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Az Eur6pai Auton6m Mozdonyvezeto Szakszervezetek 1994-es
tavaszi elnokstgi ulCsCn POzsonyban keriilt eloszor sz6ba a
Magyar Mozdonyvezetok Szakszervezetenek javaslathra a Mozdonyvezetok Napjhnak gondolata. A javaslat elfogadhsa uthn az
otletet, tettek kiskrttk szerte
Eur6phban az ALE tagszervezetei
korkben. Elso alkalomn~al1995.
szeptember 15-tn keriilt sor a
Mozdonyvezetok Napja alkalmC
b61 rendezvknyek megszervezCstre, lebonyolithshra. Tobb esemtnysorozat hivta a mozdonyvezetok nagy csalhdjht az akkor
m6g csak for111U6d6, de mint1
komolyabban az egyiivk tartozhs

kinyilvhnithsht ig6nylo kulon- Ihdtagjaik vettek rCszt. Az kvek
bozo rendezvknyelcre. A progra- folyamhn a rendezvknyek paletthja
mok elsodleges ctlja a mozdony- egyrejobban kisztlesedett, hiszen a
vezetoi hivaths saj$tosshgainak kozponti mozdonyvezeto bhlon
megismertetkse a belso CS kiilso kiviil .egyre tobb tagcsoportunk
kozvClemCnnye1, ezhltal is a S=&szervezett mozdonybemutat6kat,
ma CS a vasht tirsadalmon beluli kozos sportrendezvtnyeket kiilfolszerepknek ntpszel-iisitCse. A di szakmai alapon keresztiil lttre
MOSZ elso alkalonmal - kapcso- jott barhti kapcsolataikra alapozva.
16dva az eur6pai rendezv~n~ek-NChhny CV elegendonek bizonyult
hez 1995. szeptembertben a bu- al.lboz, hogy kideriiljon, Ittjogosultdapesti Grand Hotel HungAria kii- shga van a mozdonyvezetdk napjhlontermtben rendezte meg a moz- nak, mtg akkor is, ha helyenkknt a
donyvezetok bkljht, melyen, a rendezvtnyek sikerkt 6s ntpszeriiszakthrca vezetoin kiviil a MAV sCgtt tapasztalva egyesek irigysbgRt., a GYSEV Rt., az Osztrhk bB1, akadilyokat gorditettek a szerVasutas Szakszervezet Vontathi vezok elt. Az, hogy a vashti szolSzekcibjhnak vezetoi, valanlint ghlatban milyen kulcsszerep CS
tobb szhz mozdonyvezeto CS csa- rizik6 hhrul a mozdonyvezetore,
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akkor l@juk vilhgosa~~magunk minden egyes szolghlatb61, CS
elott, ha figyelmesen htolvassuk elszorulb sn'wel hallgatnak egy,, ..
az idor01 idore kiadott baleseti egy vasGti balesetrol sz616 hirstatisztikhkat, CS azok elernzdseit. adhst, bizva abban, hogy a tragb
.,
Az'iinnepi nap alkalmas lehet, sot dihban krintett talhn nem az o
.
kell, hogy alkalmas 'legyen arra, kozvetlen hozzhtartoz6juk. Az
hogy emltkezziink. EmlCkezziink utas, amikor vonatra ul, talhn
a:szakma Gttoriiire, akik a jeges sosem gondol arra, hogy bizony
4.
esBvel dacolva hajoltak ki a moz- elBg nagy th~olsh~okon
keresztiil
dony f6lig fagy'os, fClig izz6 mennyire egy embernek a lelkiis.konyhhj61-61, hogy idoben Csne- meretes fiynkhjhra bizza CletCt.
vehesskk a s z h u k r a mindig pa- Tudathban van a mozdonyvezetoi
rancsot ad6 jelzQ.' EmlCkezziink szolghlat fontosshgdnak, mert
azokra is.kik sobzor Cletiik koc- nem csak az 61et, hanem a rhbi?$,.. ,
khtathshval, egy szhl kalaphcs- zott milli6s vagyonthrgyak megcsal, a fiistolgo, zakatol6 acClpa- 6vhdCrt is felelbss6ggel tartozik.
rip& 16gva, a menetszClle1 dacol- Ezt a nagyfokh felelosbget, ennek
*'
.
va pr6bhlthk az elkdborolt 16ero- elismertetCsCt tiizte zhszlajiba a
'ket ~sszet&relgetni.
A rohamosan MozdonyVezetok Szakszervezefejladii technika mCg ha a koriil- te, bfzva agban, hogy az 6vek so.
mknyeket elviselhet6bbC is tette, r h a hivatds mink1 mClt6bb rang.
pem tudta megvhltoztatni az ot ra emelkedik a ttirsadalmon, CS a
mi&odtet6 ember szerepCt, aki- vasGton belul is. Az elmult ropke
nek leterheltse jelentosen Atren- Cvtizcdes miikodCsiink alatt is
..
. - . . " &&d6tt, a korhbbi fPlk6nt fizikii . sokat tettiink e cklok megval6si..., ... ,?
ii6nybevttelt a pszichks vkltotta thSCrt, de korbtsem lehetiink
,
i.. .*.
., .
fel. EmlCkezziink azokra is, akik elbgedettek, hisz mCg sok a tenni:Y ..'.: .
robog6 vonatuk ClCn farkassze- valbnk a mozdonyvezetcik Clet- CS
met.ri&zneka felelotlen soromp6- inunkakoriilmCnyeinek javithsa
.. .
zsong16r6kkel,.kik a nChhni' per- terCn. Az U N I ~ Scsatlakozfisok
ces'vhrakozb helyett, a sorompbt kiiszobCn, legfobb cklunk, hogy
'g.$
.: ?>
,%.C. ,.
Eu&pa szerte, kozel hason16
. kikeriilvk a szhguld6 vonat elC
.5.
. .
hajtanak sajht CS embertiirsaik,' s Cletkoriilmknyeket, jovedelmi vi85-..
szonyokat 6s munkakoriilmCnye, igy a
mozdbnyvaetii ilettt. is
vesz~1~eiteh.e.Az ~ t e l m e t l e n ket bizfositsunk a mozdonyveze.. .
.
.
W l b 6 1 egy is .soknak $ziirn.it, $e t6k rCszQe. AzCrt fontos az Eur6ilyenbol fAl sok jutott az el&hlt pai Mozdonyvezetok Napja, hogy
nemzetkiizi kapcsolataink rCvCn
idaszakban a masinisithknak.
. .
Minden szolghlatban a lehtt6sB nem'csak a kovetendo pCld&a,
gekhez ktpest Grrh kell lenni hanem az elottiink az Clvonalban
-technikhn 6s az emberi feleliitlen- halad6k hltal elkovetett hibltkra is
;:
..
.
F.-.
,.. &gen.
Az eml6kezCsiink sorhn rdvilhgitsunk CS a magunk sze$:',,
..:
. ,.;sk6lnunk kell a mozdonyvezetiik r6ny eszkozeivel jobb belhthra
csalhdtagjair61, a mozdonyveze- sarkalljuk a kozlekedCspolitika
? tok 'felesCgeiro1 is, ak& mindig
dontCshoz6it. Mi, Stephenson
agg6dva vhrjdk haza szeretteiket unokhi, annak remCnytben emlC'
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keziink meg ma szerte Eur6phban
a mozdonyvezet6kr61, hogy az
elkovetkezendij Cvekben mClt6k
lesziink elbdeinkhez, akik kivivtik koruk thsadalmhban szakrnhjuk elismerCsCt CS mtlt6 megbecsulCsCt. A vasut CS ezen belul a
szakma niegkopott tekinttlytnek
visszahllit6shCrt kell a joviiben
sikra szillnunk, mCg akkor is, ha
az htszervezksek, italakithsok tovhbbi eliire nem lhthat6 gondok
SzonCt is nidithatjiik rhnk az elkovetkezendokben.
Ami6ta v d t lttezik a vildgon,
mindig is sziikstgvolt 6s sziiksCg is
lesz, mozdonyvezetbkre. Olyan
mozdonyvezetore, aki szaknlhjht
profi mbdon isnieri CS miiveli, aki
elismeri mhs vasutas szakrniik
szCpsCgCt CS nehkzskgeit, ugyanakkw joggal elvhrja a m h teriileteken
dolgoz6 vasutastirsait61 a mozdonyvezetoi hivaths 6rtCkCnek mC1t6 elismerCsCt CS elismertetbCt.
TudatAban kell lenni vasutas kollkghinknak azzal, hogy a n~ozdonyvezetoi munka melt6 rangihnak
elismerkse hGz6er6t jelenthet a
vasutas thadalmon beliil, mely a
tobbi vasutas kollCga pozici6jht is
nagymtrtkkben emelte 6s emelheti
jovijben is.
Az Eur6pai Mozdonyvezetijk Napja alkaldbbl kCrem a KuldoitkozgyiilCs tagjait, vigykk el otthon nlaradt kollCghinknak a megemlCkeAs hangulatht, hogy ezen keresztiil
6k is rbzesei vhlhassanak iinnepi
megemlCkezRsunknek.
Kiiszijnom megtisztelo figyelmiiket.
Kiss Lkszld
elnok
(Elhangzott a Kozlekedhi
M&eurnbnn tartott iinnepi
kiildottkozgyu"lksen.)
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Kukely Marton vezCrigazgat6 beszCde
a MOSZ
TIszteIt ~nnepBlyesKiilddttkiizgyfil&!
77srtelt KollBgBkJ
Kiiszdntdm Onbket, bs bn6k szemblyeben a MAV, a
magyar 6s az eur6pai vasutak valamennyi mozdonyvezet6jbt az Eur6pai Mozdonyvezet6k Napja alkalmhb611
Ami a magyarorszagi mozdonyvezet6i kart illeti, ez a
munkavhllal6i csoport a mindenkori magyar vasutak
legfelkbszultebbjei koze tartozott. igy van ez ma is. A
4750 mozdonyvezet6 az htlagosnhl nagyobb megmerettetesen esik ht miel6tt elfoglalhatja hely6t a
vezbrh11hson. Az elmult Bvtizedben a MAV fokozatosan
nBvekv6 igbnyeket thmasztott az el6kepzetts6get
illetgen. Pillanatokon belul eljutunk oda, hogy gimnhziumi 4s szakkdzbpiskolai brettsbgi bizonyitvhy nblkiil
egyhltalAn nem kezdheti meg senki mozdonyvezet6i
gyakomoki munkhjht. A kovetelmbnyrendszemek ez a
tovhbbi ndvelese tette lehetgvb, hogy bevezessiik a

k6tvizsghs mozdonyvezet6i kepzbst. Az id& vbgzett
elbszor az a 70 f6s csoport, amelynek tagjai dizel- 6s
villamos mozdonyvezeteji vhgzettseget is szereztek.
Tegyuk ehhez hozzh, hogy egy-egy mozdonyvezet6
kikbpzbsbre 3 milli6 forint koriili dsszeget fordft a
vaslittarsashg.
A MAV vezetbse tiszthban van aual, hogy a mozdonyvezet6i hivatas az htlagosnhl nagyobb hldozattaljhr. A
rendszertelen Oletm6d mellett viszonylag nagy veszdlynek vannak kiteve. Az elmtilt bvben hhrman vesztettek 6letOket szolghlat kozben. Emlekijket meggriuiik, csalhdjukat thmogatjuk. Ezen tulmen6enl bhr
a meglbv6 jhrmfivek vezet6hllhsa is megfelel a nemzetkdzi biztonshgi el6irhsoknak, de az uj beszerzbseknbl kuliin is figyeliink arra, hogy a fulkbk a szigonian
vett szabhlyokon tul is fokozott vedelmet nyujtsanak.
S26 sincs arr61, hogy teljesen elegedettek lehetnenk a
vasutasok, koztiik a mozdonyvezet6k b6rezesiivel.
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Euel egyiltt ezen a helyen is szeretnbm elmondani,
hogy a MAV eg6sz6t illetden az a tavaly 6v v6gi kdvetel6s is teljesijlt, hogy a dolgbz6k htlagos havi jdvedelme 6rje el a nemzetgazdashgi htlagot. Az els6 f6l6vben az egy foglalkoztatottra es6 havi Atlagkereset
orszhgosan brutt6 72 ezer 760 forint volt. A MAV-nhl
dolgoz6k htlagkeresete ezt meghaladta, 77 ezer 118
forintra alakult. Ez 5%-OShtlagos rehlb6r-ndveked6st
jelent. Ezen belijl a mozdonyvezet6k pozici6ja - a teljesitm6nyuket, k6pzetts6guketl a munka jelleg6t
tukrdzve - kiemelked6.
A vaslit bizonyos Brtelemben .egy 6s oszthatatlan.
Szervezetileg ugyan r6szekre lehet 6s kell is bontani,
mint ahogyan ez a tervezett htfog6 vaslitreformban is
szerepel, de csak akkor mijkodik zavartalanul, ha a
kiildnbdz6 szakteriiletek mijvel6i egymhs kez6re dolgoznak. Most, amikor egy kicsit mindenki az onh116bb
l6tez6gnek lehet6s6geit puhatolja, Brdemes ezt a
gondolatot mozdonyvezet6nek 6s nem mozdonyvezet6nek egyarhnt figyelembe venni.
Tisztelt KollBgBk!
Szeretn6m megragadni az alkalmat arra, hogy a MAV
hltalhnosabb ugyeirdl is thj6koztassam bndket.
Am1 a WVgazdasigi helyzetdnek alakulistlt Illetl,
az tdbb mint nyugtalanitb. A januhrt61 jliliusig tart6 id6szak vesztesege 1,2 millihrddal nagyobb az id6ahnyoSan tervezettn6l. Eredetileg az els6 h6t hhnapra 6,9
millihrd forint vesztes4ggel szAmoltunk. Ezzel szemben
8,l millihrdot voltunk k6nytelenek elkdnyvelni.
Ebben szhmos t6nyez6 jhtszott szerepet. A tavaszinyhri rendkivirli id6jhrhs miatt csaknem 3 millihrd forint
volt a karunk. Vesztesdgeinket ndvelte a januhri
sztrdjk. Ami azonban dont6nek bizonyult: a tenrhez
kdpest 3,2 m11116 tonnaval kevesebb &rut szilllitottunk el. lgen jelentgs, 6,8 millihrd forint volt az els6 het
havi hruszhllithsi bev6telkieses. Igaz, jliliusban n6mi
jawlhst regisztrhlhattunk, de ez nem ellent6telezhette
az 6v addigi id6szakhnak lemaradhsht.
A szem6lydllRdsl helyzetkdp enn6l biztat6bb. A
bevbtel els6 f6l6viI 504 milli6 forintos elmaradhsa
jirliusban 400 milli6ra csbkkent. Az elBzetes adatok
szerint augusztusban a cakken6s toviibb folyat6dott.
Ha a nemzetkdzi forgalomban is sikerQl eldre l6pni,
akkor az 1999-es szem6lyszhllitAsi bev6teli tervijnk
minden bizonnyal teljesiilni fog.
Ebben a helyzetben megpriibaltunktaludkoskodni
azzal, amivel egyhltalhn m6g lehet. Leginkhbb arra volt
lehet6s6gOnkI hogy elhalasszunk 6getben fontos
fejleszt6seketI felirjithsokat, AtiItemezzOnk bizonyos
munkdlatokat annak 6rdek6benI hogy visszafogjuk a
p6nzek kihramlhsht. K6nytelen-kelletlen esetenkent
h6napokkal k6sbbb egyenlitettuk 6s egyenlitjiik ki tar-
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tozhsunkat mhs beszallit6 c6gek fele. Ennek koszonhet6 hogy a thrsasag id6arhnyos veszteshge lenyegesen kevesebb volt, mint az a bev4telkies6sb6lkdvetkezett volna.
Annak drdekdben, hogy mego'rluiik a MAV ldel
gazdilkodas6nak kdnyes egyensdlyijt, tovibbl
InSzkeddseket Is meg kellett hoznunk. Az eddig
vbgrehajtott kdlts6gcsokkent6sek mellett tovhbbi 2 milliard forint dsszegij eredm6nyjavit6 csomagot hllitottunk ossze. Ennek r6szek6nt tovAbbi fuvarszerz6siI
vagyonhasznosithsi feladatok megoldhsht terveuuk,
httekintjuk, hogy mely tovabbi beruhhzhsokat lehet
htijtemezni.
Mlndennek fdnydben talbn drtheto'bb, midrt kellett
azt a nketet kdpvlselniink a VDSZSZ-szel folytatott mostanl t6rgyal&sokon, hogy egyszerilen
nincs fedezete dvkiizl tobbletbdr klflzet6s6nek. Mi
t(ibb, a december-januhri, lbnyegesen tobb bevetelhez
vhllalt b6rrneghllapodhs teljesitese is nagy er6feszit6st
kdvetel a MAV-t61. Szeretnem megkoszdnni dnoknek
6s szakszervezetuk vezetBinek, hogy tudomhsul vett6k ezeket a realithsokat. Bizom benne, hogy az 6szit6li megbesz6l6seink is ugyanigy, a realithsok jegy6ben, kulturhlt hangvbtellelzajlanak. Olyan vasutat akarunk megteremteni, amelyben a gazdhlkodhsi az irhnylthsi rendszer tiszta 6s htlhthat6. Olyan vasutat szeretnenk l6trehozni, amely teljesitm6nyeiben alkalmazkodik a piaci igbnyekhez, amelynek gazdhlkoddsa stabill S amely biztos munkahelyet jelent a dolgozbknak.
Mllyen mddon klvdnluk ezt elBrni?
Mlndenekelm vArhat6an 2001. januar l-jdto'l italakul a MAV Rt. szervezete. Phlya- es vhllalkoz6 vasQtra vhlik sz6t. A phlyavaslit feladata lesz a tovhbbra is
kincsthri tulajdonban marad6 infrastruktdra mfikddtet6se, fenntarthsa 6s fejleszt6se. A thrsashgi tulajdonban l6v6 jhrmdparkot mijkddtet6, a szem6lyszhlliths6rt
6s az hrufuvarozhs6rt felelbs vhllalkozb vaslitnak kell
fdlvennie a versenyt a kozirti, a vizi 6s a l6gi fuvaroz6
vhllalatokkal, S majdan a nhlunk is megjelen6 eur6pai
vasMhrsas6gokkal. Ebben a versenyben csak akkor
hllunk helyt, ha teljesen piaci m6don gondolkodunk 6s
gazdhlkodunk.
Perf t l nem allhat rneg a reformfolyamat. Ndhhny
6ven belul rneg kell teremteni a feltbteleket a kuls6 tBke
bevonhdhoz annak Brdekbben, hogy fejleszteni tudjuk
eszkdzeinket, javitani tudjuk szolgaltatAsainkat.
Kedves Koll6gBk!
6nok pontosan Bdkellk, hogy valtozlk a vllag,
gtalakul a mBIIMsl plac. Mindezek mlatt aligha kell
bizonygatnlebben a kerben, hogy a felvilzolt reform
elkeriilhetetlen. K6rem, legyiink a megvaldsitisban
partnerek!

A phlyhzatra heten kddtek be
dolgozatot.
Az irhsokban shmos olyan brtbkes rbszlet van, ami azt bizonyitja, hogy a szerzdknek sikerdt lektizdeniiik azt a ghtlhst,
ami miatt az emberek tobbsbg g n e m beszbl, f6kbnt nem ir
nyilv6nosshg s z h h r a legbens6bb brzbseirbl, az intirn szfbra
tijrtbnbseirol. A muvek mindegyike tartalmaz olyan sorokat, amelyek kbpesek az adott
helyzet, hangulat blmbnyszerii
visszaadhshra.
A M l y h t legnagyobb brtbke,
hogy hozzhjhrul a mozdonyvezet6i onismeret elmblyitbshhez.
Rbszben felmutatja, hogy a
szerzok ertbkes, igknyes mozdonyvezetok, akiknek mQly
gondolatai vannak a vilhgrol, a
szakrnhr6l, a csalhdr6l1a munkathrsakr6l.
l. Czirbk Tibor celldomolki
f m d n n w e z e t 6 Irhshnak
erbnye, hogy a szerz6 jelenetekbe tomorit jellegzetes pillanatokat az eletbb61. frhsa egy
szemlbletesen megjelenitett,
munkhs nap mozzanatainak
fiizbre. Anblkiil, hogy nyiltan
kimondanii, szeretettel mutatja be a csalhdtagokat, a munkathrsakat, a mozdony eldtt
kitarulkozb dunhntGli thjat, a
sinek kornyezetbben felffio
embereket.
2. Veres Gyozc?, a dombovhri gbpbszeti f6noksQg

munkatarshak irasa is az iro- 5. A kifejezetten Qletrajzi mfidalom felb nyit. Az amerikai fajban ir6dott phlyarnfivek kobeat-nemzedbk jeles ir6jiit61 zb tartozik Husear L6sef6
Tom Wolfto1 kolcsijnzott alcim dolgozata. Ez a szerzd is meg(Kandirozott mandarinzselb mutatja: kbpes brdekesen,
szinfi Bramvonal) is ezt sejteti. brzbkletesen is irni a vilhgrci!.
Veres Gydz6 dolgozata ennek Khr, hogy az ilyen rbszekbal
nyomhn egyfajta stfluskisbrlet. viszonylag kevesebb van a dol3. Koltai Tamhs<zolnTilii g ~ T a t b a n . Z r ~ ~ , k g y + e H e
gbpbszeti f6noksbgi fdmoz- egy olyan pdya- %c vilhgkbp
donyvezet6 derifs, az olvas6 bontakozik ki, amely pkldaszhmhra is Blmbnyt ad6 vizi6ja kbnt szolghlhat a mozdonyvea tiz bwel khdbbi munkako- zetdi hivathst most vhlaszt6k
tfdmbnyekrijl azt jelzi, hogy a szAmhra.
mai mostoha viszonyok felett 6. Horvbth Andrbs b6tacgy is 6n-6 lehet lenni, ha az szbki mozdonyvezeta dolgozaember irbnihval szemlhli a vilh- t6ban a rembnyekkel, vhgyakgot. A majdani "kop kod6" kal teli pdyakezdbs leirhsht61,
padl6j6t Koltai irasiban antra- a megblhetbsi gondokkal teli
citszurke szdnyeg fedi, a fala- hbtkoznapok nehbzsbgeinek,
kat barBtsBgos tapbta boritja, konfliktusainak, veszblyhelyzea helyisbgben karcsfi, vbkony, teinek bemutaths6ig juttatja el
Dolby Sorround rendszerfi az olvas6t.
h6zi mozi hathsu kbperny6 7. A vbszt6i Bir6 Isfvdn dolpoffeszkedik. 2010-ben cjb61 gozatht kiilon dijjal jutalmazmegnyitotthk az addig pi- d.
Ennek oka, hogy nem sahenbsre itblt mell~kvonalakat, jht bletbrolirt, h K i a T a
a menetrendek 6tlhthat6k let- pblda, hogy a most uralkodo
tek, a gyakorlatban is meg- indulatokra rachfol: a mozval6sult a csatlakozb vonat donyvezetdk hs a tobbi vasutas
elve, igy az utasok lktszha kozott igenis lehet j6 kapcsolat.
megh6romszoroz6dott.
S6t, olyan kapcsolat, amelyben
4. Czotter Gbbor hegyes- a mozdonyvezet6 pbldakhpbhalmi f Cimozdonyvezet6 olvas- nek tekintheti, mondjuk CS.
m6nyos eletrajzAban f6kent a KAroly vezetB jegyvizsghlot.
kezdetek, a tanulas, a ragyo- Az els6 htirom helyezett
g6an sikerult hivatalos 6s pknzdijban 4s tdrgyi jutalom"csak" a kolleg6k el6tti vizs- ban reszesii It.
ghk klmenyei elevenednek Kulondijat kapott Bfr6 Istoiin
meg,
V~szt0.

----------

p

----

6

Mozdonyvezet6k Lapja

1999. oktdber

Mottd:
,,S, ha elvrilasztva kedveseinkt6l
Szdlit szolgrilatunk,
L& ddes utyja gyermekeinknek,
Am fg tdvol vagyunk "
RMozdonyvezeto"k foh h z d

Este 112 9 van. Napi teendiiimnek eleget tettem. Ma illetve fogadhshhoz. Celldomolk igazi vasut'as vhos,
a szCnakodis elmarad, pedig a harmonikhdsrbl nem az itt & a kornytCken 618 emberek ezer szhllal kotbdszivesen mondok le. Az utbbbi idoben ez a kedvenc nek a vashthoz. A F i i t o k tortbnete csakxem1301tCves
hobbim - a csalhd ,,hat&alanb' orom6re. A dalok multra tekint vissza. 6 n 1987 bta keresem itt a kenyegyakorlhsa a kiviildllbnak nem nyijthat nagy zenei rem, kisebb veszprhi 6s phpai kitbrat61 eltekintve.
BlmtCnyt. EttBl fiiggetleniil 3 6ves kislinyunk, Ghbor invithl egy khvkra, udvariasan elfogadom.
Esztike, ha meghallja a disszonhs dallamokat, Nem szoktain khvczni, de most iszom egjkt, Mtha
gietve rohan oda 6s kezeimet elthvolitja a hangszer- feltlknkit.
r81, hogy 6 is jhtszhasson. Mozdonyvezet6i munka- A befr6 helyiskgben Sipos Andrissal talhlkozunk, o
korom megkoveteli a kipihent, jCtzan hllapotot. Nyu- mhr lejelentkezett. udvozoljiik egyrnhst, kezet
govbra kell tehht ttCrnem, hiszen 4.30-kor jelentke- fogunk. Nem hagyhatom ki az alkalmat a tr6fhlkozem szolghlatba. Videki lkvkn nekem ehhez fel kell zhra:
kelnem 314 3-kor. Nem bizom a v6letlenre. K6t brftn - Te mir konnyen vagy, Andris. - mondom neki neis behllitom az ebresztks id8pontjht. Nem szeretnkk vetve.
elkCsni, magamat 6s mkokat is kellemetlen hely- - Most m 2 igen. Az ejjel viszont meg sem hlltyn a
zetbe hozni. Ettol mindannyian rettegiink. Nehezen domboldalbanl a szergejjelS2
jon Blom a szememre, hossA fetrengts eldzi meg - Ne panaszkodj! Legalhbb nem unatkozthl. - zrikielalvhsomat. Hirtelen felriadok, s az 6rh-a bhulok. lom.
MCg csak 6jfkl mhlt p h perccel. A hhtralh6 id6 per- - Az mhr igaz - b6lint. De legyen benn r6szed neked
ceknek tiinik. A fiirg6bbik 6breszt8 ketyere belehasit a is! - kivhnja az ajtbn kifele menet.
csendbe. Gyorsan hathstalanitom, majd a mbikat is, Elolvasom, majd alhirom a Parancskonyvet 6s megne csorogjon feleslegesen. Felestgem is 6bernek nkzem, nem tortCnt-e vhltozhs a vezknyltsben.
bizonyul, pislog a hirtelen szemCbe ver6d6 f6nyt6l.
Edttal rninden papirfonna, nincs vhltozh.
- 56 reggelt kivhnok! Tisztelettel jelentkezem szol- M h kelsz? - kkrdezi, 6s ny~ijtbzikegyet.
gftlatba!
Valami vhlaszfkl6t motyogok...
Esztike szerencsbre semmit nem Cszlel a tortkntek- Az ablak ~loldalhrblSomogyi Gyula felvigykb ii.r
b61, nyugodtan alussza az igazak hlrnht. Egy puszit n6z fel papirjai koziil, 6s teszi le a telefont.
nyomok a buksijha, majd anydchtbl is elbhcshzom, - 56 reggelt! - vftlaszolja, 6s nyijtja felCm a Menetkksziilok az Gtra. Hamarosan viszontlhtjuk egy- igazolvhnyt.
mhst... Este elpakoltam mindent, erre m h nincs Az M41-2203-as mozdony rajt van mhr a vonaton,
gondom. Veszem a thskhat 6s kiosonok a hkb61. ftllomkban viltod az Eory Lacit - mondja.
Friss leveg8 fogad, az Cgen csillagok. Az autb egy Eory Laci barhtom mAr tiirelmetleniil vhja, hogy
,,poccintCsre" indul. Hamarosan Bobhra 6rek. Az levhltsarn.
hllomk miir diszkivilhgithsban.
Megtudom t6le, hogy a mozdony rendben van, nyui)t perc mhlva meg6rkezik a postavonat is. Szhsz godtan kozlekedhetek majd vele. Alfiirom az uzemGabi kollCghmma1 talhlkozom az Bllomkon CS vele naplbt, majd jb munkit, jb pihenbst kivanva
diskurilunk a vonaton. 6 a gyorsteherhez jelentke- egyrnhnak 6rzCkeny bGcs6t vesziink.
zik 4.05-kor. Kozben Celldomolkre Criink.
A vezet6 jegyvizsghlb kapaszkodik fel a gkpre,
Itt m& nagyobb az klet a postkok jbvolthbbl, akik
kivonultak kocsijaikkal a kiildemknyek feladishhoz
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elvCgzi a sziikskges papirmunkht, elviszi a zbjelzo
thrcsht a vonat vCgCre.
~rkezika kocsivizsghl6 is CS elvtgezziik a vonat
fCkpr6bhjjiit.
Eliiveszem a Szolghlati Menetrendkonyvet, majd
fellapozom a 9032. sz. vonatnhl. Kozben mhr javhban jonnek az utasok.
Megjelenik a zold-shrga fCny a jelzon. Pontosan indulunk a menesztkst kovetiien. A kijhati vhltbk uthn
vonali fCkpr6bht tartok. FCk rendben...
SzCp id6jh-hs igCrkezik a mai napra, mhr most lehet
15-16 "C, pedig a napocska csak most tiinik fel a
horizonton. Vorose egyre vakit6bb... Szombathelyig
hat alkalommal illok meg menetrend szerint ,,osszegyiijteni" a korhnkeloket.
MegCrkezvkn nCpes utassereg lepi el a peront, percekig iiriil a hiirom szemklykocsi. Miuthn koriiljhok
a mozdonnyal, lehllitom, majd htvizsghlom. Kisebb
olajfolyhsokt61 eltekintve rendben is talhlom. fgy
azthn ,,mosom kezeimet" CS megreggelizem.
56 ktvhggyal falatozom, mikozben figyelem az
egyre 61Cnkii18 forgatagot az hllom6son. /Szemed a
p i l y h legyen!/ Van lhtnival6: Hhtizsikos, nehdz
pakkos kirhndul6csapat jon fel az aluljh6b61, 6s
szall fel a vonatra. A ldnyok lenge oltozkke sejteti,
hogy visszavonhatatlanul itt a NYAR!
~ j r aadott minden feltktel az indulbhoz. A dizelmotor engedelmesen felporog 6s nekil6dulunk a
tobb mint 3 6 r b Gtnak Balatonszentgyorgyre. Vkp
CS Porphc kozott a mhsik vaginyon talhlkozom egy
szemklyvonattal. Intiink egyrnisnak 6% robogunk tovhbb. A cs6rg6nek3 mhr melege van, &gh116s nCIkiil tutulnak a tet6ventillitorok. A konyhhn4 is kezd
elviselhetetlen lenni a hosCg, a hhtamon folyik a
veritkk. Igazhn elkelne egy lCgkondicionhl6 berendezks. A huzat valahogy nern az igazi. Az az 6rzCsem: a gkp fontosabb az embernkl. R o s s z i ~gondolataim kozben hirtelen kivhg6dik a gCptkrajt6. Az
ablak le van hhzva, a belsii szivisnak koszonhetden
nern gyozom elkapkodni az on8116 kletre kelt Menetigazolvhnyt 6s egykb papirokat. ElCg gyorsnak bizonyulok, igy semmit sem visz a huzat a gkptkrbe.
Balatonederics ut6n vCgre megpillantom a Balatont.
Gyonyorii tiirkizkkkben ragyog a t6. A viz kozelsCge j6leso CrzCssel tolt el. Vhatlanul az lithtjhbban
egy sotCt szinu aut6 suhan ht eliittem.
Igazib61 megijedni sincs idom, nehhny mhsodpercen mGlik csuphn, hogy nern tortknik vegzetes
3 az M41-es sorozatli mozdonyok beceneve
4 a rnozdony vezet6bll~isa
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talhlkozk. Hihba dudkltam... Persze, lehet, hogy az
aut6ban teljes hangeron bomb01 a magn6.
Az emberek nagyon figyelmetlenek tudnak lenni.
Mivel ,,kCnyszerphlyhn" vagyunk, sokszor csak a
szerencsknek koszonhetjiik, ha elmarad az iitkozb.
Sajnos vannak ongyilkosok is, akik a kerekek alh
vetik magukat. Ezzel a tudattal egyiitt kell Clnunk.
Fortuna eddig kegyes volt hozzhm...
Balatongyorokon a hangjelzkst kovetaen az egyik
nyaralbbbl diihos fkrfi szalad fenyegetbzve felkm.
SzhjBr61, gesztusair61 leolvashat6: nincs j6 vClemCnnyel a vasGtr61. Szivesen elmesClnkm nelu a
nkhhny perce tiirtknteket. Lehet, hogy megnyugodna, CS belhtnh a figyelmeztetks sziiksCgess6gCt.
Balatonszentgyorgyi elhgazits u t h a vas6t mellett halad6 fliiton nagy a forgalom, egymhst Crik az aut6k,
kamionok. Ennek lithatban oriilnek a ,,hivatitsos holgyek" is az 6t mentkn. ,,SzegCnyUmozdonyvezetiire
rh se hederitenek, hihba rninden igyekezetem...
Balatonszentgyorgyre Crvkn elfogyasztom az ebCdet. A menii: sonka, kenykr, paprika, paradicsom. A
sonka alaposan nlegizzadt a melegben, ezhltal
koleszterinszegCnyebbC vhlt. Egy hut6szekrCnynek
is lenne itt helye... Az ebkd befejeztkvel nekilhtok
megtisztitani a mozdony ablakait. Ebben a rekken6
hosCgben nern a legkellemesebb elfoglaltshg. De a
tiszta ablakok latthn elkgedetten kortyolok az
iiditobol.
Mkg nChiny perc 6s indulok vissza Celldomoke.
Az hllomhkpulet hiivostben gyerekek zsibonganak,
vtbjhk vonatuk krkezkskt. Jon a forgalmista. Megtorli homlokht, majd a fejkbe teszi voros sapkhjht.
M6g egyszer koriilnCz, s elmeneszti vonatunkat.
Szinte minden ablak le van hkva, az utasok is becsiilettel kiizdenek a hoskg ellen. Ismkt feltiinik a
Balaton. A thvolban vitorlhsok szelik a csillog6 hulIhmokat. A strandok tarka szinben pomphnak, a
vizben fiirdbziik, a parton napoz6k sokashga.
Zajlik az ELET! Becehegy meghllbhelyen nern akarok hinni a szememnek: egy teknosbtka siitkkrezik a
toltQoldalban. 0 nla biztosan nern fog IeCgni, a pincClja megvCdi ettol. Am lehet, hogy most szivesen
megszabadulna t61e.
A tovhbbiakban m h nem tortknik semmi rendkivuli.
Csak az tberskgi idijkozonkknt megszblalb sipja az
egyetlen utithrsam a vezetCih11hson. 561 elvagyunk...
Lassan fogy a thvolshg a vkgtelennek tiino sineken...
Cziro'k Tibor
Celldiinrolk

A GDL IFJUSAGI TAGOZATANAK
KULDOTTSEGE
1999. szeptember 6461 10-ig a
Magyar Mozdonyvezet6k Szakszervezetenek - a MOSZ-nak a
vend6ge volt a GDL Ifjbsdgi tagozatiinak hat f6s delegdci6ja. A
GDL (NCmet Mozdonyvezet6k
Szakszervezete) Ifjdsdgi Tagozatiinak vezet6s6gi tagjai mellett
r6szt vett a delegaci6ban Anton
Akerrnann hivatiisos oktat6 - aki
egyben a n6met mozdonyvezet6
koll6gdkat vizsgbtat6 bizottsdg
tagja is, tehdt hat6dgi feladatokat elldt6 el6ljdr6 -,Erich Greiner
kikCpz6, oktat6 mozdonyvezet0,
valamint Martin Fischer, aki tiz&es mozdonyvezetbi pdly a f u t h
utdn jogi tanulmdnyait befejezve
jelenleg a GDL. kiSzpont frankfurti
sz6khhdban jogdszk6nt int6zi a
n6met mozdonyvezet6 koll6gdk
jogi terdszetb ligyeit.
Elszdlldsoldsunk a MOSZ sz6khdzdban ttirt6nt. A szobdk zuhanyz6va1, Satelit TV-vel, telefonnal elldtottak, amelyeket a
n6met mozdonyvezet6k magdnjellegCi turistadtjaik sordn is kib&
relhetnek, ha Budapesten tart6zkodnak. A szoba dra egy szem6ly
r6szCre 50 DM, k6t szem6lynek
70 DM, amely a szolgdltatott
komforttal Budapesti viszonylatban rendkfvul kedvez6.
A MOSZ k6pvisel6inek szfv6lyes
fogadtat& utdn kezdet6t vette a
gazdag 6s Crdekes program,
melyek soran t6bb informdlis
rendezvenyen 6s besz6lget6sen
volt alkalmunk r6szt venni. A tdrgyaldsok k6z6ppontjdban egy
hivatalos konferencia 611t a GDL
6s a MOSZ k6pvisel6i koz6tt. A
tovdbbiakban Idtogatdst tettunk

-

egy budapesti g6p6szeti f6n6ksb tunk 6rdekes informAci6kat. Az
gen, a Budapesti Kozlekedbsi egykori dllamvaslit kb; 400 dieMdzeumban, amely ez 6vben sel-, 6s 700 villamos mozdonyt
iinnepli 100 eves fenndl ldsdt, uzemeltet. A dieselmozdonyokat
valamint a Parlamentben.
f6leg tolat6szolgdlatra haszndA IdtogatAsunk taldn leg6rdeke- jdk. A hdl6zat jelent0s r6sze vilsebb programpontja a MAV lamosftott, a foglalkoztatottak
Baross Gdbor Tisztk6pz6 6s I6tszdma jelenleg 55.880 f6
Tovdbbk6pzB Ingzetben volt, vasutas, amelybdl 4.700 f6 a
amely egy nagyon impozdns 6s mozdonyvezet6.
r6gi 6puletben helyezkedik el. Kulonosk6ppen 6rdekes a szociAz itt tartott el6adds ki5z6ppont- 61is rendszer Magyarorsz5gon.
jdban a magyar mozdonyvezet6 A mozdonyvezetdk 10 6v igazolt
koll6gAk k6pz6se dllt. A magyar utaz6szolgdlat utdn 2 6v nyugdfjkoll6gdk ki k6pz6si rendszere korkedvezm6nyben r6szesiilnek
leginkab a DB (N6met Vasutak) dgy, hogy a nyugdijukat nem
r6gi kik6pz6si 6s oktatdsi rend- kurtitjdk meg. Minden tov5bbi 5
szer6hez hasonlatos. A gyakor- 6v utaz6szolgdlat utdn tov%bbi1
nokoknak el6szor is mfiszaki Bvvel kordbban vdlik nyugdijjoszakk6pzetts6ggel kell rendel- gosulttd a dolgoz6. Az dtlagos
kezni, majd ezutdn kiivetkezik - nyugdij-korhatAr ma Magyarora jelenleg m6g 22 h6napos - sz6gon a f6rfi munkavdllalcik esetovdbbk6pz&s, az dgynevezett t6ben 62 6let6v. Az emlitett kormozdonyvezetdi ki k6pz6s. h- kedvezmenyek kovet kezt6ben
nek id0tartamdt hdrom h6nappal csak nagyon kev6s olyan mozfogjdk lertividiteni, igy a jov0ben donyvezetd van a MAV-nAl, akinek az 6letkora 55 6v felett van.
csak 19 h6napos lesz.
Az 1994-t61 2000-ig terjed6 id6- A mozdonyvezetdi tev6kenys6g
szakban minddssze c ~ a k266 bj erezhetben, az dtlag felett, j61 fimozdonyvezet6 lett, illetve lesz zetett. Ez mindenekel6tt a MOSZ
ki k6pezve, me1ynek kavetkeztb hatdkony tev6kenys6g6nek k&
ben a jelenlegi legfiatalabb ma- sz6nhet6, amely az elmlilt 6vi
gyar mozdonyvezet6 6letkora 26 b6rtdrgyal5sok sorhn a mozdony6v. A kik6pz6st 2000-t61 ismet in- vezet6k szdmdra kedvezd b6rtenzfvebb6 kivdnjdk tenni, amely megdllapoddst k6ti)tt. Az utols6
lehet6~6getteremt a szokatlan b6remel6suk m6rt6ke el6rte a
korilsszet6tel megvdltoztatisdra. 20%-ot. Ez, a szdmunkra szokatEz egy olyan probl6ma1 amely lan m6rt6kb b6remel6s term6szeNBmetorszdg keleti fel6ben is tesen a sajnos m6g mindig tart6s
ismert, a klilonbs6g csak annyi a infl5ci6 tukr6ben vizsgdland6.
N6met Vasutakhoz k6pest, hogy Ugyancsak 6rdekes programpont
Magyarorszdgon az ilyen jellegb volt a MAV ~ t .szem6Iyijgyi
probl6mdkat megoldjdk.
vez6rigazgat6-helyettes6vel folyA tovdbbiakban a M A V -kap~ ~ Itatott besz6lget6s is. Dr. Bajnai

Gdbor bevezet6jbben arrbl informhlta delegdcibnk tagjait, hogy 6
maga i s mozdonyvezet6k6nt
kezdte piSlyafutds5t a Mv-ndl.
Jogi tanulmdnyai elvbgz4se utan,
ma a MAV vezbrigazgatbhelyettese, munkaterulet6heztartozik a
szemblyzeti 6s szocihlis ugyek
int4zbse, irAnyCt&a.
A MAV Rt. csiicsvezet&6hez tar-.
tozik a tdrsas5g elnoke, 6s tovabbi 4 veztirigazgat&heIyettes, 6s 7
igazgatb. Dr. Bajnai dr a tov*
biakban tAjbkoztaW adott arr61,
hogy a MAV Rt. r6szv6nytArsadgi
formaban mdkiidik, 100%-OS
dllami tulajdonnal. Az egykori
Ibtszdm 130.000 f6 volt, a mostani 55.880 f6vel szemben. A I&sz6m-ldpft6sek a szocidlis szempontok messzemen6 f igyelembev6tel6vel tortbntek. Csak kivbteles
esetekben kerijlt w r felmondhra.
A Ibtszdmle6pft6s eszkozei @z6tt
megtaldlhat6k a korhbi nyugdtjazdsok Q a v6gkielbgitbsek.
1990 6ta a forgalmi teljesRm&
nyek 66%-ra estek vissza.

Figyelemre mblt6, hogy a d v
Rt-n6l 19 (!) szakszervezet van
bejegyezve, ezek koziil csak
hdrom rendelkezik a magyar tdrvbnyekben rogzftett ,reprezentatfv" jogokkal, amely azt jelenti,
hogy csak ezek a szakszerveretek kothetnek Mrmeghllapodiist.
A MAV Rt-n belilt a szalcirerve~eti szervez&&g 7O%-os, 6s ebb61
94% tartozik a hiirom nagy szakszervezethez, rnelyek kiSztStt term6szetesen szerepel a Mozdonyvezetgk Szaksxewezete is.
A szem6lyUgyi vez6rigazgat6-helyettes t5jbkoztatddban sok p6rhuzamossdg volt felismerhet6 a
DB AG-hex (Nbmet Vasutak Rt.)
viszonyitva.
KBrdbsUnkre, hogy Ibtezik-e
valamifble dlland6nak nevezhet6
egytittmGkiid6s a Ndmet Vasutak
Rt-vet, a vez6rigazgat6-helyettes
nemmel vhlaszolt.
Termhetesen a MAV is Eur6pa
felb tekintget, 6s gyCijti az informdcibkat, a N6met Vasutak fejlesztk
seit kiiltinos figyelemmd kfdri.

Az Clm6nyekben gazdag napok
6s kellemes est4k folyamdn nagyon sok magyar kollbgAval taldlkoztunk. Az fzletes, sajdt magunk dltal elkbszftett ,guly8s"
(pdrkolt) mellett a szakmdrbl, a
technikdrbl, az uzernvitelr6l, de
term4szetesen a magdnjellegCi
dolgokr61 is vidkat folytattunk.
A legnehezebb munkiit - 6gy,
mint a hivatalos tArgyalhsok folyamdn - tolrnhcsunk, Huszsr
Lhszl6 vdgezte, akinek err61 a
helyr6l i s szeretn6nk szSv6lyes
kiisziinetiinket kifejezni.
Ugyancsak k6sz6njuk magyar
kollbg5inknak az intenzfv 6s sikeres programokat.
A sok-sok bj ismeret tnellett tal%n
a legfontosabb brz&unk az volt,
hogy a mozdonyvezetgik bardtok
6s kollbg6k, teljesen mindegy,
hogy milyen nyelvet beszblnek.

Thorn Gelling
a GDL
IJjris5gi Tagozatdnak
Szovetst?gi Elndke

A GDLIDBBJugend kuldottsege
a MOSZ szekhazaban
..

A N6met MozdonyvezetakSzakszervezete Ifjiishgi Tagozathak
(GDL-Jugend) vezeto tiszts6gvi-

seloi, a N h e t r Kozalkalmazotti egviittmiikiidve, 1999. szeptemSzovetsCg Baden-Wiirtembergi ber 6-t61 ijtnapos ltltogathst tett
Tartomknyi Ifjtsigi tagozattival Ralf Henkelmann a N h e t Kozalkalmazotti SrAvets6g Tartom%nyi IfjWigi Tagozat alelnokhek
- vezetQ4vel a MOSZ s d W ban.
A kiild6tts6g ZAtogatMnak programjh61, Q a szerzett tapasztalatokr61 cikk jelent meg a GDL
Voraus Magazinban, a tksszakszervezet havonta megjelenfi lapjiban. Az CjsAgcikk ki5zl6s6vel
ttij6koztatjuk olvasciinkat a vendbgeink A l t a l itt szemett tapasztalatokrbl, benyomtisokr61.
Q

Huszdr Lhzld
MQSZ nemzetkiizi referem
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Szerkeszti: Kovics Saindor mozdonyvezeto

szamitogeprol tudni kell?
Zlsztelt KollLgIfk!
Bizonyha feIti.int mindenkinek, akik
olvasshtok a MOSZ lapjk, a lap
hhts6 fel6ben talhlhatb f6loldalas
cim, mely az hjshgunk Internetes 6s
elektronikus levClcim6t kozli az
Crdeklod6kkel. Mit is jelent ez? Mi
az Internet? Hogyan lehet e l h i , h i ,
6s megjeleniteni mkok sztirnh-a is
korlhtlan mbdon azt, amit kCpviselunk, vagy amit tudatni akarunk a
minden veliink egyiitt Crzo, CS rninket nem megCrt6 emberek fel6. Vagy
kozvetleniil kapcsolatot tartsunk a
vilbgon hozzink hasonlb szakrnakat
kkpviselo csoportokkal, illetve mozdonyvezetokkel. Vagy ismeretanyagot szerezni a vilhgon fellelheto b k milyen jellegii t6mhval kapcsolatban.
Ezekre a kCrdCsekre szeretnbk az
elkovetkezo phr szhmban vblaszt
adni, CS - megismertetni veletek
mindazt a IehetosCget, melyet a
vilhghhlb, CS a napjainkban minden
hhztartitsba belopakodb szhitbg6pek biztositanak. Tovibbh szere&k
inditani egy szhitbgCpes rovatot
lapunkban; mely megadna minden
olyan informhcibt, jb tadcsot, mely
sztimitog6pes program, illetve egy
esetleges szbm'tbgkp v&hrl@st,bovit&t, kiegeszito eszkoz b*zerzbCt
megelozhet. Programok d y e t S&mitbgkppel haszdlhatunk, edzeldl
alapveto informicibt, -Cl$ymmd
,,hasznhlati utasitbt" n ~ j W . . M $ r t
kivhok egy mmdonyvezetlj fijshgban, mozdonyvezetiik6nt faglalkomi
ilyen t6m&l? Nos. M u W l y i i n kon mindenhol fellelhetoek a kulilnbozo szhmitbgCpek, melyek' legt6bbiink szhmhra csak ismeretkm emkozkCnt, hjdonshgkbt - I&ezik,
,,sziiksCges rossz", m o n d w salan.
Viszont a gyerekek miir otthon minden szavukkal utafnak ri, s6t mivel
az iskolhkban szinte elepgedhetetlen
oktathsi eszkoz, Mvetelik a &egv&-

16t otthoni cClokra. Kellemetlen dolognak tartom azt, hogy azCrt bdzkodjak valamely m b o k hltal is
hasznblt eszkoztol, mert Cn nem
ismerem sem a miikodCs6t, sem azt,
hogy mire va16. Ebben szeretnek
minden kollkginak, az hltalam inegszerzett nem tY11 sok ismeretanyag
kbzreadhhval, segiteni. Edton k6rek mindenkit kik a t6ma idnt CrdekIodik, a lap kozponti cimCre, Internet
cimCre, vagy az Cn Internet cimemre
kiildje CszrevBteleit. (Lisd a szoveg
v6gCn). SzblnCk magarnrbl is pir
szbt. Kovics Shndor, kombromi
mozdonyvezeto vagyok. Hobbim a
szhmitktechnika, szabadidomben
tovbbb k6pzem magam. Szerkesztem
az Interneten a MOSZ szakszervezet
honlapjht, valamint a sajht honlapomat, melyen a vasut irbnt Crdeklodoknek nyi?jtok ismeretanyagot mozdonyainkrbl, munkbnkrbl.

mhcibs szupersztrhda, melynek lCtrehozatalht a hideghhboni CS a technika
igen gyors fejlodCse ktnyszeritette
ki, CS tette lehetovC, hogy ICtezzen,
CS a mai viligunkban mindenki szC
mhra hozzifCrheto legyen.

A KEZDETEK
Az 1960-as Cvekben a kutatbk, az
amerikai vCdelmi minisztbrium felkCrCsCre, CS a US Defense Department's Advanced Research Projects
Agency (ARPA) anyagi tbmogathsbval elkezdtek kiskrletezni a s z h i t b gkpeknek egyrnashoz va16 kapcsolbs6val a telefonhhlbzaton keresztiil.
A 1Ctrehozott lxilbzatot ARPANETnek neveztkk. A hhlbzatba katonai
int&zm6nyek, egyetemek 6s kutatbint6zetek szbmitbg6peit kotottCk a
katonai CS sz6mitbgCp alkalmazasi
kutatbsok timogathba. A kutath 6s
fejlesztes cClja az egyediilhllb hhlbzatok egys6ges elvek szerinti nagy
I. &sz
megbizhatbsbgli osszekot6se. Az
Emlitettem az Internetet, honlapun- igen hosszli ideig kishleti jelleggel
kat az Interneten. Mi is az Internet? uzemelo hblbzaton a kutatbk eleinte
Rendkiviil sokr6tii cCllal 16trehozott, leginkhbb azt vizsgbltbk, hogyan
egymbsal valamilyen forrnhban Crhetoek el az egyes szimitbg6peken
osszekotott, szhrnitbg6pekbol h116 Evo informlcibk thvoli gCpekrol
hhlbzat, mely koriiloleli a vil6got. mCg a hhlbzatot vagy armak ewes
sdmitbgCpeit 6rt esetleges nuklekris
Roviden.
thmadk eset6n. A fejleszt6k a hhlbzat kiCpit6se s s d n kidolgoztak tobb
BGvebbeit:
,,Ahogyan a hrild csomdk sorozatri- kiiionbozo leketosdget az adatok
bdl rill. tigy ezen a vilagon is minde~zt megfelelo hrarnoltqthstira. Olyan
kotksek sorozata tart ossze. Ha brirki technolbgiai elveket 6s eszkozoket
azt hiszi, hogy egy hrildszem valami fejlesztettek, melyek lehetove teszik,
fiiggetlen, elszigetelt dolog, akkor hogy az addig adatkhbellel figen sok,
fkved. Azkrt nevezik hhldnak, mert legalhbb 8,' vagy tobb 6rrel rendeliisszekapcsolt haldszemek soroza- kezo osszekotott, 6s egymissal komtribdl rill ossze, i s minden csorndnak munikhlb sziimftbgQ~, minden gCp
megvan a sajrit helye 4s feladata a kiilon-kulonl kijziinskges telefonvonalon, is tudjanak egyrnkal, CS
tobbi haldszemhez viszonyitva. "
Btuldha m& szbmitbgtpekkel kapcsolatot
teremteni. Ennek a forradalmian h,
Az Internet, divatosabb nevCn Infor- megoldisnak a lknysge az; hogy az
mation Superhighway, vagyis infor- adatokat illetve infonnhcibkat kisebb

