So6s Bandivolt. Valameny-
nyi'rendezvenyen r €szt vett, szervezett, dolgo-
zot, lelkesitett. A csapattagok kozui a legtdb-
bet szerepl6 es legismertebb nevek: Waik
Ldszlb, Kbudri Istuan Pocsai P€ter Hanzcl
Andr ds, Szangtszlb I stu art

IrI. Zilhony
L975,1978, 1981, 1984, t987, r99r.
Mind a hat rendezveny k€t napos volt. Valo-
szintileg nem tunik szerenytelens€gnek, de a
f6rsf6ndks6gek csppatai es vezet6i szerett6k a
zahonyi rendezvenyeket. l,egaldbb annyira,
mint ahogy mi zS.honyiak is szerettuk a deb-
receni, miskolci es nyireglhAzi rendurbnye-
ket. V6.rosi stadionokn6l szerenyebb meretii,
de a grepsz6nyeg6t tekintve kifogdstalan
ZI|SC pdlya a zdhonyi rendezvenyeknek ku-
lOnleges hangulatot adott. K0z0nsege is volt
ezeknek a rendezv6nveknek.
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197411994. RESZ
A zdhonyi rendezv€nyek f6szerepllJe Zithony
KISZ Blzottsag csapata volt.
Az els6 negr rerrd minden alkalommal
ddnt6tJatszottak es hdrom alkalommal torna-
gr6ztesek lettek. 1975-ben Mskolc ellen, 1978-
ban Debrecen ellen. es 1984-ben Miskolc ellen.
1981 a debreceni csapat eve volt. Ugrancsak
a zd}rony KISZ BizottsS.g ellen jd.tszottdk a
d0nt6t 6s fegrelmezettJo jitt€kkal 2:I-re meg-
nyertek 4 torn5.t. Sok jokepessegri Jdt€kos
mellettj6tszott a debreceni csapatban egr kis
fl atal J obbsz€ls6 Hermarut hltdn, a-kinek meg-
hatlrozo szerepe volt a gy6zelemben.
1984-ben Miskolc ddnt6tJatszott €s balszren-
cs€s k6rulm€nyek kOzott lettek rnS.sodikok.
Megserult meg az el6ddntok sor6n a kapusuk.
A csapatukban szerepelt ket nagr nev Demko
Istudrt € s Lolclcer ZoUarL A szinvonalas mu6ny-
jatek keves volt bdei GgwiEk ellen a ddntoben.
4:2-re kikaptak.
Az l987-es €v Zdl:ony VontalAs, Debreeen
Vontalds dont6t hozott. Ez az 6v volt Zdhony
VontalS.snak az elso hazai d6nt6ben valo sze-
rel€se. A meg Jelenleg is NB I-ben szerepl6
Plbkai AttilhDal fenn6llo Debrecen ellen nagr
kuzdelemben 3:2-es zdhonyi gy6zelem szule-
tett.
Az L991-es 6vet Miskolc Vontatds csapatd.-
nak evek6nt tartjuk szd.mon. Harmadszor
Jdtszottak rndr Zitbonyban d0nt6t €s ezuttal
nyertek is. BefeJez€s el6tt 6t perccel Babik
TnltdngoljAval 2:1-es vezeteshez jutottak €s
tornagr6ztesek lettek. A gr6zelem utd.n a
Koudcs JdzseJvezette miskolci csapat olyan
hangulatot produkdlt, melyet azota sem Ie-
het elfelejteni.

A zdhongi rendeatAnyek mdrlege:
Debreceni gr6zelem: 1
Miskolci gy6zelem: I
TAhonTnVontalSs gy6zelem: I
ZdhonyKlszBiz. gjtbzelem; 3

A debreceni 6s mtskolci rendezv€nyekhez ha-
sonloan uzemlS.togatd.sok, kulturd,lis rendez-

v€nyek, notaestek, kirAndul6sok szerepeltek
a programban. L978-ban D6vai Nagr Kamilla
adott a vendegek tlszteletere mrlsort.
Tdbbnyire azonban kuldnf€le vet€lked6k szer-
vezesevel pr6bdltuk szinesebbe tenni a prog-
ramot. Az esti rendezvenyek a mindenkori
lehet6segek ftgyelembev€tel€vel vagr a kultur-
t:drbanvagr a vontatdsi oktatoteremben zaJ-
lottak. Zdhonyban is voltak naff n6tap6.rba-
jok. Ezeken az €w6l6we megism€tl6d6 est6-
ken v5.lt pelddul az ,"Anna-bal" majdhogmem
kupahimnussz6.. Az l987-es ewe az estl ren-
dezvenyt illet6en keseru emlekekkel emleke-
zem. Avontatdsi oktato es etkezo kdzes helyise-
grObenvolt megrendezve. Amereteittekintve hosz-
szu teremben fontos lett vohea a jo hangositris.
Az azonbart nem voltlo €s nem letretett kezben
tartani a tdrsasAgot. Huszonkdt ora utdn a tiir-
sasdg nagr r€sze elvonult sz6llAshelyere.
A md.sodik nap delel6tti kirandul6sok a Sza-
bolcs-Szatmdr-Bereg meg/ei Tisza trijra vol-
tak szewezve. Turistv6:ndi-Tarpa-Szatm6r-
cseke-Gergeiyugornya-Dombri{.d-Tuzs€r es
kOrnyekevel ismerkedhettek meg a vend€gek.
A Tisz6nak ez a tAja aTisza szabalyozS.s 6ta
megmaradt eredeti termeszetes szeps€geben.
Mint ahogy nekunk sokat Jelentett a Horto-
bdgy vagr Lillafured, ug5ranug$f volt ez €lmeny
a debreceni, miskolci, majd kesobb a nyiregr-
hdzi vendegeknek is.
A zahonyi vontalSs vq,eti5l de azlJznmigazato-
sd.g vezetoi a kuparenduveny sorozatnak tev€-
keny se$t6i, lelkes td.rnogatoi es vedndkei voltak.
1 978-tol 1987-ig Rig1 Tnltan ii"Emrgazgat6nk,

jelenleg vezerigazgatonk, minden alkalommal el-
vallalta a fovednOki szerepet. 199f -ben Dr Lbrtrc
ffindor:dzemigaz;gato volt a kupa fovdn6ke.
A vontatS.si fon6k6k kdzul a f6 szerep Veres
Mihnlg nw,6hez fiizodik. ,Az elmrilt ket 6vtized-
ben harmadik alkalommal t6lti be a vontatd.si
f6ndki tisztet. Kdzben volt uzemlgazgatl-he-
lyettes, GRF f6n6k. Fuggetlenul attoi, mikor
melyik tisztseg bet6ltesere szolitotta az elet,
mindig segitette, t6.mogatta a kupa rendezve-
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nyeket. Vontal6si lbn6ki eveiben a td'rsfonOk-

s€gek rendezv€nyeit is latogatta. Nevehez fu-

z6dik a kupa gondolat, az elso 1975-os ren-

dezv€ny megszerv(zese, mely mind a mai na-

pig nem szakadt meg.
Md:sodik f6n6kunk KohL Jbzst bdcsi {1977*
1978) f6n0kt ideJ€re grakorlatilag hazai ren-

dezv€ny szervezes nem esett.
Harmadik f6ndkunk Somkerekt Ggurt bacsi
(1978-f 985) nemcsak hogy tdmogatta a ku-

pa rendezv€neket, hanem a zahonyi csapat

szakmai irrS.nyit6s6t is vegezte I987-es nyug-

diJba vonuld.s6ig. Rola meg tudni kell, hogy

az I97A-es evek NB-llI. zdhonyi sikercsapa-

tdnak 6 volt a szakmai iranyittlja. Nagy sze-

repe volt abban, hogy ez idbszakban a zaho-

nyi kupacsapat is sikeres idoszakot tudhat

ma$denak.
Negredik f6ndkunk Ltdeczt l-aszlo (1978-

1989) f6ndki idejere egr hazai rendezveny

esett, az 1987-es. Ezen aktivan reszt is vett. A

szervez6sben is sokaL segitett. Tirl rOr'id idot

t0lt6tt el fdnoki rninosegben ahhoz, hogr a

kupapzellem of is frgl r-lij"iria, mint. ruasoliaL'

Sajnos I $193-bart rneghalt.

A fbnOkhelyel"tesek kozul ugy is mint aktiv

szervezo, ugy is rnint husz even keresztul aktiv

csapattagot, ugy is mint az utobbi nyolc evben

a kupacsapat szakmai irrinyitojitt Koudcs Ja-

nostkell megemlitenurrk. Jelenieg a az{lrcnyi

uzemigazgatosS.g g€p eszeil osztiiyv ezet6j e -

A szakszervezeti tiszts€gviselok kozul a kezde-

ti idoszakban a Mohan ,Jbzsi bdcsi, majcl a

SdrosiLdsell neve kir"S.nkozik a kronikdba. Az

utobbi of evben Vass Kdrotg - Csatari Endre,

Cserngu Andrds voltak aktiv lelkes rendez-

v6nyszervezok es kupa tiirnogatok.

srigi titkdr volt el€g hosszu ideig.

Sokat segitettek a kupa szervez6sben.

Gg t1r e S drtdo r - G g tir e J 6 z s eJ husz €ven keresz-

tul voltak aktiv csapattagok, 6s keves kiv€-

tellel jelenleg is azok. Legalabb L5-szor sze-

repelt a csapatb an OroszCsaha- Kiss hltan
- Juhd"sz liszll - Herczeg Gabon Eszengi

Jdnos majdhogrnem minden evben a torna

legid6sebb jd:t€kosa volt. Orosz Csaba leg-

alabb h5.rom esetben nyert meg tizeneg/es
rugesokkal vegz6dott d0nt6t ZS.honynak.
Petrb Jdros nyilatkozta az 199o-es miskolci

dont6 utAn r6la: ,,Ilyen kapus el6tt mint a

Csaba, 6r0m j6tszani". Herczeg Gabt az

1 982-es debreceni rendezv€nynek volt fosze-

reptoje. Az elodontot Debrecen Vontat6"s el-

len Jd.tszottuk €s a md,sodik fehdd kOzep€n

0:0-ra 6llt a m€rkozes. CserejS.tekoskent dllt

be es tizenot perc alatt aJobbsz€lso posztj6'n

ke+,szer talAlt a hdloba. Eml€kezetes ese-
meny marad szdmunkra.
Kup6:k torteneteben uS/ alakult, hogf a t6'rs-

fon<rks egek rendezv€nyein indult KISZ b izott-

sagi csapatok clontot jd"tszottak ugyan, de tor-

rrat nem nyertek. Zd}ronyban azonban hdrom-

szor is elofordult tornagrozlesek lettek. A t6r-

tenelmi hiiseg ugr kivanja, hogr eml€kezzunk

meg a zAhonyi KISZ csapatrol is, 6s a csapaton

belul aaolrrol a Jdtekosokrol, akik tdbbszdr
szerepeltek KISZ szinekben, illetve a tdrsf6-
nOksegek rendezvenyein z6"honyi szinekben.
DaLIos Martan - Barabds Sdndor - Erdei Arpd.d
- MarLha GguLa' NagU MihAIA csapattagokra
gondolok. A ket csapatban kul6n is kiemelt

labclarugok ma mdr aktivan nemJAtszanak. A

zdhonyi csapat Oregedoben van. E;zt az elmult

k6t €v eredm€nyei is igazolak. Kdzuluk a

csupa sziv kupa Jdt6kosok biztosan szerepelni
fognak 1995-ben is.

f)ebrecen KISZ: 2
MiskolcVontafAs: 6 7 4

Miskolc KISZ: 1

IV.
6
2
3
2
6
t

20

Meg a KISZ-es iddszakbol a kronikS.ba kivdn-

kozik h6"rom n€v ,,Rak6czi Andras - Rt;s,zn(tk Osszesitett eredm6nylista a 20 €w6l

Andrls, uzemi KIS,Z Bizottsd.g titk6.rokvoltak, Csapat Neve: L II. m.

es Jdzso L6.szlb, aki a vontatdsi KISZ bizott- Debrecen Vontatds: I 6 7

A csapattagokrdl: Nyiregyhtlza VontalAs:

Kovdcs Jdnos neve mar emlitve volt, rajta TAhony Vontatds:
kivul EszenyiJdnos - Cs€pke Csaba - Jd'sz- Zdhony KISZ:

Jai Jozsef - Petrd Jdnos - Bogd"an GgtSrgg - Osszesen:

21-
838
31-

20 20 20
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ur6szO
A keleti orszagr€sz MAV vontatd.si .f6ndksege-
inek valamilyen szintfi kapcsolattarl6sd.t is
szimboliz6lo husz eves kupa Osszefoglaloj6t
olyan tisztelettel es tenni akardssal igrekez-
tem dsszeelitani, mintahos/an az elmult k€t
evtZedben tenni is igrekutemaz uS/ Crdek€-
ben. Sajnos jegzet, ir6sos dokumentum ke-
v6s maradt meg, emiatt hidnyoznak a mr6rko-
zesek eredm€nyei, egeszen biztosan nem tel-
jes a nev szerinti felsoroldsokazonkdre, aki e
kr6nik6.ba bekerultek. Eln€zest kerek azoktol,
akik ezt aztrdst elolvass6:k, €s ugr erzik majd
mettanytalans6g €rte 6ket. Koszdnettel tarto-

rdn Debrecenben, Miskolcon €s Nyiregrhazd.n
munk6.mat segitettek. Hosszu vasutas palya-
futdsom vegen lelkesit6leg hatott ram ez a
munka, melyre inspirdltak is ugran, de megis
6nk€nt vS.llaltam.
Azoknak aj6nlom elolvasd.sra ezt a kis kroni-
ket, akik hiszik es vallj6k, hog a mindenna-
pos kuzdelmek sorSn szuks€g van egr rdvid
kis megAllora, szukseg van emberi 6s k6z0s-
segi kapcsolatok dpoldsd.ra, hog aztAn meg-
ujult er6vel folytathassuk tov6.bb mindennapi
munkd.nkat, megszokott €letunket.
Az An felfogS.som szerint ilyen kis mega[6k
voltak 6letunkben ezek a kupatal6lkozok is.

Federics Jorwszom azolrrrrak, akik rovid t€nvfeltd.ro utam so-

KONTROLLER ES TRIATTON
Gyimesi Jozsef vogyok, o
Szombothelyi Vontqtosi F6-
ndkseg dolgozojo. l98l-t6l
dolgozom itf, mint mozdony-
vezet6,
A triotlonnol 

.|987-ben 
kerul-

tem k6zelebbi kopcsolotbo,
Ez o sport6g okkor m6g no-
gyon gyerekcip6ben j6rt,
Mint ismeretes 0sz6sb6l, ke-
r6kp6roz6sb6l 6s fut6sb6l 6ll,
1986 szilveszter6n fogodolmot
tettem o cigivel 6s o kov6vol
kopcsolotbon, Az els6b6l k6t
dobozzol, o m6sodikb6l 8-9-et
is elfogyosztotl'om noponto, Si-
kerult mindkett6t egyszene el-
hogyni. Fokozotoson hizosnok
indultom, mig nem febru6r v6-
g5re 72 kg+61 86 kg lettem, A
cip6met m6r csok Ogytudtom
bekdtni, hogy felroktom o 16-
bom egy sz6kre. Fiotol korom-
bon sportoltom (birk6ztom), es
eszembe jutott, hogy oz okkori
fut6sok milyen j6lestek, Elkezd-
tem kocogni, fokozotoson n6t-
teko t6vok,6n meg elkezdtem
fogyni,.|987 tovoszdn hollottom el6-
sz6r o triotlonr6l 6s o ,,VosiVo-

sember" versenyr6l, ez 
.l500 m

0sz6s, 42 km ker6kp6roz6s 6s
l0 km fut6s, Sikerult meg6ll6s
n6lkul teljesitenem,
Ezuton rendszeresen j6rtunk
versenyekre o Szombothelyi
Epit6k SE szineiben, Az.|992/93-os 

6v kihogy6so ui6n
(sojnos 6desop6m megholt).|994-ben 

0jro kezdtem o
Szombothelyi Ton6rkepz6 F6-
iskolo szineiben, .|995-ben 

sze-
nior koteg6ri6bo (405v) kerul-
tem, 6s oz el6z6 6vek verseny-
toposztoloto, kitortdso meg-
hozto oz eredm6nyt, Orsz6-
gos sprint versenyen (750 m
0szds, 20 km ker6kpdroz6s, 5
km fut6s) els6 helyez6st,Gy6r-
ben rdvid t6v0 versenyen
(1500 m.0szds, 40 km ker6k-
poroz6s. l0 km fut6s) hormo-
dik helyez6st. orszdgos kdz6p-
tdv0 versenyen (2800 m 0sz6s,
80 km ker6kp6rozds,2l km fu-
t6s) dtodik helyez6st 6s o tob-
bin is hosonlo jo eredm6nyt
6rtem el.
Az 6v legnogyobb eredm6-
nye sz6momro, hogy ozdssze-
sitett sprint versenyek olopj6n

oz orsz6gos ronglistdn hormo-
dik lettem.
Ugy gondolom, hogy mindez
nogym6rt6kben k6sz6nhet6
o vonototosi f6n6ks6g veze-
t6s6g6nek, hogy lehet6s6get
odott o versenyeken vol6
r6szv6telre 6s term6szetesen
o Ton6rk6pz6 F6iskolo szok-
oszto lyunkno k nyOjtott onyogi
hqtte16nek.
Az .|996-os 

6v kul6n6s jelent6-
s6ggelbir o triotlonos 6letem-
ben,
A rendszeresen megtortott
versenyeken kivul j0lius 5-6-
on Szombothelyen qz EB-n 6s
oz ougusztus l7-6n Nogyot6-
don sorrokerul6 orszdgos
hossz0 t6v0 (3800 m 0sz6s,
1 80 km ker6kp6rozds, 42,195
km mqrotoni fut6s) versenye-
ken szeretnek j6 eredm6nyt
el6rni,
Addig is kem6ny edz6sekkel
pr6b6lok felk6sz0lni,
Az el6rt eredm6nyekr6l mojd
t6j6koztot6st odok,

Bor6ti 6s sporttdrsi udv6zlettel
GyimesiJ1zsef
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet6 l6tszdm 6s szolg6lat i  6ra 1995.  6v 11.  h6 22 munkanap

Szolgdlati AUo- Szolg. KlfizEtett Kdt.6ra
hely m6ny 6ra tfl6ra ,,-"6ra

Szolgdlati Ano- Szolg. Kifizetett Kijt.6ra
hely mdny 6ra ttil6ra ,,-"6ra

Bp. Ferencv. 373 55 128 415 3 l7O

1 6 9 1 0

Bp. Eszaki 258 36 5O5 9 98 176

t 6 7 0 0

Szolnok 316 44899 879 6 168

1 6 9 3 0

Sz.fehdrvdr 353 50 351 780 O 164

1 6 5 3 0

Bp. D€li 43 594.9 43 O 176

r'76 I O

Gy6r 185 26 u5 233 O 176

t 7 5 2 0

Hegyeshalom E6 12025 160 0 170

1 7 0 2 0

Balassagyarmat 65 8675 O 681 176

p r s 4 o 1 2
Hatvan 142 21 499 653 O 176

1 8 1 5 0

Bp. Kiiliinc€lri 5 672 32 O 1?6

1 8 5 9 0

Miskolc 459 62714 44 l39O 176

1 6 2 0 4

Fiizesabony 97 15 Y6 348 O 176

t 7 9 4 0

Debrecen 238 35 975 1785 0 168

r 7 5 9 0
Piisp,iikladfny 126 I7 55'7 l5l7 0 164

t77 15 0

Nyiregyhiza 245 32652 58 62 176

t 6 9 0 0

Zdhony 166 22039 W 178 176

t 7 t l l

Szeged ll5 17 714 593 O 176

1 8 0 6 0

B€k6scsaba l8O 27 6"18 58O 16 176

1 7 8 4 0

Kiskunhalas lM 15 885 369 4 176

1 7 6 4 0

Szentes 239 36 531 1668 O 176

1 7 9 8 0

V6szt6 67 9287 244 2 176

1 7 2 5 0

P€cs 246 36 527 n3 256 176

t T t l l

Domb6v6r 268 37 O28 47 4O3 176

1 6 5 0 2

Nagykanizsa 199 27 725 4 417 L'16

1 6 3 0 2

Szombathely 2n 34 67 85 600 176

1 6 9 0 3

Celld6mdlk 2O7 31 186 176 57 I'76

r 7 2 l o
Tapolca 90 12638 5 347 176

1 6 2 ( ) 4

Zalaegerszeg 96 14 38O lO9 4L 176

t 7 2 l o

H6l6zat 5197 749 567 ll 129 4561 173.3

3 2 8 5 2

Budapest Ui. 1826 262548 3204 788 170.3

1 6 9 2 r
Miskolc ui. 556 ?8 060 392 1390 t76.O

1 6 5 1 3

Debrecen iii. 6@ 86 184 3360 62 . 170.4

t73 '7 0
Zfnony lJi,. 166 22 O39 90 178 176.0

t 7 t l l

SzegedUi. 7o5 1o?o95 3454 22 t76.o
t 7 8 6 0

P€cs Oi. 7t3 lol 28o 2s4 to76 Li6.o

t 6 7 0 2

Szombathely 623 92 361 3'75 1045 176.0
t 6 9 r 2ui.

i\,

3$tnie n @etifrBx @Ifr axfrnhnah
Prebmingehhtn gazbrg

puli ng Mi WfrnI Witu&nunh!
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Tbdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet f i  l6 tsz im 6s szolgdlat i  6ra 1995.  6v 12.  h6 19 munkanap

Szolgdlati AUo- Szolg. Kifizetett K6t.6ra
hely m6ny 6ra tfl6m,,-"6ra

Szolgdlati AUo- Szolg. Kiflzerett Kttt.6ra
hely mdny 6ra tfl6ra,,-"6ra

Bp. Ferencv. 371 50 067 524 108E 158

1 5 9 2 3

.Bp.Eszaki 2& 35674 32 ll88 r52

1 5 5 0 5

Szolnok 315 4l nZ 2188 303 160

t 7 3 9 1

Sz.feh€rvdr 351 50 3l I 1303 I 15 l&

t'to 4 0

Bp. D6li 43 5274 371 4 152
165 12 0

Gy& 185 24327 89 376 152
1 5 0 t 2

Hegyeslulom 86 llE73 6 212 I58

1 5 8 1 3

Balassagyarmat 61 8029 E6 257 152

1 5 9 2 5

Hatvan l4l 20488 l77l 12 152

167 t4 0

Bp.K0l6ncdlf5 568 0 o 152

t 5 2 0 0
Mskolc 4ffi 62264 578 3118 152

1 5 5 1 8

Ftizesabony 10 14229 lzl{b 14 152

t69 r7 0

Debrecen 237 33 854 1358 196 160
1 6 8 7 1

PiisptikladSny 126 17288 1169 32 l&

180 t2 0

NyfregyMza 244 32 636 1356 87 152

1 6 6 7 0

TAhony 165 22314 621 293 152
1 6 0 4 2

Szeged ll5 16998 zlW 2 152
r73 2t O

B6k€scsaba 180 25 871 1749 38 152

165 l l  0

Kiskunhalas 104 14 196 l42l | 152

t74 t7 0

Szentes 238 35263 3812 2A 152

172 19 0

V6sz6 64 9275 1665 O 152

t83 33 0

P€cs 246 35026 2382 242 152

t66 l1 I

Domb6vir 269 38 218 3536 345 152

166 15 I

Nagykanizsa 199 27 312 l28l 26 152

t 7 0 8 2

Szombathely 231 33 1,56 2372 lA 152

t7l  12 I

Celld6m0lk 2M 29 lO3 416 791 r52

1 5 6  2  u S
Tapolca 90 l2YS 268 u1()8 152

1 @ 3 5

Zalaegerczeg 96 13322 957 168 152
165 12 2

H l6zat 5187 720582 34864 97lO 154.3

3t9 l5 4

Budapest Ui. l8t8 247 913 6410 3555 156.8

1 6 3 4 2

Miskolc iii. 559 't6 
493 1984 3t32 r52.o

1 5 8 4 6

Debrecen iii. 607 83778 3883 315 ts7.6

1 6 9 8 1

Z6honytJi. 165 22314 621 293 152.0

1 6 0 4 2

Szeged Ui. 7ot l0l 603 to 754 6l ts2.o

1 8 0

P6cs Ui. 714 IOO 555 7199 853 152.0

t67 12 I

Szombathely 623 87 926 4Ol3 l50l 152.0

ui. 1 6 3 ? 3

Felel6s szerkesztd: SIPOS J6ZSnf
A szerkesztdsdg cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.
Telefon: 1130-818, 1339-540
Uzemi telefon: OL -L6-62, 0l - I 840, 0 1 - I 9-90, Ol -21 -8'1

A Mozdonyvezet6k Szakszervezatr, megbf?Asrlb6l kiadja az
ANIIKVA Kft. 1202 Budapest Ll{a4r u. 38.
Telefon/fax: 28r'.-3550
K€sziilt az ANflKVA nyomdaiizem€ben
Felel6s vezet6: Andics L6szl6
Munkasz6rn: 96.011
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MEGALLAPODAS
a MAV k. kozdptdvri (1996-1998) gazddlkoddsi stabilitrisdra ,!s ezzel

osszefiiggdsben a munkabdke me gdrzdsdre

alainox:
Vasutasok Szakszervezete, Vasrit i  Dolgoz6k Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezet(Jk

Szakszervezete, M6rnOkdk 6s Technikusok Szabad Szakszervezete, Vasutasok Ftiggetten
Szakszervezeti Sztivets6ge, MAV Rt. elnrike, MAV Rt. vez6ri gazgat6ja

BEVEZETES

A Magyar Allamvasutak Rt. 6s az al6uo szakszerveze-
tek mint megSllapod6 felek

- a vasutas munkavdllal6k foglalkoztatdsi bizton-
s6g*ra egzisztenci6lis helyzet 6s munkakdrulm6-
nyeik javitdsara 6letp6lyiijuk kisz6m ithat6s696nak
megteremt6s6re,

- a Magyar Allamvasutak Rt. korszerrisitt6s6re, m(-
kod6s6nek a VasdtiTorv6ny 6s az dllammal kiala-
kitott szerz6d6ses viszonyok 6ltal meghatdrozott
keretben tort6n6 gazdasdgosabbA t6te16re,

- a kiszdmfthat6 6s a nemzetkozi normdknak is meg-
felelS munkaugyi kapcsolatok kialak'ltdsAra

- kdzdptiivu megdllapodds megkot6s6t hat6roztdk
el, melynek tartalmdt az aldbbiak szerint rogzitik:

L A megdllapodds hatAlya

A megiillapod6s id6beli hat6lya: 1996. janudr 1-jetcil
1998. december 31-ig ter jed.

lL A m un ka vd lla l6k ke rese td n e k
alakuldsa a megdllapodds iddszakdban

1. Afelek rogzft ik, hogy 1996-ban a 1065/1995. sz6m[
keretmegdllapodiisban foglalt keresetfejleszt6st kell
v6grehajtani.

2. 1997 6vben, a tdrgy6vre kotott bdrmegdllapodds-
ban, minimdlisan a redlkeresetek szinten tartesa valosul
meg.

3. 1998 6vben, a tdrgy6vre kotdtt b6rmegAllapodds-
ban, a reAlkereseteket legalAbb olyan m6rt6kben kell
ndvelni, hogy az az 1996. 6vi reSlb6rcsokken6st ellen-
srJlyozza.

4. Aa. 1-3 pontokkal osszeftigg6sben sztiks6ges a
bdrtarifa-rendszer reformja 6s tovdbbfejleszt6se, vala-
mint a t6rsas6g eredm6nyes gazdilkoddsdt6l fugg6
normatfv alapon m(k6d6 6sztonz6si rendszer kialakit6-
sa. Ennek keret6ben:

4.1 . Afelek a vasutasok munkaj6vedelm6ben meg-
hatdroz6 elemnek tekintik az alapb6reket, ez6rt a

mu nkav6llalok b616nek n6veles6t alaovetoen a b6rtari-
ta-l{blAzat 6rt6keinek folyamatos emel6s6vel kell biz-
tositani.

4.2 Az al6iro f elek a b6rtarif a-rendszer fokozatos 6s
kisz6mithato modosit6s6ban 6rdekeltek. El ismerik,
hogy a rendszer egymdssal osszefrlggcj elemeinek bo-
nyolultsdga igenyli az alapos felt6ro munkdt, 6s az ezzel
kapcsolatos hatasvizsg6latok elv6gz6s6t. A m6dositds
15 iAnyai'.

- a b6rtarifa alland6sag6nak 6s kiszdmithatosagS-
nak biztosft6sa,

- az indulo b6rt6tel 6s a mindenkori minim6lb6r ko-
zelit6se,

- az egyes munkakorok szakmailag indokolt dtsoro-
l6sa,

- a szolgdlati helyek kateg6ri6ba sorolAsa 6s a fize-
t6si osztSlyok kozotti kapcsolat gyakoris6g6nak
sztikit6se,

- a szab6lyrendszer dttekinthetcjs6genek 6s techni-
kai kezelhet6s696nek novel6se.

4.3 A felek kijelentik, hogy 6rdekeltek a tarsaseg
eredm6nyes gazdalkodasat6l frlgg6 osztonz6si rend-
szer kdzos kialakit6s6ban 6s mfkodtet6s6ben, melynek
sor6n f igyelembe veszik:

- az egyes munkakdrok halAsdt a tilrsasdg eredm6-
nyeire,

- a normativit6s elv6t,
- a b6rtarifa-rendszer 6ltal meghat6rozott kereseti

ardnyokat.
4.4 Felek szuks6gesnek tartjak, hogy a vasfti teljesft-

m6nyek alakulds6ban kiemelt jelent6s6gLi munkavdlla-
l6k (menedzserek) szem6lyi alapb616n feluli munkajo-
vedelm6t 6s 6sztonz6s6t a kdzottrjk letrejovci megdlla-
podAs hat6rozza meg.

llL Fog la lkoz ta tesp o li tika

1 . A munkdltat6 6s a szakszervezetek t6nyk6nt rogzftik,
hogy a mriszaki fejleszt6sek, a techno169iai m6dosft6-
sok 6s az 6lomunka termel6kenyseg6nek elvArt nove-
ked6s6bol ad6d6an a tArsasdg l6tszdma a koz6pt6vtl
idciszakban el5reldthat6lag folyamatosan csokkenni
fog, de a csdkken6s abszolit 6rt6kben egyre m6rs6kl5-
dik.
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2. A MAV Rt. foglalkoztatdspolitikAjdban meghat6ro-
z6 jelent6sdg0ek a VET keret6ben egyeztetett 6ves
l6tsz6mtervek, melyek kialakft6sakor az al6bbiakat kell
kUlondsen f igyelembe venni :

- a szuks6ges technol6gi6l6s az ene 6pU16 munka-
rendeket

- az izembiztonsdgot 6s a munkabiztonsdgi elSiA-
sokat,

- a term6szetes vesztes6gid6ket is sz6mltdsba vev6
munkaiddalapot.

3. A felek tdrekednek arra, hogy a l6tsz6mcsdkken-
t6sn6l alkalmazott m6dszerek kdzOl elsddlegesen

- a term6szetes fogY6s,
- a tArsasdgalapft6s eredm6nyezte l6tsz6mcsokke-

ntis,
- a korengedm6nyes nYugdiiazds
- 6rv6nyesUljon.
4. A strukturAlis 6s terUleti fesztilts6gek felold6sira

hat6konyabban kell alkalmazni a bels6 munkaer6-6t-
csoportosit6st 6s az uj munkakdr bet6lt6s6nek 6tk6pz6s
6tj6n tort6n6 lehet6v6 t6tel6t.

5. Jelen megdllapoddsban toglaltak nem 6rin'
tlk a MAV Rt. 6s a Mozdonyvezet6k Szakszerve'
zete kdzdtt l  kordbbl foglalkoztatesi tergyU meg'
6l lapoddsokat.

lV Szocidlis kCrddsek

A jelenleg hatdlyos kollektfv szerz6d6sben meghat6ro-
zott j6l6ti 6s szoci6lis int6zm6nyek fenntartdsa 6s to-
vdbbfejleszt6se mellett a juttatdsok bels6 szerkezet6t a
fokozottabban rdszoru16 munkavdllal6i r6teg nagyobb
arlnyt mu nk6ltat6 i tdmogat6sdnak i rinyba ke ll megv6l-
toztatni.

V A kollektiv szerzdd€s meghosszabbitdsa
ds folyama tos karban tartdsa

A munkab6ke tart6ss6ga, valamint a munkaUgyi kap-
csolatok rendezetts6ge 6rdek6ben szUks6ges, hogy a
kollektfv szerz6d6s hatdlya is az 1996-1998. id6szakot
fogja dt. Az 1995. mdjus 1-j6t6l hatdlyos kollektiv szer-
z6dds mind tartalm6ban, mind szerkezet6ben alkalmas
arra, hogy a vas0ti munkaviszony alapvet6 k6rd6seit
kdz6pt6von is megnyugtat6an szabAlyozza. Ebben az
iddszakban azonban c6lszeni feltilvizsgAlni 6s szUks69
eset6n dt6rt6kelni a kollektiv szerz6d6s egyes rendelke-
z6seit.

Ezen megdllapodds aldi,dsdval egyidejUleg a kollek-
l(v szerzdd6s id6beli hatdlya 1998. december 31-re
m6dosul.

VL A munka0gyi kapcsolatok rendszerq
a munkabCke megdrzCse

1. A munkaigyi kapcsolatok sordn fokozottabban kell
6rvdnyesUlnie a munkavdllal6k gazdasdgi 6s szoci6lis
6rdekeit 6rint6 kdrd6sek tdrgyal6sos rjton val6 rendez6-
s6nek 6s az eredm6nyeket rdgzil5 kollektfrv megAllapo-
ddsoknak. A munkab6k6t vesz6lyeztet6 konfliktusok
megel6z6s6re 6s kezel6s6re - a felek kozdtti egyezte-
t6sek mellett * l6tre kell hozni a megfelel6 int6zmdny-
rendszereket 6s biztosftani kell azok mfk6d6s6t.

2. A kollektiiv 6rdek- 6s jogvitdk sz6mdt - a konf liktust
mege16z6 int6zm6nyek fokozott alkalmazdsSval - a le-
het6 legkisebb m6rt6kre kell szoritani.

Az egy6ni jogvitiik megel6z6s6re a munkaad6 6s a
szakszervezetek k6pviselctib6l el16 formdlis 6s inform6-
lis szerveket kell miikodtetni.

3. Meg6llapod6 felek a munkab6ke meg6rz6se 6rde-
k6ben az al6bbiakat vdllaljAk:

a) A MAV Rt. garantdlia az ezen meg6llapoddsban
foglaltak teljesit6s6t.

b) Aszakszervezetek jelen megallapod6sban foglaltak-
kal szemben a munkaharc eszkozeit nem alkalmazzdk.

WL Zerd rendelkezCsek

1 . A felek jelen megdllapodAst kollektfv szerz6d6s erei6
megAllapodAsnak tekintik, melynek m6dosfltds6ra, ille-
t6leg {elmond6s6ra vonatkoz6an a munka tdrv6nyk6ny-
v6ben, a kollektfv szerz6d6sben, valamint ezen megdl-
lapoddsban foglaltakat kell alkalmazni,

2. A megiillapodiissal 6rintett c6lkittiz6sek kiemelke-
d5 jelent6s6g6re tekintettel a meg6llapodds bdrmelyik
16l r,6sz6r5l csak abban a rendki'vtili esetben mondhat6
fel, ha a m6sik f6l olyan m6rt6kben sdrti meg jelen
okm6nyban vdllalt kdtelezetts6g6t, hogy a megdllapo-
dAsellenes magatartes valamennyi lehets69es egyezte-
t6, b6k6ltet6, kcizvetltSi f6rum ig6nybev6tele ellen6re a
felmondAsra k6nyszeril16 f6l szempontj6b6l nem orvo-
solhato.

3. Felek szUks6gesnek tartjdk az ezen megdllapo-
ddsban foglaltak teljesul6s6nek folyamatos f igyelemmel
kis6r6s6t 6s 6ddkel6sdt. Ennek keret6ben a Vasfti Er-
dekegyeztetd Tandcsban szUks6g szerint, de legal6bb
f6l6vente megtargyaljak a megSllapodds id6ardnyos tel-
jesft6s6t 6s ddntenek az esetlegesen sztiks6gess6 v5l6
korrekci6kr6l, m6dosft 6sokr6l.

4. A megAllapod6 felek az 6ves b6r- 6s l6tsz6m-meg-
6llapod6sok megkdt6se, valamint a kollektfv szez6d6s
m6dosft6sa sor6n jelen megAllapoddsban foglaltak fi-
gyelembev6tel6vel j6rnak el.
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KERETMEGALLAPODAS
nrAinox:

Vasutasok S zakszerv ezete, Vasfrti Dol goz6k
Mozdonyvezetdk Szakszerv ezete, MAV

Szabad S zakszerv ezete,,
Rt. vez6rigazgat6ja

A Magyar Allamvasutak Rt. (munkdltat6) 6s alulkott
szakszervezetek (a tovdbbiakban: szakszervezetek) az
1995. szeptember 19-6n megkezdett tdrgyaldsok ered-
m6nyekdnt a vasutas munkavdllal6k 1996. 6vi foglal-
koztatdsi 6s jdvedelmi viszonyainak iavftasara, valamint
a Magyar Allamvasutak Flt. kciz6ptdvfi gazd6lkoddsi
stabilitdsa megalapozdsdra az al6bbi megdllapoddso-
kat kotott6k:

2. A MAV Rt.-n6l 1996. janu6r 1-jet6l alkalmazand6
legkisebb szem6lyi alapb6r meghatdrozdsa tdrgydban
1995. december 12-6n, Gy.46-160/1/1995. sz6m alatt;

3. Az 6tkez6si hozzdjdruldsnak azutaz6 szolgela-
tot ellat6kra tdrt6n6 kiteriesztese targyaban 1995.
december 14-6n, Gy.46-1601411995. szdm alatt

kdtott meg6l lapod6saikat.

1. Meg6llapodds a munkavdllalok 1996. 6vi alapbdrfej-
leszt6s616l:

2. Meg6llapod6s a 1611992. MHF. sz. utasft6sban
rdgzitett fizetdsi oszt6lyok sz5m6nak - egyes {izet6si
oszt6lyok 6sszevon6sAval tort6n6 - csokkent6s616l;

3. Megdllapod6s a munkav6llal6k 1996. 6vigarantdlt
teljesft m6nyjutal m5r6l ;

4. Megdllapodds a munkav6llal6k 1996. evi teljesiit-
m6nyftigg6 jutalm616l ;

5. Megdllapodds a vasutasnapi iutalomrol;
6. Meg6llapodds a vagyonv6delmi, rendeszeti, vas-

rltbiztonsdgi munkakort ellAt6k helyzet6nek rendez6s6-
r6l:

7. Megdllapodds az utaz6 szolgelatot ellet6 mun-
kav6llal6k rendkfv0li szabadsdgd16l;

8. Meg6llapodis a menetrend-elad6si jutal6k beve-
zet6s6r6l, valamint az ut6nfizet6si jutal6k m6rt6k6nek
emel6s616l:

9. Megdllapodds a kollelctlv szerz6d6sben rogzitett
v6gkiel6gft6s 1996. december 31-6ig tort6n6 alkalma-
zdsAr6l:

10. MegSllapodAs az 1996. 6vi l6tsz6m- 6s foglalkoz-
tatdsi k6rd6sekr6l;

11 . MegdllapodAs a kollektiv szerz6d6s egy6b m6do-
sft6sai16l.

Aa 1-11. sorszdm alatti megdllapoddsok a keretme-
96llapodds elvdlaszthatatlan 16sz6t k6pezik.

Alelek a keretmegdllapodds alSitAsdval vdltozatlan tar-
talommal meger6sltik:

1. AVasutas Nyugdfjp6nztAr vasutas tagiai tagdija
egy r6sz6nek a MAV Rt. rdszdr6lt6rt6n6 dtvdllaldsa
t6rgydban 1995. november 23-dn, Gy. 46-160/2/1995.
szdm alatt;

A felek ezen keretmegdllapodds megkOt6s6vel egyide-
jfleg kinyilvAnitjAk azon szdnd6kukat, hogy:

1. 1996. janu61 1S-ig megii l lapodnak a MAV Rt. 6s a
szaksze rvezetek k6zdtti egytittmrikod6s616 l.

2. 1996. februdr h6napban megkezdik a kollekt'rv
szerz6d6s modosft6s6val kapcsolatos tdrgyaldsaikat.

3. A MAV Rt. b6rez6si rendszer6t fehjlvizsgdlj6k. Ez-
zel osszefUgg6sben 1996. dprilis 1-je nap!6val megkez-
dik a besoroldsi 6s alapb6rrendszer (1 611992. MHF. sz.
utasft6s) dtfogo reformjdnak munkdlatait annak 6rdek6-
ben, hogy az 0j szablly 1997. januar 1-je napj6val
bevezet6sre kerUljdn.

4. Az 1996. 6vi foglalkoztatesi megdllapoddshoz
kapcsol6d6an, a kordbbi megdllapoddsok alapjdn
mds munkak6rdkben foglalkoztatott vontatesi uta-
z6kat a MAV Rt. teljesftmenyn6vekedese ardnydban
ritemezetten, k6zds ddnt6s alapjdn, eredeti munka-
k6!'Ukben foglalkoztatja lovebb a munkdltat6.

A felek a keretmegdllapodiisban, illet6leg a r6szeit
k6pez6 meg6llapod6sokban foglaltakat garant6ljdk, tel-
jesUl6s6t folyamatosan figyelemmel kis6rik 6s azt -
szuks6g eset6n - kozds 6rtelmez6sek,6s 6ll6sfogla-
ldsok, valamint - amennyiben a felek fontosnak it6lik -
ennek alapjdn a reprezentativ szakszervezetekkel
egyetertesben k6szult munkeltat6i utasftesok kiadd-
sdval is el6segitik.

/. SZ4MU MEG4LLAPOD4S
az 1996. Cui alapbdrteilesztdsr6l

Magyar Allamvasutak Rt. mint munk6ltat6 6s alulft'ott
szakszervezetek a munkav6llalok 1996. evi alapb6rfej-
leszt6se tdrgy6ban az aldbbiak szerint 6llapodnak meg.

MunkAltato hiil6zati szinten 6tlagosan 1 9,5%-os m6r-
t6kri alapb6rf ejleszt6st biztos it. Ennek v6gre hajtdsa so-
rAn:

1 . A 16/1992. MHF. sz. besoroldsi utasitds m6dosit6-

tlt
t

IT
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seval a 21. fizet6si oszt6ly 19-re modosul, oly m6don,
hogy az 1. 6s 2. fizet6si osztalyban l6v6 munkakorok a
3. fizet6siosztdlyba, a 3. fizet6si osztdlyban l6v5 mun-
kakorok pedig a 4. fizet6si osztiilyba kertilnek.

2. Aa alapbfrfejleszt6st megel6z6en alkalmazni kell
a1611992. sz. utasltds 7.1 pontj6ban foglaltakat.

3. 1996. janudr 1. napjdt6la MAV Rt.-n6la minimdlb6r
Osszege - f igyelembe v6ve e tdrgyban 1995. december
1 2-6n l6trejott Gy.46-'l 60/1/1 995. sz. megdllapod6sban
foglaltakat is - 15 000 Ft-ra emelkedik.

4. Az 1996. janu61 1-j6t6l 6rv6nyes b6rtarif a minimiilis
6rt6keit a mell6kelt l1blAzat lartalmazza.

5. Az alapb6rfejleszt6s m6rl6ke nem lehet kevesebb
a munkavSllal6 alapb6r'fejleszt6st megelSz6 szem6lyi
alapb6re 10"h-6niil.

Jelen megdllapoddsban foglaltak v6grehajtAsAra az
al6ir6 felek kUlon megdllapod6st kotnek.

2. SZAMU MEGALLAPODAS
a besoroldsi 6s alapbdrrendszerr6l sz6l6

16/1992. sz. utasftAs m6dos(t6sar6l

Magyar Allamvasutak Rt. mint munkiiltat6 6s alulirott
szakszervezetek a kor6bbi modosftdsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt 1611992. MHF sz. utasftdsl az alAb-
biak szerint m6dosftjiik :
1. sz. m6dosites
1. fejezet 1 .1 , 6s 1 .2 pontja az aldbbiak szerint m6dosul:

1. A rendszer hatalya
1.1 A MAV Rt. munkavdllaldi szem6lyi alapb6r6nek

megiillapft6sa - figyelembe v6ve az 1.2 pontban foglal-
takat - fizet6si osztdlyos alapb6rrendszer szabdlyai
szerint tort6nik.

1.2 A rendszer szem6lyi hatdlya kiterjed a MAV Rt-vel
f6foglalkozds( munkaviszonyban dl16 munkav6llaldkra.

1.3 Nem terjed ki a rendszer szemdlyi hatdlya azon
munkav6llalokra;

- akikre a kollektlv szerz5d6s hatdlya nem terjed ki,
tovAbbd

- a vez6rigazgato-helyettesekre, a f6osztdlyveze-
l6kr e, azuz let igazgat6kra (Zdho ny Uze mi gazgato-
s6g vezet6j6re) 6s a szakigazgat6kra

- akik a MAV Rt.-veltovdbbi munkaviszonyban, ille-
tSleg munkav6gz6sre ir6nyulo egy6b jogviszony-
ban dllnak.

1.4 A rendszer hatdlya a munkaviszonyukat szUnetel-
tet6 munkav6llal6kra csak akkorterjed ki, ha az utasitds
Qy rendelkezik.

2. sz. m6dosites
A2. fejezet elsd bekezd6se az aliibbiak szerint m6dosul:

2. A rendszer alapelve
A bdrrendszer a munkakdrdket 19 fizet6si osztdlyba

6s a szolgiilati id6t6l f0gg6 14 b6rt6telbe sorolja. (8. sz.
mell6klet).

(Ab6rrendszer8. sz. mell6klete technikailag tov6bbra

is 21 fizet6si oszt6lyt tartalmaz, dgy, hogy az 1. 6s 2.
fizet6si osztdlyokba munkak6r nem kerul besorol6sra.)

3. sz. m6dosites
Az 1. sz. mell6kletben az 1. 6s 2. valamint a 3. 6s 4.
fizet6si oszt6lyok osszevondsa kdvetkezt6ben az al6bb
lelsorolt munkak6rok fizet6si osztdlyba soroldsa m6do-
su l, a hozzdju k tartoz6 k6pesit6si e 16 irSsok 6s gyakorlat i
id6k vdltozatlanul hagydsa mellett:

4. sz. m6dosftes
A B. sz. mell6kletben szerepl6 alapb6rar6ny-tdbldzat 1.
6s 2. f izet6sioszt6ly oszlopaiban szerepl6 ardnysz6mok
torlenddk.

Munkakdr Fiz. osztdly
Aru 6s szem6lyzet 6rtesit6 4
Betanftott munkds (21) 4
Kdlyhaffit6 3
Olajrakod6 4
Seg6dmunkes (11, 12) 3
Seg6dmunkds (13, 14) 3

5. sz. m6dosftes
A 12. sz. mell6klet

- Az 1. fizet6si osztdlyban szerepl6 k6lyhafrit6, se-
g6dmunkds (11, 12) munkakdrok t6rlend6k.

- A 2. f izet6si osztdlyban szerepl6 - seg6dmunkds
(13, 1 4) munkakor t0rlend6.

- A 3. f izet6si osztelyban szerepl6 iiru- 6s szem6ly-
zet6rtesitS, betanitott munkds (21), olajrakod6
munkakordk tOrlend6k, helyettUk a kdlyhafftS, se-
g6dmunki is  (11,12)  seg6dmunkds (13,  14)  mun-
kakdroket kell felvenni.

- A4. fizet6si osztdlyban szerepl6 munkakdrdkhoz
betfirend szerinti megfelel6 sorba az aldbbi mun-
kakdroket kell felvenni:

- Aru- 6s szem6lyzet6rtesft6
- betanilott munkds (21)
- olajrakod6.

6. sz. m6dosites
Avontatesi diszp6cser l. munkakdr fizet6si osztdlya
a14-1611s-re, a vontatesi diszpecser ll. fizet6si osz-
tdlya 13-161 14-re m6dosul.

7. sz. modosftes
A mozdonyfelvigydz6 munkakdr,,szakirdny0 vas0tl
vagy azzal egyen6rtdkri" k6pesft6si el6irdsa ,,fels6-
foku"-16l,,k0z6pfokri"-ra m6dosul.

A m6dositt6sok 1996. janudr 1-j6n l6pnek hatiilyba.

3. SZAMU MEGALLAPODAS a munkaudllaldt
m egi lle t 6 g a ra n td I t te l/? s itm 6 n yju ta / o m rd I

Magyar Allamvasutak Rt. mint munkiiltat6 6s alulkott
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szakszervezetek a munkavallal6kat '1996' 6vben megil-
let6 garantdlt teljesft m6nyjutalom16l az aldbbiak szerint
iillapodnak meg:

1 . A Magyar Allamvasutak Rt. az 1996. 6vi gazddlko-
ddsa sordn megval6sult tdbbleteredm6nyb6l garantdlt
teljesft m6ny-iutalmat biztosit az azt l6trehoz6 mu nkav6l-
lal6k r6sz6re.

2. A garantdlt teljesftm6nyjutalom m6rt6ke a jogosutt
munkavdllal6 1996. november 30. napj6n 6rv6nyes szem6-
lyi alapb6re tizenk6tszeres szozatdnak 2 (kett5) szdzalika.

3. pe. 1. 6s 2. pont szerinti jutalomra jogosult az a
munkav6llal6, akinek f6foglalkozdsrj MAV Rt. munkavi-
szonya 1 996. december 1 -j6n f enndll, 6s rendelkezik ezt
az id6pontot megel6z6 legaldbb t havifolyamatos MAV
Rt munkaviszonnYal.

4. A felek elt6r6 megdllapodds hiiiny6ban a munka-
vdllal6t megillet6 garant6lt teljesitm6nyiutalom 314 16'
sz6t december 10-6n egyszeri kifizet6ssel, 114 r6sz6t
pedig okt6ber 1 -j6t6l alapb6resft6ssel kell teljesfteni'

4. SZAMUMEG4LLAPODAS
a munkavdllaldkat az /996. Cvben megilletd

bAesitmdnYiutalomrdl

A Magyar Allamvasutak Rt. mint munkdltat6 6s alulirott
szakslervezetek a MAV Rt' munkav6llaloit 1996-ban
megillet6 teljesftm6nyjutalom tdrgyAban az al6bbiak
szerint 6llapodnak meg:

1. A Magyar Allamvasutak Rt. az 1996. 6vi gazddlko-
d6sa sordn e16rt tobblet eredm6nyb6l teljesftm6nyjutal-
mat biztos'il az azl megvalosfto munkavdllal6i r6sz6re.

2. Az 1. pont szerintijutalomra jogosult az a munka-
v6llal6, akinek f6foglalkozdsrl MAV Rt. munkaviszonya
1996. december 1-j6n fenndll 6s rendelkezik - 1996.
december 1-j6t figyelembe v6ve - legal6bb t havi folya-
matos munkaviszonnYal.

A kifizet6s id6pontja 1996. m6sodik f6l6ve, de legk6-
s6bb december 1 0.

3. A 2. pont szerinti teljesftm6nyjutalom kifizet6si feh6-
tele, hogy a MAV Rt. az 1996. 6vi uzletitervdre alapzott
controlli ng eredm6 ny6t trilteljesft se. A gazddlkod6si ered-
m6nyek m6r6se a ,,Decentraliz6lt gazd6lkodds 1996. 6vi
szab6lyai" c. utasftds szerint tort6nik' A konlrolling ered-
m6nyr6l a munkavAllal6i k6pviseleti szerveket, valamint a
munkavdllal6kat 6vk6zben folyamatosan tej6koztatni kell.

4. A teljesftm6nyiutalom felt6teleit meghatdroz6 szab6-
lyozAs vez6rigazgat6sdgi, szakigazgat6sdgi, illetve uzleti-
gazgat6s6gi (tizemigazgat6sdgi) szintig normat'nv rn6don
t6rt6nik a k6s6bb kiaddsra kerul6 v6grehait6si utasft6s for-
millAban az firdeld<6pviseleti szervezetekkel egyet6rt6sben'

Atdbblet eredmdnynek a munkav6llal6kra vonatkoz6
felosztes m6didt 6s felt6teleit aYezdrigazgat6s6g dol-

9oz6i vonatkozdsAban a vezdrigazgat6, a szakigazga-
tosdgok tekintet6ben a szakigazgato, az Uzletigazgat6-
s6gokn6l pedig az Uzletigazgat6, a felsorolt szerveze-

tekn6l k6pviselettel rendelkez6 szakszervezeti szervek-
kel kozosen hat6rozz6k meg.

5. Az Altatdnost6l elt6r6 m6don r6szes0lnek a
teliesitmenyjutalomb6l :

5.1 A mozdonyvezet6k (vontatesi utaz6k) - tekintettel
arra, hogy a teliesitmonyek alakulasdra val6 rdhatdsuk
tekintet6ben kUlonleges helyet foglalnak el, - 1996. ianu'
dr h6napt6l negyeddvente kif izetett el6legezett teliesirt'
m6nyjutalomban r6szesulnek. A teliesitm6nyiutalom
m6rt6ke a munkavdllal6 r6szdre a tergy negyed6vben
kif izetett szem6lyi alapb6rek 6sszeg6nek 1o/e.a. Akitize
t6s konkret fett6teleiben a g6p6szeti szakdg igazgat6ja
6s a t\llozdonwezet6k Szakszervezete dllapodik meg.A
megel6leg ezett teliesitm6nyjuta lom m6rt6k6n tulmen6
en a mozdonyvezet6k (vontatesiutaz6k) azqen megdl'
lapod6s szeri nti teli6ftmenyiutalon b6l akkor l€szesl'i F
hetnek, ha a megel6legezett teliesltm6nyiutalom m6rt6
ke nem 6rn6 el a t6bbi munkavdllal6t az ezen megdlla
podds alapian megillet6 teliesitm6nyiutalom Atlagos
m6rt6k6t. A vontatdsi tnaz6kat esetlegesen megillet6
kU ldnbdzetet 1 996. december 1 G6n kell kif izetni.

A mozdonyvezet6ket (vontat6si utaz6kat) megil'
let6 teliesftmonyiutalom a kollektiv szerz6d6s 82.

S-dban meghatdrozott h{trdnyos iogkOvetkezmeny'
k6nt cs6kkenthet6, illet6leg megvonhat6.

5.2 A MAV Rt. gazd6lkod6sdnak eredm6nyess6g6t
kozvetlentll befoly6solo vezet6k 6s kiemelt menedzseri
beosztdsri munkav6llal6k r6szesed6s6t a teljesftm6ny-
jutalomb6l - a reprezentatfv szakszervezetekkel egyet-
6rt6sben kiadott - kulon utasitds alapjdn kell meg6llapi-
tani. E korbe tartoznak az al6bbi munkavdllalok:

- ll. csoportd v6grehait6 szolgAlatif6n6ks6gekvezet6i,
- l. csoportri'v6grehajt6 szo196lati f6n6ks6gek veze-

t5i, 6s helyetteseik,
- kdzponti hivatalok, int6zm6nyek vezet6i, helyette-

sei 6s osztdlyvezet6k,
- Uzletigazgat6sAg, Uzemigazgato sdg, szakigazgat6sag

v ezeloi, he lyettese ik, irodavezet6k 6s i rodavezet6-he-
lyettesek, osztdlyvezet6k, osztdlyvezet6helyettesek'

- a vez6rigazgat6s6gon az igazgalok, igazgat6-he-
lyettesek, f6osztAlyvezet6k 6s helyetteseik, iroda-
vezet6k 6s helyeteseik, osztdlyvezet6k, oszt6lyve-
zetohelyettesek, {6munkatArs l.

M egdl lapod6 a f e I ek a v ezeloi te ljes ft m6 ny-jut al mat sza-
bAlyoz5 kr.il6n utasftas kiadiisAhoz kolcs6ndsen minden
segits6get megadnak 6s ezen utas'rtdst legkds6bb 1996.
janudr 31-ig hatdlYba l6Ptetik.

5. SZAMUMEG4LLAPOD4S
a vas u tasnaqi iu ta lomrdl

Magyar Allamvasutak Rt. mint munkdltato 6s alulirott
szakszeruezetek a vasutasnapi jutalom llrgyAban az
alAbbiak szerint dllaPodnak meg:

A MAV Rt. munkavdllal6idt - az ezen megdllapo'
ddsban, valamint a MAV Rt. kollektfv szerz6d6se 54.
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Munkakiir M6dos(tris eldtti besorokis 6s k6pzetts6gi szinl M6dositdst kiivetd b€soml6s es k6pzetts6gi vint

TerUleti kozpontok
vezet6i

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

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

TerUleti K6zo. vez. h. Szolg. f5n. h. l l .  16. f iz. o. F+t
Szolg. f6n. h. l .  17. F+t

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

Szellemi alk. l- l l - l l l
Ugyvitel i  alk. l - l l .

Szolg. fcin l .  i l l .  l l ,  besorolSs
alapj6n

Szolg. f5n. l. besorolAs
alapjdn

Rend6szeti vezetd l l .  csop. 12. i+K, l. csop. 13. E+F Csoport megjel6l6s n6lkril 14. E+F
T!rvezet6 f6rend6sz Csoport megjel6l6s n6lkrll 12. E+F
F5rend6sz l l .  csop. ' l  l .  f iz. o. K+K, l .  csop. 12.f iz.o.€+F Csoport megjel6l6s n6lkUl 11. E+K

Kutyavezet5 rend6sz l l .  csop. 7.I iz. o. A+A, l .  csop. 8. f iz. o. A+A Csoport megjelo16s n6lkUl 9. K+K

Rend6sz l l .  csop. 6. f iz. o. A+A, l .  csop. 7.t iz..  o. A+A Csoport megjelcil6s n6lktjl 8. K+A

Fegyveres bizt. 6rs6g parancsnok l l .  csop. 10. f i2. o. E+K, L csop. 11. f iz. o. E+K Csoport megjel6l6s n6lkUl 14. E+F

Fegyveres bizt. 6rs6g parancsnok h. Csoport megjeldles n6lkUl 13. E+F

Fegyveres bizt. v6lt.p ll. csop. 8. fiz. o. K+K, l. csop. 9. fiz. o. K+K Csoport megjelol6s n6lkUl 11. t iz.o. E+K

Kutyavezet6 fegyv. bizt.5r ll. csop. 8. fiz. o. A+A Csoport megjelcil6s n6lkUl 10. fiz.o. K+K

Fegyveres bizt. 6r l l .  csop. 7. l iz. o. A+A, L csop. 8. f iz. o. A+A Csoport megjelol6s n6lkLil 9. fiz.o. K+A

Polgdrv6delmi tpk. 13. f iz. o. E+F 14.  E+F

Balesetvizsg5l6 13/14. E+F 15.  E+F

S-dban foglalt feltetelek szerint - vasutasnapi juta-
fom illeti meg. A vasutasnapi iutatom mertdke az34.
S szerint szamfiott osszeg 6%-a.

A vasutasnapi jutalomra val6 jogosuttsdg kifize-
t6s felt6telei a KSz 54. P-a szerint alakulnak, az
al6bbiak f igyelembev6tel6vel :

1 . A lutalom szAmitasi alapia az 1 996. junius 15,6n
6rv6nyes szem6lyi lapb6r.

2. A szemitdsi id6szak 1995. jutius i-i6t6t- 1996.
j0nius 30-ig teried.

3. A munkavellal6t megillet6 dsszeget k6t r6szlet-
ben kellkif izetni:

- a KSz 54. S szerint kiszdmltott osszeg tizenk6tszs
res szozatAfiak  /e*t,1996. 6vi vasutasnapon,

- a KSz 54. S szerint kiszdmitott osszeg tizenket-
szeres szorzatenak 2o/o-el 1996. december 1 0.6n.

- A felek az ezen megethpoddsnak megfelel6
modositasokat a KSz 54. $-6ban dtvezetik.

6. SZ4MUMEG/iLLAPoDis
a vagyon v6delml, rendcszeil,

vasdtbiztonsdgi munkakdrdk d tsoroldsdral

Magyar Allamvasutak Rt. mint munkdltat6 6s alulfrott
szakszeruezetek a kor6bbi m6dosftdsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt 16/1992. MHF. sz. utasittdst - a
vagyonv6delmi, rend6szeti 6s vasutbiztons6gi munka-
kor6kben foglalkoztatott munkavSllal6k helyzet6nek
rendez6s6re - m6dosftj6k. (A mddositdst tarta/mazci
tdbldzat a me/ldk/et /V. olda/dn - a szerk.)

A m6dositds 1996. janudr 1-j6n l6p hatdlyba.

z sziM, MEGiLLApoDis
a kollektiv szerzddds mddosids4 rd I

Magyar Allamvasutak Rt. mint munk6ltat6 6s alullrott
szakszervezetek a kollektiiv szerz6d6st az alebbiak sze-
rint-m6dosftjdk:

Uj 50/A. S-kent kell felvenni az atdbbiakat:
,,Az utaz6szolgalatot ellet6k rendkivuli szabadsaga
50/A. S
Az utazoszolgelattal egyufijer6 fokozott ig6nybe-

vdtelre tekintette naptari 6venk6nt - k6relm6re
- a mo&q^/ezet6, mozdonl/segdd(eze|ei, ful6murle

k0ben bglalloztatoil muilevdthbt hdun murl€nap,
- a vontatdsi vonatkfsdr6, vonatvezel6, vezet6

jegyvizsgdl6, jegyvizsgdt6, vizsg At6 t6katauz,
vonatkezel6, kirak6, t6kez6 munkakorben tog-
lalkoztatott munkavellal6t kett6 munkanap
rendkfvuli szabadsegban kell roszesfteni.

A renclkiv0li szabads6got a munkavelht6 dttat meg-
jeldlt id6pontban kell kiadni. A munkavdllal6 az erre
vonatkozo ig6nydt legaldbb 15 nappalkordbban kdte
les bejelenteni a munkeltat6nak. A rendkivuliszabad-
s6g ig6nybe v6tele az ig6nybe vev6 munkavathbnel
tulmunkdt (tflmunka-dijazdst) nem eredm6nyezhet,
€s dsszhangban kell {llnia az adott szotgetati hely
szabadsAgol6si titemterv6vel.

Atergyevben igonybe nem vett rendkivriti szabad-
sag a tergy6vet kdvet6en nem vehet6 ig6nybe.

Elt6r6 megellapodds hidnydban, a rendkivrill sza-
badsdg idej6re munkab6r nem jdr."

A m6dositds 1996. janu6r 1-jdn l6p hat6tyba.
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8. SZAMU MEGALLAPODAS
a kollektiv szerzddds md dosiHsdrd I

Magyar Allamvasutak Rt. mint munkSltato 6s alulirott
szakszervezetek a kollektfv szerzSd6st az alSbbiak sze-
rint m6dosftjdk:

A jegyelad6sijutal6k m6rt6k6t szab6lyoz6 KSz. 5. sz.
melldklete az al6bbiak szerint m6dosul:

Az Ntejezel1 . pontjAt uj g) ponttal kell kieg6szitteni:
,,9) Menetrendeladdsi bev6tel"
Az A) fejezet 3. pontjdhoz folytat6lagosan fel kell venni:
,,A munkav6llal6t menetrendeladdsi jutal6k cim6n a

menetrend fogyaszt6i iirdnak 5%-a illeti meg."
A C) fejezet:
- 2.1 pont
a) pontjAban a,,1 0+5- 1 57o" hely6be,,20 +5=25/o"
b) pontj6ban a ,,0,81+0,35=1 ,16o/o" hely6be ,,3+2=5oh"
m6rt6kek l6pnek.
- 3. pont
a) pontjdban a,,7 +3=1 0o/"" hely6be,, l  2+3=1 5h"
b) pontjdban a,,0,8+0,2=1 %" hely6be,,2+0,5=2,5"/""
c) pontjdban a ,,200 Ft" 6s ,,2000 Ft" hely6be ,,250",

illet6leg,,2500 Ft".
m6rt6k, illet6leg dsszegek 16pnek.
A modosftds 1996. janudr 1-j6n l6p hatiilyba.

9. SZ4MU MEG4LLAPODAS
a uCgkielCgitCsrdl

AMagyarAllarnvasutak Ftt. mint munk6ltat6 6s alulfrott szak-
szervezetek a kollektiv szez6d6s 23. $-dban meghatdrozott
v6gkiel6gil6s tdrgydban az aldbbiak szerint dllapodnak meg:

A kollektiv szerzdd6s 23. S 2. pontjdban rogzftett, a
munka torv6nykdnyve 95. $-6t meghalad6 v6gkie169it6s
a kollektfrv szerz6d6s hatdlydig, de legaldbb 1996. de-
cember 31-ig illeti meg a munkav6llal6t, figyelemmel a
23. $ egy6b rendelkez6seire is.

IO, SZAMU MEGALLAPODAS
a vasutas dolgozdk 1996. Cui fqlalkoztatdsdrdl

A Magyar Allamvasutak Rt. mint munkdltat6 6s alulfrott
szakszervezetek a vasutas munkav6llal6k 1996. 6vi
foglalkoztatAs{r6l az aliibbiak szerint dllapodnak meg:

1. A szalszervezetek 6rdekeltek abban, trogy a MAV Rt.
nndemizdci6s torekv6sei - elsclllegesen rniszaki fejleszt6-
sekkel, a nem alaptevdkenyseget elldt6 egys6gek szervezeti
kivdldsdval, t6rsasdgalapftiisokkal - megval6suljanak E celok
el6r6se 6dek6ben a rneg6llapodo felek egyet6rtenek abban,
fngy 199Sban is szuks6g van a l6tszdm m6rs6kl6s6re.

2. Amrnkdltat6 1 996 6vre vonat<oz6an szervezeti egysegei
rdszdre - avez6rpazgat6s6g, az izlelgazgat6sdgok, az6tp-
nyi rizemigazgat6sdg, valamirt a v ezlipazgat6sdg koaretlen
felugyelete al6 tartoz6k kiv6tel6vel - kd4ontilag nem irel6 sem
szdzal6kos. sem abszoltrt nErt6l6en l6tszdrncsokkern6st.

Munkdltato kotelezetts6get vdllal tovdbbd arra, hogy
1996-ban a l6tszdmle6pit6s miatt i  munk6ltatoi rendes
felmonddsok sz6ma a v6grehajt6 szolgdlati fcjnoks6-
gekn6l nem haladja meg az 1995. 6vi m6rt6ket.

3. A foglalkoztatAsi c6lkitriz6sek realizfllSsa sordn az
aldbbi elvek, m6dszerek kdvetend6k:

- term6szetes fogyds,
- Uzembiztons6g,
- a munkaer6 6tk6pz6se, majd 6tirenyftesa tfl6ra-

felhasznd16 vagy l6tsz6mhiAnyos terriletekre; a
bels6 munkae16-kozvetft6s mfkddtet6se,

- v6gs6 eszkcizk6nt a korengedm6nyes nyugdilazA-
sok, v6gkiel69iit6ses munkaviszony-megszUntet6-
sek osztonz6se.

4. Afelek a foglalkoztat6si helyzetet negyeddvenk6nt
kdzosen 6ttekintik 6s 6rt6kelik.

5. Ezen megdllapod6s nem 6rintia mozdonyveze-
t6k foglalkoztatdsdval kapcsolatosan kordbban l6t-
rejott Munkdltat6-Mozdonyvezet6k Szakszervezete
kdzdtti megdllapod6sok 6rv6nyess6g6t.

//. SZAMUMEGALLAPODAS
a kollektiv szerzddCs md dosftdserd I

A Magyar Allamvasutak Rt. mint munkdltato 6s alulirott
szakszervezetek a kollektlv szerzcid6st az aldbbiak sze-
rint m6dosftjek:

1. sz{mu m6dosftds
az 1. $ 1. pont hely6be az aldbbiakat kel l  lelvenni:
,,1. A kollektiv szerz6d6s hat6lya kiterjed a MAV Rt.

mint munk6ltatora, annak valamennyi munkav6llal6jdra
6s szervezeti egys6g6re, ez ut6bbiba bele6rtve a MAV
Rt. szervezeti keret6ben megalakftott profitcentrumokat
6s m6s hason16 munkaszervezetiformdkat is."

2. sz{mu m6dositds
Az 5. $ 2. pontjAt az al6bbiakkal kell kieg6szfteni:
,,A regiondlis prof itcentrumokn6l, a szervezet0kbe tar-

tozo telephelyekre is vonatkoz6an helyif0ggel6ket lehet
kotni, melyben a profitcentrum vezetdje 6s az ott k6pvi-
selettel rendelkez6 szakszervezetek (egyUttes szea6-
ddsk0t6srjk lehetetlens69e eset6n a reprezentatfv szak-
szervezetek) 6llapodnak meg."

3. szdmu megellapodes
A 30. $-hoz uj 2. pontk6nt az alAbbiakat kell felvenni,

egyidejfleg a jelenlegi 2. pont 3. pontra vAltozik:
,,2. Ha az t:/.az6 szo I gdlatot el let6 m u nkaidci-beosz-

tasat, egy h6ten belul, a munkdltat6 eftalkezdem6nye
zett megallapodes alapjdn m6dositottdk, a munkav6h
lal6l rendkivUli dtvez6nyl6si dij illeti meg, melynek
m6rt6ke m6dositott szolgelatonk6nt 400 Ft. A munkel-
tat6 altal munkaid6beosztds m6dositesenak kezde
m6nyez6s6t kimutathat6an rOgziteni kell."

4. szdm0 m6dosftes
A82. $ 1. pontjdt az aldbbi h) ponttal kellkieg6sziteni:
,,h) Teljesft nenyjutalom csdkkent6se, illet6leg rnegvon6sa."
A modosittAsok 1996. janudr 1-j6n l6pnek hatdlyba.


