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2001. jfdius 1-tiil tobb ponton mddosul a
hatdlyos Munkatorv6nykonyv. A vdtoztatiis indokoltsdga a kormrinyzati
eloterjesztks szerint hdrom okra vezethetd
vissza. Elsdkknt az Eurdpai Uni6 6s
Magyarorszrig kozott f0ly6 integrdcids
tiirgyaldsok kovetelm6nyei miatt, hiszen
az Eurdpai Unid kovetelmknyk6nt szabja
a jogharmoniziicidt, ami kiterjed a munka
vilagiira is. A mdsodik indok a piaci
ig6nyek hangoztatiis5ban rejlik, ah01 a
kormhy is, 6s a munkhltat6k is bgy 15tjik, hogy a rugalrnas foglalkoztatds feltkteleit kell megteremteni. A kormhyzati
eloterjesztks indokoliisa harmadikk6nt a
bizonytalan birdsiigi gyakorlatot jelolte
meg.
Ilyen eliizmenyek utdn k6zenfekvo volt,
hogy a kormdny hol az egylk, hol a mhsik
indokra hivatkozva v6dte a sajdt elk6pzel6seit. Thy, hogy a 2000. jbniusiiban a
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szocirilis partnerek el6 terjesztett kormriny~ati javaslat a szakszervezeti
fell6p6s 6s a trirgyaliisok hatiisdra megv61tozott, melyrol a cikk mellkkletekknt
osszehllitdst tesziink kdzz6.
Miisrkszt a kilenc EU-s irrinyelv koziil
dontoen a munkaido szervezkse koriil
alakultak ki vithk, hiszen a javaslat id6
elotti, 6s tiilterjeszkedo volt. Azzal, hogy
fokozottan v6deni kell a fiatalkoru
munkavrillaldt, vagy hogy az egyenlo
6rt6kii munkAn&l a ddijaziis nem tukrozhet
indokolatlan megkulonboztet6st, nehkz
lenne vitatkozni. Ugyanakkor a munkaid6 szervezds6ben kialakitott vhltoztatiis
nem erositi a munkavdlaldk 6s a
neviikben t6rgya16 szakszervezetek
trirgyaliisi pou'ci6it. (Az irknyelvekrB1 is
egy-egy mondatos trij6koztatdt Allitottunk
ossze.)
(FoIyracdsa koverkezb oldalon)

- Vasli tvonal megnyitis

- ALE elnoks6gi d6s
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200 1. aprilis 17-611 a parlament 56 %-os tobbskggel valtoztatasokat lehetne a kollektiv szerzod6sen atvezetni,
elfogadta a modosithsokat, melynek kovetkeztiben meg ha arra biztatja sajat munkahelyi vezetiiit, hogy azok a
kell hataroznunk sajat feladatainkat. Elso leptskent hetkoznapi
Cletben
szakszervezet-ellenessiget
nyilvanvaloan a modositas tartalmat kell a szakszervezeti mutassanak, akkor ennek ket negativ kovetkezmknye is
tisztsegviseloknek megismerni, az egyseges szerkezetbe lehet. EgyrCszt tart6ssl valik az ellensegeskedes,
foglalt szoveg megjelent a Magyar Kozlony kulonszhma- mbreszt csak vitak kozepette lehet alkalmazni a
ban. A kollektiv szerzodes esetleges modositasa soran az jelenlegi, vagy a m6dositott KSZ-t.
Irdekvedelmi feladat elegge egyCrtelmii, meg kell orizni
A kormanyzati oldalon lCvo szakertok arra
azokat az elonyoket, amelyeket sikerult a kollektiv hivatkoznak, hogy a valtoztatas globalisan jo a
szerzodbben elerni, Cs ellent kell allni annak, ami esetleg munkavallal6knak. A szakszervezetek marpedig ezt
a munkaltato reszerol valtoztatasi igenykint megjelenik, vitatjak. A heti pihenoido mCrt6kenek csokkentese, a
hivatkozva a Munkatorvenykonyv modositAsLa.
helyettesites jogintezmCnyCnek eltiintetese, a kollektiv
Vegezetul a gyakorlati alkalmazhs fog nehany szerzodksek megtamadssa nem val6szinii, hogy
problemat felvetni, melynek elojelei mar most is munkavallal6i krdekeket szolgbl. EzCrt minden erot es
mutatkoznak. Ha a munkaltat6 val6ban a szak- szakertelmet arra kell osszpontositani, hogy a MOSZ-hoz
szervezetekkel kapcsolatban az egyuttmukodCst tartani tartoz6 mozdonyvezetdk foglalkoztatbi feltetelei ne
elsodlegesnek - a johiszemiiskg es a tisztesskg romoljanak, a MAV Rt. az Mt-re va16 - nCha formalis
kovetelmenyeinek megfeleloen - akkor a munkahelyi hivatkozhssal ne tudja az CrvCnyes kollektiv szerzodest
szinteken dolgoz6 munkaugyi szakemberek Cs a i~gymegvaltoztatni, ami csak az 6 gazdasagi erofolenyet
szakszervezetek helyi tisztsCgviseloi egyutt tudninak szolgilna
felkesziilni a megvaltozott jogszabily alkalmaztiska.
(A MAV Rt. mijus 30-611 kiildte i t irisos javaslatait a
Ha, Cs amennyiben a munkaltat6 csak arra Kollektiv SzerzodCs modositas6ra.)
osszpontosit, hogy milyen, az CrdekvCdelmet megszorito
Dr Bomik J.

Az iranyelvekrol
Magyarorszagot - az Eur6pai Unioval folytatott integracios targyalasok soran a felvetel erdekeben
jogharmonizaciits kotelesskg terheli, mely kiterjed a Munkatorvenykonyvre is.
1. Munkahelyi diszkriminaci6 eseten a munkaltatonak kell bizonyitania, hogy nem kovetett el
jogsdrtest.

2. A ferfiak 6s nok azonos bCrezCs6nek elve alapjan az egyenlo, illetve egyenlo CrtCkiikent elismert
munka dijazasanal tilos a munkavallalok kozott indokolatlan megkiilonboztetest tenni.
3. A munkaltato irisos tajekoztatast koteles adni a munkavallalonak a munkaviszony feltCteleirol.

4. A csoportos letszamcsokkentCsnC1 nem csak a rendes felmondassal, hanem a kozos megegyezCssel
torteno munkaviszony megsziintetkseket is szamitasba kell venni.
5. Fokozottan kell vedeni a fiatalko1-6 munkavallalokat (1 5 Cs 18 Cv kozott) mind a munkaido
tartamara, a munkakozi sziinet hosszara es a pihenonapokra valo tekintettel.

6. Ha egy tagallamban letelepedett vallalkozas, nemzetkozi szolgaltatas keretkben munkavallalot kiild
ki egy masik tagallamba, ott a munkavegzCs helye szerint iranyado jogszabalyi rendelkezeseket
kell al kalmazni, es ennek alapjan kezdemknyezhet munkaiigyi jogvitit.

7 . A tobb tagallam teriiletkn miikodo vallalkozasok tekinteteben litre kell hozni az Eurbpai
Munkaiigyi Tanacsot.

8. A munkabiztonsagi szabalyok szempontjabol nem szabad kiil6nbseget tenni a korlatozott idotartamu munkaviszony, Cs az ideiglenes munkavCgzesnek minosiilo munkaero-kolcsonzes eseten.
9. Nem szabad kiilonbsdget tenni a rendes, 6s a rendkiviili munkaido kozott azzal, hogy az atlagos
heti munkaido, a iil6rakat is beleertve - nChSny kivetellel - nem haladhatja meg a 48 brat.
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2000 juniusaban egyeztetksre terjesztett javaslat
szerint:
a. ) a munkaszerzodesnek nem kell. tartalmazni a

munkavegzis helyenek megnevezeset,

b.) a munkaidokeret negyhavi keretben is
megallapithato,
c.) az elore kozolt munkaido-beosztastol a
munkiltato indokolt esetben eltkrhet, amit a
munkavallaloval legkesobb 24 6raval
korabban kozolni kell,
d.) keszenleti jellegu a munkakor, ha a tenyleges
munkavegzes idotartama - a munkakor
jellegere es az altalhos szakmai szokhsokra is
figyelemmel - a napi munkaido ketharmadht
nem haladja meg, vagy a tenyleges munkavCgzCs idotartama nem merheto,
e.) az eltero munkarendben foglalkoztatott
munkaval lalonak hetenkent legalabb 35 brat
kitevo, megszakiths nelkiili pihenoido jhr,
.
f.) a munkaszerzodeshez tartozo tajekoztatot a
munkaba lepestol szamitott ket honapon beliil
kell atadni a munkav~llalonak,
g.) az atiranyiths idotartama legfeljebb 60
munkanap Cvente,
h.) a csoportos letszim-csokkentessel Crintett
Ietszamba nem szamit bele, aki nyugdijasnak,
illetve vezetonek minosiil,
i.) a munkaltatb a munkavallal6t indokolt esetben
rendkiviili munkaidoben torteno
munkavegzesre kotelezheti.
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Az elfogadott torv&nym6dositasszerint:

a.) a munkaszerzodesben meg kell allapodni:
- a szemklyi alapberben,
- a munkakorben,
- a munkavegzes helyeben,
b.) a munkaidokeret kethavi, illetve legfeljebb
nyolcheti keretben is meghathrozhat6,
c.) visszavontak,

d.) visszavontiik,

e.) 40 6ra megszakiths nelkiili pihenoido jar,

f.) a munkaszerz6dCs megkot4skt;tiil szhmitott 30
napon beliil irasban is koteles a munkaviillal6
r6zere iitadni a thjCkoztat6t,
g.) az atirhyiths idotartarna legfeljebb 44
munkanap evente,
h.) a csoportos letszam-csokkent6ssel erintett
Ikszamba beszkmit, aki nyugdijas, illetve aki
vezetonek minosul,
i.) a munkaltato rendkiviili munkavCgzest csak
kulonosen indokolt
esetben rendelhet el.
or.

Karsicsony Szilsird

MUNKAK~NYV

gmik

af.

&

cimii konyve
@@@J@&~/
A Munkakonyv a hasmos olvasm6nyok koze tartozik, mivel a munkav~llal6ilet legfontosabb
kerdeseire adja meg a valaszt.
.

- Miert keresnek keveset a magyar munkav~llal6k,mikozben haziinkban szinte mindennek vilagpiaci
-

-

hra van?
MiCrt nem lehetnek eredmknyesek a munkavallalok egyeni taktikai?
Hagyan keriilhetnek a munkavallal6k val6di alkupozicioba munkaerejiik Crtekesitesekor?
MiCrt Crdemes szakszervezeti tagnak lenni?
Hogyan valhat egy szakszervezet a munkaltato egyenrangu partnerCvC?
Mire jo a szakszervezeti tagdij?
Hogyan lehet valakibol sikeres CrdekvCdelmi tisztdgviselo?

A MUNKAKONW megrendelhetci a KKDSZ Kiad6tciL
Cim: 1088 Budapest, Puskin u. 4. Fax: 338-4274 E-mail: kkdsz@matavnet.hu
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A L E ELNOKSBGI U L E S
Az Eurdpai Autonom Mozdonyvezeto Szakszervezetek SzovetsCge (ALE) 2001. marcius 23-in a svhjci
allamszovetsBg fovaroshban, a berni ,,Kreuz6'Kongresszusi Hotelben tartotta soros elnoksegi ulCsCt.
Az olasz, valamint a portughl tagsze~ezetkipviseloinek kivetelevel, teljes korii volt a r6szvCtel. A magyar
Mozdonyvezetok Szakszervezetet (MOSZ) Kiss Lbzlb elnok, az ALE alelnijke Cs Husziir Lbzlo nemzetkozi
referens kkpviselte.
A rnegnyitot kovetben Manfred Schell elnok ur ismertette, hogy 2002 tiprilisiban lesz az ALE soron kovetkezo
kongresszusa. A harom jelentos szakszervezeti rendezvenyre (ALE elnoksCgi ulCsCre, ALE kongresszusara es a
Mozdonyvezetdk Vilagtalalkoz6jka) az elkCpzelCsek szerint 2002. kprilis 23-t6I 28-ig Berlinben, a Nemet
Kozalkalmazotti SzovetsCg @BB) uj szCkhiMban kerulne sor.
Az elnoksigi ulCs napirendi pontjai koziitt a tagszervezetek besz8moloi Crdekes informaciokat tartalmaztak,
melyekbol a teljessdg i&nye nClkul, nCh6nyat megosztanlnk az olvas6val.

S E m F (SpanyoJ Mozdony-

ULDB

(Bolghr Mozdonyvezetok Szakszervezete)
vezetok Szakszervezete)
A
Bolgk
Koztksasigban
2000. szeptember 1 8-20-ig
tartotta kongresszussit, ah01 a vCgCwCnyesen elfogadthk az uj
kovetkezo nCgy Cvre elnokCvC vasuti tiirvCnyt, arnely 2002. januhr
(fikoordinhtorava) valasztotta Juan 1-Cn fog hathlyba 1Cpni. A t6~Cny
szerint a BDZ ket rdszre valik szCt, a
Jesus Gracia Fraile urat.
palyavdtra
(infrastrukt~ira-hAl6zat)
A 2000. marcius 26-i sztrhjkot
6s az uzemvitelre (sz&llit&).
kovetoen a bermegallapodbokba
A mozdonyszemelyzet
az
sikerult beepiteni a kovetkezoket:
iizemvitelnC1 fog maradni, ah01 az
- megegyezes szuletett az egy fis allami tulajdonrBszesedCs tblkiszolgalht ellatokra, az erin- nyomoan megmarad.
tettek keresete jelentosen emelA szakszervezet rBszCre uj
kedik, es a mozg6 p6tlCkaik kihivbt jelent, hogy a jovoben a
aranya az alapkeresetekhez teher-, illetve a szemClysziillitis is
kCpest 14 %-ban van korlatozva, szdtv8lik, miszerint az eddigi egy
- ha a szemilyzeti fordul6k szerint. helyett ketto munkdltatoval kell
ejszakai elhelyezes szukskges, thrgyalniuk. A tervezett lCp6s
akkor a mozdony szemClyzetet tovibb neheziti a mozdonyhhromcsillagos hotelben kell szemClyzet hatikony CrdekvddelmCt. SzerencsCsebbnek itklnCk, ha
elhelyezni,
a
nCmet valtozatot honositanak
- megkezdodtek az ergonomiailag
is megfelelo mozdonyvezetoi meg, melynCl s h i t a n a k Schell fir
ulksek, a klimaberendezesek segitsegkre is. LCnyeges esemCny
beepitise a mozdonyok vezeto- az is, hogy a BDZ befejezte a
strukturalis
reformji t
fulkeibe, valamint jelentos
(1BtszamlekpitCst). Az 1998-as
atalakitbokat
zajcsokkento
sztriijk utan
a
rendkivuli
hajtanak vCgre a gepeken,
felmondbsal elbocshtott mozdony- 2002. december 31-ig nagyon vezetok v6delme erdek6ben
kedvezo feltetelekkel, korabban szakszervezetuk a kovetkezoket
nyugallomanyba vonulhatnak drte el:
azok, akik erre igenyt tartanak,
- Mind a 8 elbocshtott mozdony- atadibra kerultek a spanyol vaslir
vezeto megnyerte a birosagi pert,
vezetoi sziunara az ALE Briisszelsikeresen
mindanny ian
ben elfogadott hathrozatai.
levizsgziztak, 6s jelenleg ism&

dolgoznak
a
korhbbi
munkahelyeiken,
- az egyezmdnyben arra is kit& a
BDZ vezkrigazgatoja, hogy
felhagy a munkaltati, a korabbi
nyomks gyakorl6saval az ULDB
tagjaival szemben,
- 2001. januar I-to1 - a tobbi
szakszervezettel kozosen - 5 %os beremelest Crtek el. Ez messze
nem ertekethetij sikerkent, mivel
a 2000. Cvi inflacio 10 %-os volt.
NSSMS (Szerb Mozdonyvezetok Szakszervezete)
2000. november I 1-Cn tartotta
evenkenti kongresszusat, ah01 a
korabbi elnok - Marinko Tuvic beszbmol6j6t nem fogadta el a
testulet, s a bizalmat megvonta
tiile. Em&
a testulet 60 napon
beluli rendkivuli kongresszus
osszehivikit kezdemenyezte, melyet
2001. januk 12-en tartottak. A
vAlasztist Branislav
Petrivic
mozdonyvezeto nyerte meg.
Folynak a targyalbok a
beremelds, a kollektiv szerzodb, a
munkakoriilmBnyek
javitba
tirgyaban a vasuti vezetokkel,
valamint a Szerb Koztarsaskg
KozlekedCsiigyi MinisztCriumaval.
A szakszewezeti kovetel6s mCrtCke
a MremeIBs tekintetkben 50 %-os,
200 1. januhrtbl visszamenolegesen. Jelenleg is mCg komoly
nehCzsCgeket jelent a forgalom
lebonyolithsa, ugyanis mind a

meges elbocsittiisok

szert6dCsbea kJb6viteni. &a a

fel

kisebbsCgek Myz&e az
r o s d Mk,
hason16 b l y z e ~ t m b

-.%estiiletekben

-
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Magyar-Szloven vasiitvonal megnyiusa.

fitban a vezetiii h h a s .
Orbsin V.: J6zusom mit igkrjek a vasutasoknak?
Ford: Dornyei Sz.

2001. junius
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AKITFERENCJ ~ Z S E FFUSTJE
,,Te mit tett6l volna?
KCrdCs: ~llomhsfijnokvagy egy
kisvarosban. FonSkeid Crtesitenek,
rovidesen egy udvari vonat Crkezik,
melyen a kiraly Ferenc Jozsef
iltazik. Kerik toled, hogy minden a
legnagyobb rendben legyen. A
vonat elorelathatoan nem fog
megillni. Mit teszel?
JO valasz: A csendorparancsnokkal megbeszdled az hllomas
orzesCt, kitakarittatod az allombt
Cs kornydkkt. A valtokat tobbszar
ellenorizteted. A legjobb Mvirbzodat allitod munkdba. Felveszed a
frissen mosott egyenruhadat, fehCr
kesztyut huzol, Cs izgulsz.
valasz: Szolsz
a
felesegednek 6s a gyerekeknek, 6s
az ablakb61 integettek - rossz,
ugyanis az BllomasCpulet ablakait a
szolgalati szabalyzat trtelmdben
udvari vonat Crkedsekor zarva kell
tartani." Reszlet a budapesti
KozlekedCsi Mdzeum A magyar
vasut tortinete 1945-ig cimu
kiallitasAb61.
Most ezt a rCgi ugyet vessuk
ossze a kovetkezo - mindeddig
sehol sem ctifolt - lijsaghirrel: "A
kormhyfot, illetve az ot kisCro politikusokb61, a MAV vezetiiibol
Bllo - deleg(ci6t Szloveniaba
sAllit6 kulonvonat fCl nyolc kbul
indult a Deli palyaudvarr61. A vonat
&haladas&g
a f6vkros 6s a
dtlnyugati orszaghatlr kozott
szakaszosan ledrtik a pklyat. A
szerelvkny indulhsa eliitt mintegy
15 perccel egy rnindiissze egy
villanymozdonyb61
6s
egy
szemClykocsib61 9116 elofut6 vonat
haladt el a vonalon. Ezuthn egy
katonai helikopter repulte vegig a
palyit, majd nChany perc mulva
erkezett a tiz kocsib61 - nyolc
ICgkondicionalt Intercity-egysCgbol Cs kit, a kormbnyfot Cs
kozvetlen kornyezetkt szBllit6 csak

MBGCSAPOTT

kulonvonati szerelvenyeken hasz- nCni elhagyta-e a peront Cs
nalt Iwcuskocsib61- 8116 miniszter- becsukthk-e a resti ablakit.
De azert az is nagyon val6szinu,
elnoki vonat. Mar az elofutd vonat
erkezkse elott 10- 1 5 perccel hogy Ferenc Jozsef - nCpeinek
lebllitottak a forgalmat az Crintett atyja - sem foglalkozott ilyesmikszakaszokon, az allomasokon kel. Egyszeruen csak hatradolt a
virakod utasokat pedig felsz6litot- pullman kocsiban, es gyerunk.
tfik, bogy hagyjak el a peronokat. Ahogy ez dukal. Ahom azt az
(...I AZ osszes menetrend szerint alattval6k serege elvirja. Mert hat a
reggel fkl nyolc ds fdl tiz k a d t t kiraly atto1 (is) kiraly, bogy ha
erkez(j vonat 20-50 pert kCsCssel megy valahova, nagy a felhajtb. A
futott be a v~gallom&ra(...I sokan nCp Ibsa, mitol doglik a 1Cgy.
csak kesve jutottak az erettskgi Kulonvonat, soklovas hint6. Meg
vizsgajuk helyszin6re.~- ~
i a z t~h annak
d a sok~ udvari~ embernek
magdt a
olvashat6 a ~ e ~ ~ majus
~ b is ~fontossi
d ~ kella tennie
~
17-i skmaban.
kornyezetdben, hogy hullhasson
A legfabb vezeto vasuton valb rajuk
a
legf6bb kegyelem
kituntetksek, j6 uzletek 6s egyeb
sdllitka tehk minden rendszerben
okoz problCmat nekunk, egyszeru foldi javak formajaban.
Persze itt alljunk csak meg egy
fdldi haland6knak. A kulonbsCg
polgitri sz6ra. Ferenc Jozsef isten
talan csak annyi, abban az idoben,
amikorra elso idCzetvonatkozik, kegyelmkbol lett uralkod6. Senki
soha nem is varhatott tole demokMagyarorszag kiralyshg volt, jo
ratikus gesztusokat. Mig Orban
nCh6ny feudalis vonbsal terhelve.
Viktort mi vilasztottuk meg, a mi
A mLodik esetben pedig demok- kegyelmunkbol lett a
ratikus kozt8rsasag, amelynek (vo.: szolgik) fonoke. NCgy Cvre.
e g ~ i k fundamentuma 'ppen a
A demokratikus po]itjkus arrbl
polgirok egyenlosbge. Tovibbi ismerszik meg, hogy demokrataku10nbseg7 bogy Ferenc J6ska k6nt igyekszik viselkedni. Tudoidejerol nincs hir, hogy a vonatomi mbul veszi, bogy nCha ugyan lenne
k6nyszerulo alattvaldk ezrei, lehetosege, hogy
elojogokat
tizezrei kCstek el aznap, mig a mai szerezzen maghnak, 6s sokan
polgartlrsaknak nem nagyon akadnak,
akik
szivesen
rnaradt vilasztbuk, hiszen elore kozremijk(jdndnek a legfijbb
meg csak nem is tajjCkoztanf oket szeszdlyek kiszolghlhiban, de a
wrol? hOgy nekik cOki, amig az kiserttsnek nem szabad engedni.
eg~enloknelkicsit eg~enlobbek Mert ha az aktublis hatalom
C P P ~avathsi
~
cerem6niara sietnek. kkpviseliii mar csak a sajit
Persze
igazsagtalan' lenne erdekeikkel torodnek, s ezt nem is
mindezert a korman~fiinelverni a leplezik, akkor a nCp kulturaltan
Port. Nem vasutas 0, bogy tudja, mi elzavarja, vagyis a kovetkezo
tortenik il~enkor, bogy izgulb vblasztbokon leszavazza oket. Az e
vasutasok - meg feh6r kesztyiit sem kdriil zajl6 csetepatkt nevezzuk
huznak, barmiben lefogadom - roviden politikanak. Ami kozismerhajtjiik fdlre az utasokat, akikbol ten cslinya dolog. A nCpi bolcsesdg
ugy egyebkdnt Blnek. Nem rendar szerint, aki parizert akar enni, ne
6, hogy tudja, fontoskodd nCzze meg, hogyan kCsziil.
titkosszolgik ellenijrzik, hogy Mari ~ l l i t o l ugyanez
a~
CrvCnyes, a maga
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mod-jan, a politikara is. Kozelrol
tele kisstilii adok-kapokkal, primitiv armanykodassal, sz~szegCsse1,
elvek elaruliisaval, veszteget6ssel.
Hat persze, hogy nern szeretjiik az
ilyesmit.
Az uralkodo persze mindennek a
kicsinyes vitanak felette all. Tudja
persze - hiszen o mindent tud -;
hogy igy mennek a dolgok,
minderre sziikseg van. Azt is Iatja hiszen 6 mindent Iat -, milyen
emberekkel
vannak tele
a
fohat6sigok, miniszteriumok, a
b6rsonyszCkek 6s a T. H k padsorai.
ES mit tehet - persze barmit
megtehetne, csakhogy az illem -,
hat osszekacsint a nCpCvel
mindezen alakok feje felett. Nem
fog bele kicsinyes vithkba, nern
huzakodik feleslegesen, hanem a
folyamatossagot,
a kiszamithatosagot, a biztonsaggot kkpviseli.
Ahogy ez egy igazi atyAhoz illik a
csaladban. Ahogy Ferenc Jirzsef,
Horthy Miklos vagy eppen Kadidk
Janos - persze tortenelmi koronkCnt nagyon valtozoan.

Mozdonyvezetok Lapja
Persze az im6nt emlitett urakkal
ellentetben Orban Viktor t h y l e g
demokratikusan valasztott politikus, aki, ahogy azt modern
korunkban illik, napi partcsathrod o k b 6 l kerult ki gyoztesen.
Csakhogy valakik rzijottek, hogy
ebb01 a szerepbol ki kell ICpni,
merthogy ez kockiizatos. Aki partcsathkban nyert, az ott is veszhet el.
Ezert eloszor kettCvalasztott& a
phrtelnoki (napi politikai csathk) es
miniszterelnoki (kSzjoCt-t kuzdo)
posztot. Azthn a miniszterelnok
egyre inkabb hgy tesz, mintha
minden, ami tortinik, a tobbiek
iigye lenne. EgyCk csak rneg
egymsist. Am 6 mindoroktol fogva
van. @s aki ugye rnindiirokt61 van,
az marad is.)
A ,,nagy vonatoziis" napjiin a
szokasos rbdi6s eligazitisban
mondta a kormanyf6 a valasztiisi
kampanyrol: ,,Nines hozzh nagy
oszintkn.
kedvem,
bevallom
Egyaltalan, az egesz valasztasi
kampinyhoz semmi kedvet nern
Crzek." A riporter kozbeveti: ,,Ne

RCgi torekvese mar a Mozdonyvezetok Szakszervezetenek, hogy a kollegainkat tro zajhatasok csokkenjenek.
Az elavult geppark, a korlhtozott anyagi lehetosegek rniatt, e
jogos igeny erdekeben, csak kis ICpesekben szhithatunk
elore jutbra.
Az egyik ilyen kezdeti lepcsofok a legkurtok eroteljes
hanghatbanak csillapitba a vezetoallasokon. Tobb egyeztetCst kovetoen kertuk a kiirtok athelyezesknek rnegvizsgalbat. A GSZI elvegeztette az altalunk javasolt akusaikai
rnerkseket, de a vizsgalati eredrnenyek azt rnutatjak, hogy az
iitkozok kornyiken elhelyezett ICgkiirtSk hatisossaga az
CszlelCsi helyen jelentos mertekben lerornlott, ugyanakkor a
vezeto allhokon erzkkelheto zajcsokkenkst nern eredmenyezett. Mivel a merisek azt is igazoltak, hogy a gipeken
az atlagos zajterheles igen rnagas, - rnelyet a GSZI-t
kkpvisel~Kocsis Gyula, Visi Jhos, Medgyes ~ r p a dCs
Koblencz Jozsef urak is elismertek - igy m b megoldbi
lehetoskget kell keresni. A GSZI jelenlevo szakernberei
egyontetuen kifejeztkk, hogy a rnozdonyvezetok zajterhelesenek csokkentese elsorendu egbzs8gmegbvo feladat,
ezert ket vitltozatban Iatjak a rnegoldas lehetosegkt:
- a vezetofulke zajszigetelCsenek javitba
- a kiirtolb gyakorisaganak felulvizsgalata
Az elso feltktel teljesulCse erdektben a jhujavit6ban Cs
a gtptszeti EnoksCgeken kell technologik kidolgozni
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vicceljen." Mire a folytath: ,,De,
Isten bizony mondom, olyan jol
eldolgozgatok itt a kormanyban
miniszterelniikkCnt, az orszag
szhmhra fontos ugyeken, ezek
sokkal
izgalmasabbak,
mint
b h i f a j t a valasztbi kampany rneg
mCrkoz6s. Tehat legszivesebben
minden kulonosebb osszecsapas
nelkul folytatnam azt a munkat,
amit az elmhlt harom esztendoben
v6geztunk."
Nyilvan sok miniszterelnok
gondolja igy. Csak Cppen mondani
nern szokta. Mert a mai vilhgban,
ha valaki demokratikusan valasztott
vezeto: a.) nern engedi, hogy a fel
ors&ot lezbrjak egy protokollaris
programja miatt; b.) oriil neki, hogy
kiizdenie kell a polghrok kegyeikrt,
s vilasztfisokon, ha kell, ujra Q ujra
erasitik rneg poziciirjaban.
AmiCrt bizony minden nap rneg
kell kuzdenie.
(Forrds: Ne!pszava)

A rnisodik feltktel biztositka erdekeben, mind a MOSZ,
mind a GSZI javaslatot dolgoz ki. A tars szakszolgalatokat
fel kell kCrni arra, hogy a hangadbi kotelezettseget vizsgaljak felul, rnajd a velemenyek egyezteteset kkiietoen a Kazlekedesi Felugyelet rn6dositisi hozzajarulbk rneg kell kCrni.
A rnozdonypark lerornlott rnuszaki allapota rniatt,
fokozottabb muszaki felugyeletet kivan rnegval6sitani a
szakigazgatosag, ezirt a GSZI szakernberei kkrtek, hogy a
MOSZ tijekoztassa oket a kiriv6an rossz es elhanyagolt
hllapotu jarrnuvekrol, annak erdekeben, hogy intezkedhessenek a honos vontathsi telep felt, a hianyossagok megsziintetise trdekiben.
A targyalhon resztvevo felek kiizosen rnegPllapitotthk,
hogy az egyezteto t5rgyalb eredrnenyes volt, 6s a tovabbiakban egyutt kivhnak dolgozni, akAr az uutasitisok, akar
mas rnuszaki ugyekben. (lesz tennivalbnk) Megallapodas
szuletett arr61, hogy negyedtvenktnt ,,Muszaki Egyezteto
Forum" keretkn belul az elmlilt idoszak torteneseit rnegbeszelik, Crdekeiket,javaslataikat k6lcsonosen egyeztetik.
A rnegallapodbt koveto egy hCttel a felek az E.2.s~.
utasitb tervezett rn6dosi~661cserkldk ki velemenyeiket.
Az utasitb m6dositbara elsodlegesen a Muszaki
Tablazatok hathlyba ltptetise miatt van sziiksig, de az
altalunk jelzett hikyossagok javidska is sor keriilhet.
Varjuk ennek - rern6lhetoleg - pozitiv eredrnCnyCt.

K.L.
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Az utasitasok a mult soran,
jelenleg is Cs valosziniisithetoen
a jovoben is vitak thrgyat
kepezik. Akik kkszitik, es akik
haszna!jik m k t es mast szoktak
idonkCnt azokbol kiolvasni. A
hasznhlok, - mivel nern csak
alkotkuknal, hanem hktkoznapi
munkavegzesuk soran is szenvedik hianyossagait - jobbit6
.javaslataikat, megprobaljak az
ALKOTOK-hozeljutatni.
igy tortent ez az E.1 . utasiths
eseteben is, igaz mar tobb mint
misfel eve. Az ALKOTOK mCg
csak nem is reagaltak ezekre. A
halasztiist nern tiiro m6dosit&ok,
tovabbi elodazasa folytonosan
joghkzagokat tart fenn a
hetkoznapi munkavCgzCs soran.
Az illetekesek nemhogy fogadnak az uj javaslatokat, (a, dehogy!) inkabb a jelenlegivel
trukkozgetnek.
Azokkal
a
szabalyokkal melyeket OK
alkottak! 1me egy peldaja a
leirtaknak:
Az E. 1. utasitas egy ik vitatott
pontja volt, amikor bevezettek,
hogy a ,,Kiilon menettel szhllitott
dizel- vagy villamos mozdonyokat, dizel-villamos vonaf~5ittb
kocsit kiskrni nem kell, ha a vond
mozdony vezetoje a szhllitott
jhrmiivek vezetksere is ewenyes
kkpesitessel rendelkezik. Hat
igen, ezt egy utasitris szabalyozza. ES most a csavar! Akik igy
rendelkeztek nChany Bvvel
ezelott, most igy vtlekednek egy
parancskonyvi rendelkezesben,
irj&
elo:
,,A
sot igy
mozdonyfordulb 8s sziikseg
szerinti mozdonyvonat~ntBzlekedo villamos rnozdonyt a dike1
mozdony utan kell a vonatba
beso~ozni.Ez esetben, ha a vonb
mozdony vezetiijenek van ti$usismerete a villamos mozdonyra, a
medele I6 miiszaki tevkkenyskgek
elvdgzkse utan - az E.Z. sz.
Utasitas
2.2.3.
pontjdtbl
"

eltkroen- a villamos mozdony
kiiliin szemelyzet nklkiil is
tovcibbithatd a jelzett viszonylatban. " Eddig az idkzet.
Mi lesz a mozdonyvezeto
tennivaloja? irjon esemCnykonyvet, hogy utasitas ellenes
munkara utasitjak egy masik
rendelkezessel, holott az alkoto
mindketto eseteben kozos. Mi a
helyes teendo? TCpjuk ki a lapot,
mert ha most felulirtak az
utasitas szabalyait, akkor azt
legkozelebb is megteszik. Az
egesz rendelkezksben az a jo,
hogy barhogy is jar el a
felelosskgre
mozdonyvezeto
vonhato igy is, ligy is. Van
kalap.ja, nincs kalapja!
A jelenstigre GET u ~ e s
keretkben felhivtuk a szakvonal
figyelmet. Vhrhat6an az uj
utasitas CletbelkpBseig mar
erdemi v4ltoztatast nern lehet
keresztul vinni, pedig kene. PI.:
a parancskonyvi rendelkezks
nern lehet ellentetes az utasitas
szabhlyaival. 1~6retunkvan arra,
hogy az uj utasithst - meg annak
eletbel~ptet~s6t
megelozoen ~Clemenyezhetjlik.
Fontos lenne, ~ g Crzem.
y
K. L.
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Lapunk megjelenesevel egy idoben
Iat napvilagot a MAV ~ t .uj
menetrendje, melyet altalaban igen
felfokozott kivancsisaggal var utas,
vasutas egyarant. Mindket fel
bizakodo remenyekkel tekint az uj
joveveny megerkezeskre, aztan,
hogy milyennek sikeredik, azt majd
az &let minbsiti. Bizakodjunk, hogy
egyre jobb, egyre precizebb menetrendi szolgaltatas t8rsul, hibatlan
menetrendekkel. A szolgalati menetrendek eseteben nern keriilheto meg
az a problems, amely azert az elmult
idoszak menetrendvaltasaitjellemezte jelesiil, hogy eletbelepesiiket
kejvetoen javitasok ozonet kellett a
meg nyomdaszagu lapokra (-ba, -boI,
-ra) vezetni. A preclz elbkeszites
ellenere, ha netan ez most ismet
bekovetkezne, akkor azert nern art
most feleleveniteni az 1995.marcius
16-an, a MAV Rt. 6s a MOSZ kozott
kotott megallapodhs erre vonatkozo
reszeit.
.Az
utasitasok, segedkonyvek
vonatkozasaban az uj F.2 sz.
utasitas eletbelep6setol kezdodden a
modositasokat
nyomdai
uton
elkeszitett, cserblhetb lapokkal kell
kiadni azzal az elteressel, hogy
sajtohiba, helyesbites (pl. betiielirhs), illetve kizarolag torlest jelento
modositas tovdbbra is tortenhet
kezirhssal. A menetrend modositast
1995. hprilis I-tbl szigoruan A/5
formhtumban, azonos meretben
k6szUlhet a menetrendvaltozasig,
1995. majus 28-tal csak cserelhetb
oldal formaban."
K.L.
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2001.dprilis 24. 6 26. kozott rendezte meg 12. Kongresszusdt a GDL-Jugend, a rkzben rnkg dtipitb alatt
dl16 N h e t Kozszolgdlati Szovetskg (DBB) Kkpzhi Kiizpontjdban.
A GDL Ifjlisdgi Szervezete 1958-ban alakult. Vezet6je 1993. 6ta Thomas Gelling mozdonyvez~x6,&it a
mostani kongresszus Lijravdasztott a kovetkez6 n& &re, mint szovetsdgi ifjhigi vezezdt.

A koqpeszus mott6ja: , V i i k i j e l e n d - Viildgos dok".
Az unnepi rendezvdnyen a MOSZ ridgy f6vel kkpviseltette magdt (Kiss Lhzl6 elnok, Apavdri J6zsef
ugyvezet6 alelnok, Huszir Uszl6 nemzetkozi referens 6 Laczai Lajos rniskolci iigyviva.
A MOSZ elnoke iidvozl6 M t b e n djkkoztatta a kongresszus rtktvev6it a kozelmdt fontosabb esemdnyeird,
kiilonos tekintettel a 2000. februhi sztrdjkunkat kovet6 kedvdtlen dtozAsokr61. Kiiliin kiemelte a GDL 6 a
MOSZ kozott kialakult, & kivd6an miikod6 kapcsolatok fontossdgit 6s kosziinetet mondott nkhiny n h e t
koll6ghak a kiemeIked6 munkiijddrt, rkiikre drgyjutalrnakat adott At.
A rnegnyit6 iinnepskgen a GDL vezet6 tisztsc4pisel6i rnellett sdmos vend% is megjelent a politikai 6
gazdasdgi Bet teruletQo"1. Termhetesen a munkaad6 is kkpviseltette magit. Thomas Gelling iinnepi
heszBdtben kiemelte az Ausztridban 1994. 6ta &enkht hagyominyosan megrendez6re keriild GDL-Jugend
SibajnoksAgot, rnely 78 f6vel indult, s az idei kben a rbztvev6k s z h a meghaladta a 600 fdt. (Ezen a rendezvdnyen r k t vett nkhdny MOSZ-as kollkgdnk is.)
A GDL szijvetsei elnoke, Manfred Schell kozel egy 6 r k beszdddben elkdpeszt6 mdrleget vont le a vaslitprivatidci6 6ta eltelt iddszakr61, mely a DB-nkl 1994-hen kezddott el. A N h e t VasGt helyzet6 ibrk~olva
beszklt a vaslit rkgi 6 jelenlegi helyzetkr61, a tobbletmunkdr61, a monotoni~r61,valamint a kevesebb
jovedelem koriili vitdlu-61. Mindenki feje felett ott lebeg a munkahely elvesztbchek fdlelme, vagy a khyszerb
munkahely-vdltozta&t61 v a b aggodalorn, mely a szocidis b csalddi kapcsolatok dtesbkhez vezethet. Ezek is
a vasliti reform kovetkezmdnyei.
A GDL-Jugend kovetelbei kozijtt az Eur6pa szerte krvdnyes mozdonyvezet6i jogositvinyok bevezet6dnek
sziiks6gessdge is szerepelt. ,,Versenykkpesvasutat akarunk, ehhez viszont sziiksdges a tisztessdges versenyfeltktelek
megterem t6e."
A vasutat hitrdnyos ad6k terhelik, mint a . teljes htkktobblet-potlkk, az dsvdnyolaj-, valamint a
kornyezetvddelmi ad6k.
A vaslit rnai helyzet&d ldwdnyos vide6 bemutat6t kkitettek a fiatal kollegak, melyen boz6ttal ben6tt
viginyokat, elhagyott pdyaudvarokat, rengeteg lassdjelet 6 hiinyos szolgdtatdmkat lrithartunk.
A kongresszust szinvonalas p6dium vita zdrta, melynek mott6ja: ,,A vas6tpolitika valaszuton, kihatisai a
polghsagra Cs a vasuti munkahelyekre".
A rCsztvevok egyhanghan 6gy foglaltak illfist, hogy a vasitt irtletpoliti!&jat jelentosen javitani sziikseges.
H u s h Ldszl6

KC)ZLEMBNY
A MOSZ hszaki GBpCszeti FiintiksBg Ugyvivii Testfilete Cftesiti
a munkathakat Cs koIlkg&ht,hogy

FEHER L A S Z L ~
mozdonyvezetd
2001. mhjus 25-Cn sulyos baegseg kovetkezteben elhunyt.

Em16k6t megorizziik.
KolLLgai
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Istvintelki f6mfihelyben jelenleg helyredlit&i munkilatok folynak a 242 sorozatszhli iramvonalas
g6zmozdonyon.
A 2B2 tengelyelrendezbfi Aramvonalas, szertartdlyos gkp - kazinnyomba 18 b k - thlhevit6s
ikergkpezettel 4piilt. Szkntiizelds helyett olajtuzelbre lesz Qtalakitva. Kiilonosen j61 sikeriilt a mozdony
fut6mdve a 2000 millimkter itmkr6jjfi kapcsolt kerkkpirokkal, els&, hAts6 visszaterel6rugds forg6vizakkal.
A mozdony 120 krnJ6ra sebessdgndl, majd
Nhnetorszigban a kishleti menetekntl el&t
152 kmJ6ra sebwskgndl, s6t a hazai
prdbauton elkrt 167 km/6ra sebesskgnkl is
igen nyugodt futisli volt.
A tobbit rnajd a gdp ht&pr6bija utAn
megfrom!
Ha iizembe dlitjdk hirom kocsival, akkor
120 krnlora sebesskggel is tovibbithatja a
vonatot!
Kozreadta: Bolla G h
Ny. f6mozdonyvezet6

F6mdhelybe11, fotdn lithat6 a mozdony kadnja a
f6kereten. Tovdbbi ennek a g6zmozdonynak kett6
g&~szabilyz6ja van. Az egyik a fotdn lithat6,
rudazatja a fustszekrkny tet6td a hosszhzinon,
rnajd az illdkazin tetejkig a mozgat6karral. Ez a
go"zszabdyz6 a tdlhevitett g6zt nyitja, zirja.
A mbik g6zszabilyzd nem lithat6, mert ax a
kazinban van. A kezeld karja az 4116k,azdn ajt6falon
van elhelyezve, ez pedig a telitett g6zt nyitja, zdrja. A
mozdonyvezet6 ezt a szabilyzot nyitja, a g6z a
kazdnb61 a g6zkozlekedbi csovon, a t6lhevit6kamrin i t a tdlhevit6-csovekbe iramlik, itt tdlheviil,
6 egyben nyomis ald keriilnek a tdhevit6-csovek.
Ezutiin kerul sor a lithatd szabdyz6val az indltisra,
kb. 290-330 C - o n tlilhevitett g6zze1, amely a
beom16 csijveken dramlik a hengerekbe.
A mozdonyon eredetileg kett6 jelz61impa volt, de
a felujitott illapotban l&6 homlokburkolaton felso"
fdnyszdrd is lesz.
A mozdonyt a 60-as kvek elejk italakitottik, korkeresztmetszetd fGv6 helyett csillagfiiv6ra.
Tudomdsom szerint most ismkt eredeti korkeresztrnetszetd fivdt szerelik vissza.
A mozdony jellegzetes kiilsejkt meghatdrozza a
homlokrbz b a hosszkazin burkolata. A ktjtoldalt
elhelyezett vlztartdly, 6s a hitul elhelyeaett
szdntartdlyos vddbiz. Ebben a szhtartdlyban lesz
elhelyezve az olajtartdly.

A 242. sor. g6zmozdonyokat - amelybgl 4 db
k k i i l t - a 30-as &ek kozepk, rnajd a 60-as dvek
elejk r e n h r e s e n haszndtdk dj kocsipr6bakhoz.
Ezek a gdpek Piispokladgny Vontathi F6niikskg
i1IominyAba keriiltek, & kQ gdppel tovibbitottik a
nemzetkozi gyorsvonatokat Budapest Nyugati 4s
Biharkeresztes kiizott, majd konnfl gyorsvonatokat
is tovib bitottak Budapest - Miskolc - Kasdra.
A mozdony burkolatinak szine eredetileg
mklyzold, a f6keret 6 a kerekek szine barnisvoros
volt. Ezt a szint kapja meg.
242. sor. f6 adata~:
Fut6kertk itm&&
1040 mm
Szklsa" tengelyt6volsig: 10580 rnm
Hengeritmkro":
430 mm
Dugattylilo kethossz:
650 mm
2,75 m2
Rostdlyfeliilet:
Osszes ffit6feliilet:
1 5 5 4 m2
Tlilhevlt6 ffit6feliilet:
35,2 m2
G&nyomis:
18 bar
Szolgilati tomeg:
85,4 t
Tiizel6olaj-kdszlet:
Vizkklet:
10 rn3
Otkoz6k kozotti hossz: 10580 rnm
Sebessdg:
120 km/h
Balla Gkza ny. fomozdonyvezeto
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1960. junius 14-en kerultem a
MAV Istvantelki Fomuhelyebe a
~nozdonyosztalyon,mint lakatos.
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pu.- Kiskunhalas kozott kozlekedett,
majd a mozdony innen forditott gCpmenetben lement Kelebiara a 909-sz.
nemzetkozi gyorsert. Ebben a
fordaban is sokat utaztam misodfutokent.

Akkor meg nagyuzemben folyt a
gozmozdonyok javitasa. Havonta kb.
16-18 gozos kerult ki a jarmujavitobol a forgalomba, hiszen a MAV-nal
Egy szolgalatot szeretnek kozrezommel gozmozdonyok tovabbitot- adni a kollegitknak.
thk a vonatokat. A farniihelyben tobb
Az elobb emlitett szemelyvonat
csoportban is dolgoztam, igy 17.25-kor indult a Keletibol. Ehhez a
bovitettem ismereteimet.
vonathoz 14.25-kor kellet jelentMunkaido uthn gyakran bent kezni, de a mozdonyvezeto-gyakormaradtam a muhely teruleten - noknak rniir korhbban illett a gepen
amikor tiltott volt segedkezni a be- lenni, mint a beosztott szemtlyzetgylijtasnal, gozpr6brikna17 udvari- 6s nek. A mozdonyfelvigyaz6t61jelentvonali futoprobak el8kbzuleteinel.
kezes uthn elkCrtem a kulcsokat, majd
Sok tapasztalatra es gyakorlatra ellenoriztem, hogy a javitbokat
tettem szert, es ez kesobb hasznomra elvegeztek-e. Amikor kimentem a
v61t. A katonasag utan 1965-66-ban gCpre, az elofutonek is szoltam.
Ferencvaros futohazhoz kerultem Ezutan kinyitottam a szerszamosgyakornoknak. Rovid futohazi ladakat es szekrknyt. Ezt kovetoen a
munkak utan utazni mentem masod kenoolajat a megfelelo kenokannakba
futokent. Eloszor 326-0s kis geperi ontottem. Amikor a szemelyzet meggyakoroltam a tuzelest, majd erkezett, jelentkeztem a mozdonyhamarosan - az idosebb mozdony- vezetonel szolgalatra. Ezutin a
vezeto kollCg6k javaslatara - 41 1-es teendoimet vegeztem - ellenagyak
allomasi tartalek, 6s 520-as gurit6 viztelenitese, olajjal va16 uthntbltdse,
szolgalatu
gCpekre
kerultem. kotvascsavarok ellenorzese, tengelyIdonkent a korvasuton is dolgoztam agy huzodkek ellenorzese, felu-uda4 1 1 -es gepen. Ferencvkos futo- zatok ellenor&se, fenekcsappantyhk
haznak voltak 424-es gepei is - ellenorzCse, szerkocsi aljanak
emlekezetem szerint - kb. 8-10 ellenorzese - a gep alatt a
darab. Ezek a gepek szemely- 6s csatornaban.
gyorsvonatokat tovabbitottak.
A mozdonyvezeto a gepezet
Amikor mar 424-es gtpre ellenorzCsevel
6s
kenksevel
kerultem a kunszentmiklosi helyi foglalatoskodott. A beosztott fiito a
szemelyvonati fordaban is kellet mozdonysator tetejerol locsolta a
szenet.
gyakorolni a tuzelest.
Itt mar jobban odafigyeltek a
gyakornokra, mert nem volt mindegy,
hogy a tavolsagi szemely- 6s gyorsvonatokra kit, milyen gyakorlattal
engedtek aklr masodfutonek is.
Ebben a fordaban olyan vonatpar volt
- a 916-0s - amely Budapest-Keleti

Amikor vegeztem a gep alatti
teendokkel, akkor a futovel
megegyeztunk, hogy ki kezd eloszor
tuzelni.Azelso tuzelo megcsinalhatta
maganak a tuzet. Mindenki vegzett a
dolgaval. Ezutan kijelentkeztunk
Keletibe es g6pmenetben vonatra
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jartunk. A vonatrajarb utan fekproba,
elofutes es utolso korbenezes.
Mindent rendben talaltunk, a vonat
indulasra kCsz volt. A szerelveny 8-10
kocsibol hllt es 320 tonna slilyu volt.
Ekkorra a kijiirat is szabad lett. A tuz
Clesen lobogott, a kazinnyomas
megfelelo, felkazannyi viz, majd
indulas! A tuzelo futonek - a
forszirozott uzem miatt - elevatorkent kellet dolgoznia. Egylapatos
tiizelessel az ajtot nyitni es d r n i
kellet. A szenet vekonyan kellett
teriteni, hogy a vakitoan Cles tuz az
elfogyasztott gozt potolni tudja. A
tuzeloajt6t azert kellet zarni, hogy a
tuzterbe minil kevesebb hideg levego
aramoljon. A tuzszekrinyben kb.
1300 "C a homCrseklet. A pakuris es
olajos gepeknkl meg tobb, de ezeknel
nem kell az ajtot kinyitni.
Egy szemely- vagy gyorsvonat
tovabbithanal a fit0 orankent 2-2,5
tonna szenet is eltiizelt.
Menetkozben a figyelo futo es a
mozdonyvezeto hangosan bemondta
a jelzok illkat egymbsnak.
A baloldali faradt goz lovettye
szinte allandoan taplalta a vizet a
kazinba. Ha a mozdonyvezeto a
szabilyz6t zhrni akarta, intett a
fitonek, hogy ne szorongassa a tiizet,
a biztons6gi szelep lehetoleg ne
miikodjon. A tuz megvastagodasakor
a salakot ki kellet tisztitani, ezt elore
jeleztiik
a mozdonyvezetiinek.
Menetk(jzben tuztisztitas elijtt a
tiiztkr ket oldalara jobban kellett
teriteni, hogy legyen parazs.
Kozeledve az Bllomasi bejarati jelzo
elojelzoje felk - ah01 a tuzet kellett
tisztitani - a vezer ur elzarta a
gozszab6lyz6t. Segedfuvot, hamulada
locsolot
ki
kellett
nyitni.
Legcsappantyut bezarni, azbeszt-
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kesztyut, rongyot kCzbe venni,
szitovasat elokesziteni. Attol fiiggoen, hogy milyen volt a tuz, a harom
mozgoracsot
kinyitottam.
Az
osszesult salakot szitozdssal lekotortarn. majd a mozgdracsok visszazarba utan a tuzet ketoldalr61 a
tuziracsra toltam. Ezt ugy kellett
elv6geznem - a szit6vas segitsCgCvel
- hogy a parks felul maradjon. A
mijvelet vegere a szitovas vorbsen
izzott. Mire az allomisra behaladtunk, es a vizdaru mellett megalltunk
m k kesz volt a tuz.

Mozdonyvezetok Lapia
A munkak elvegzese utan forditott
gepmenetben Kelebiara mentunk.
Kelebian filrealltunk a csonkavaganyra. Egy ember a gCpen maradt,
keno a laktanyiba merit aludni.
Bbreszto utan a gepen mindenki
tene a dojgat, is v6*uk a szabadka
felol erkez6 gyorsvonatot.
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gep is illt. Mire sorra keriiltiink eltelt
az ido. Ezen ido alatt hozdfogtunk a
gCp tisztitasahoz. Szen- viz- olajhomok- szoda vetelezese, kazan
vizminta
leadasa a laborba,
csofuvatAs, elejehuzas, kazanvizfuvatas u t b alltunk be a futohaz e16.
A gCpet teljesen kiszerelve adtuk at
az elofiltonek. Egy ilyen 6t utan 6-7
tonna szenet kellett vktelezni. A
szerszamokat elzirtuk, a javitasi
igenyt feladtuk, a felvigyazonal
lejelentkeztiink i s csak ezutan

Gepcsere es fekpr6ba utan
indulhattunk Budapest fele. A vonat
akkor 10-12 kocsibol allt. A
menetrend szerint Kiskunhalason es
Kiskoroson alltunk rneg. KCses
mehettunk haza. Sok esetben csak 5mindig volt, igy igencsak szorosan
6 6ra mhlva tudtunk csak furodni.
A vezer hr a gipezetet ellenorizte,
kellett hGzni a ,,sziijatU.
kente. A masik futi5 a vizet vette a
Ez a tuzelesi gyakorlat folyamatoA 424-es sorozatli gozmozdonyszerkocsiba. Az allomison rendsan egy 6vig tartott, de volt aki
a kerekatmeroje 1606 millimiter. tovdbb tuzelt mire elengedtek
szeresitett dolgoz6k a szenet nak
.
ramolthk elore. Ez ido alatt leenged- 90-95 km/6ra sebesskgnel a kerkk mozdonyvezetoi tanfolyamra.
tern a hamuladaban lev6 vizes percenkent 298-31 0 fordulatot tett
De ez mar a multe!!
salakot, A segedfhv6t elG*am, meg. Ez a sebesseg
Roviden nChBny adatot irok a 424ICgcsappantyht kinyitottam, hamu- komolyan igCnybevette a gepezetet.
A tiizelo futo igencsak forgatta a es gozmozdony
miitanrendori
lada locsolast megszuntettem.
llyenkor ingbol, gatyabbl vizet lapatot, mint az elevator. A tolattyu- ~rbbaj6r61:
- 424-016 1925. 02. 04.
lehetett csavarni. A kijarati jelz6 nyomas 4-5 bar, ezert a szabhlyzot God-Vac 1 10 km/ora
szabad lett. A sdnrAmol6k leugraltak fogni kellett, bogy a rkkbdast61 ne - 422-01 9 1925.04.07.
a szerkocsir61, a misik fGt6 rogzitette ~h'jo" vissza. Ferencvaros es Keleti ~ 6 d - 113
v ~km/bra
~
a vizdarut. A forgalmi szolgalattevo kozott a tiizelest a futo mar
menesztett, indulhattunk friss tijzzel. abbahagyta a godijr elott. A szabad
Menetkijzben a kadnviz csorgasara jelz6 mellett lendulettel elhaladva
erkeztunk meg a Keletibe.
is oda kellett figyelni.

- 424-081 1942. 10. 3 1.
CeglBd-Kecskemet 120 k d o r a

- 424-082 1942. 10. 31.

CegiCd-Kecskemet 1 1 8 krnlora
1 10 krnlbra 364 fordlperc
Megirkeztiink Kiskunhalasra. A
~ r k e z e s utan a szerelven~t 1 13 kmI6ra 372 fordlperc
gep leakadt, b irany a futohhz. In kitoltuk. Miutan leakadtunk a 118 km/bra 385 fordperc
rnegfordultunk, majd kovetkezett a szerelvenyrol gepmenetben elmen- 120 kmlbra 397 ford/perc
kazanfuvatas, elejehuzas, szCn- tunk Ferencvhrosba. A fiitohizban a
Kozreadta:
szenszereld alatt sok esetben 8- 10
vizszerelCs.
Bolls Giza Ny. famozdonyvezetij
,

MEGRENDELO
A .......................................................................(egyCni megrendelesnel a megrendelo neve,
illetve a szakszervezet, az intezmeny neve) megrendelem a
KKDSZ Kiadotol Karacsony Szilard MUNKAKONW cimu konyvCt ......... peldanyban.
Vallalom, hogy a konyv &it (699 FtJdb) uthnv6tellel a postakaltstg kifizetedvel egyijtt a KKDSZ altal kiallitott s h l a alapjan
tiritem meg. Vallalom, hogy a konyv(ek)h i t (szakszervezet,inttzmeny esettben) s h l a alapjin atutalhsal teritem meg.
(A megfelelo szoveget ktrjuk alahuzAssal jelezni.)
A konyveket az alabbi cimre kerjuk megkuldeni:
Iranyitosz&m:....... Telepiiles.....:........................ cim:

..................................................................

AIairAs (intezmCnynCI ckgszerii alairh Cs btlyegzo): .......................................................
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A sotetseg orsziiga
avagy
K6t tortenet a ,szuper intelligens" irhyit8sr61
Tulajdonkeppen Pisti baratomra kellene hallgatnom es
nern torodni massal, csak azzal, hogy a fizetes idoben ott
van-e a szimlan. Bar ez nern rajtam mulik, es az is igaz,
hogy banyhzkent sokkal nehezebb lenne a kenyerkereset,
megis foglalkoztat hogyan jutok munkam dijahoz.
Pontosabban az erdekel igazan miert is kapom a @nzt vegeredmenyben a MAV-ot is, csak egeszen m6s
szemszogbol; ezert megdobbento, hogy o hajland6 elturni
azt ami felett Cn nern tudok siman elsiklani.
Sdgyen ide, szegyen oda, Cn el szoktam olvasni a
Vasutas Hirlapot elejetbl a vegeig. Nem kivanok a
mediahaborbba besdllni - m k csak azert sem, mert nern
ez irasom tkmaja - csupan egyetlen gondolatot engedek
meg magamnak: tCnyleg melyponton lehet a pirbeszed a
MAV 6s a szakszervezetek kozott, ha az ujsagok hasabjain es leveleken keresztiil kell uzengetni egymasnak!
Hogy hovi akartam kilyukadni a Vasutas Hirlap
olvasasaval? Olvastam, valamely vashtallomas bolcs
vezere azt nyilatkozta, nern a11 modjaban az
utazoszemelyzet rCszCt-e laktanyat biztositani, ha a kieso
ido az ot orat nern eri el: ott van a pihenohelyseg. Na
bumm!
Nem rkgiben majdnem randevuztam a hideg ejszakhval. Kb. 22 6ra magassagaban indultam Dombovarr61. A
vonat egy konnyu katonai sdllitmany volt az orsziig
masik vegebe. A felvigyazom mar jelentkezCsemkor
kozMte, hogy le fognak vlltani Kelenfoldon.
- Mi lesz visszafeld? - kkrdeztem rosszat sejtve.
- Egyenlore semmi, ha elkred a Postht, hazajohetsz vele!
- %l ha nem? - aggodalmaskoddsomra v~llvonogaths
volt a valasz.
Ket eset volt lehetseges. Summa summarum, a jobbik
eset kovetkezett be: elCrtem a Postat.
Mi van azonban, ha nern igy tortknik? Brrr... Ra
gondolni is rossz: laza 4 i s fel ora nCzelodCs az ejben Szolgalunk es nezunk! (a mozdonyvezetok uj szlogenje).
Hova lehet ilyenkor menni? A MAV sehol nern biztosit
varakozohelyet sem pihenot: lega1abb.i~nern publikalja
egyetlen elhiresult kommunikaci6s termikdben sem
(tavirat, ~rtesito,parancskonyv). Az iranyit6 szolgalat
pedig annil egyszerubb feladatok megoldashra is
kCptelen, minthogy 6gy szervezze a munkit, hogy ne
keriiljon sor hosszabb vhrakozhsra. Kelenfdld mirpedig
igazin nagy forgalmc hely ebbol a szempontb61 is.
Ilyenkor nern marad mas hatra mint a nern szivesen Iatott
vendegseg. Azokon az allomasokon, ah01 van gCpCszeti
fonokseg, ott ugyan beulhet az ember a beirbba, de fel
ijszakan keresztul kornyadozni nern az Eurdpai vasutat

teremtiink jelmondat resze! Vagy megis? Olvassunlc a
sorok kozott?
Ha mar el van szurva a szervezb, akkor iegyen szives
gondoskodni a MAV a munkavallalbjaro1, addig amig
haza nern tud tCrni! A ,,szuper intelligens" iranyitas is
cselekvokCptelen ez iigyben - bar minden mas, mentalis
kipessegeket igenylo kerdCs megoldastira egy BU-val
egyenirteku valasz a felelet.
Mi a teendo? Hm ... HB16zsBk, satorlap a taskaba be!
A kovetkezo tortenet az irhnyitb elore gondolkodo
kCpessegCnek a csodjet illusztralja. Tulajdonkeppen nern
a mozdonyvezetonek esemeny, de mint elszenvedo fdlnek
koze van hozd - legallbbis a kvalitb, intelligencia Cs
humanizmus europai mirceje szerint. Az egyennek
feltCtlenul sziiksege van arra a tudatra, hogy emberszimba veszik, 6s ott koveti el a fo hibat a MAV es az
irhnyiths, hogy ezt nern teszi meg - atybkodo, lenezo
stilus helyett tobb egyuttmiikodkst kereso viselkedksmintara lenne szukseg (de hat ilyen tantargy nincs a MAV
vezetokepzesi-rendszereben).
Visszaterve a tortenetre. Aznap 5 6ra 20 perckor
jelentkeztem szolg6latba, szokisos semmitmond6 pentek
reggel volt, tipikusan az a hajnal virradt, amelytol az
ember nern var semmit. A nap at-at a z v e sugarait a felhoshvokon, mCrsekelt lelkesedissel indult meg a tavaszi
Cgbolt teteje fele. Kelletlen CbredCset leplezve gyakran
buj el egy-egy felho szakadozott, szurke kabatja moge. A
kCk eg egyhangu, szurke para leple mogiil nezte a fold
barhzdalt arcat. En a beiro ablakab61 szemleltem hogy
vonul, szemermes sziizkent, a 37-es Csopi napivizsgara
az ejszakai tartalek szolgalat utan - az 6ra mutatoi 6 brat
jeleztek.
DClelott fel tizenegy thjban szolitott meg eloszor a
felvigyazo, es ismeros kulcskarikat dobott felCm a nyitott
kisablakon keresztul. Sokszor eljitszottam a gondolattal,
mi lenne, ha'egyszer nern vennC Cszre, hogy csukva van?
A kulcskarika engedelmesen simult a tenyerembe, pont
ugy, mint nCgy evig minden alkalommal - ezer kozul
megismertem volna: a 37-es Csopie volt.
ElmCsz Kaposvarra, ott van egy vonat, elhozod haza! hangzott el a feladat ICnyegre szoritkozo leirhsa.
Az utols6 kanyar volt a legizgalmasabb: ennek a vegen
derul fkny a kaposvari 6llomas minden titkira. Ezuttal mint oly sokszor - gyanusan nyugodt volt az osszkip. A
keresett vonat termeszetesen nern volt sehol, sot meg
Somogyszobra is alig Crkezett meg: az irbyiths - mint
legtobbszor - tehht bloffolt (mondhatnam azt is hazudott),
pedig a SZIR-ben nyomon k6vethette volna a vonat
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mozgasat; pont hgy, ahogy a kaposviri rendelkezo tette.
Negyed egy volt.
Ropke haromnegyed 6ra telt el tanakodbsal, utana
Itideriilt: el kell menni a vonatert, mert a gepje kell a
gyorsra - a rendelkezo csak a fejet ingatta.
Reggel ota ott allt ez a vonat Gyekenyesen, gtpre vart!
Elarulok egy titkot - mondtam neki sokat sejtetoen ~n reggel hCtkor, amikor a 37-es Csopi kijott a
napivizsgirbl, mar ott voltam a futohhzban!
Akkor mire vartak delig? - merengett dobbenten a
rendelkezo.
~l-thetovolt meglepodbe, hiszen az a Szili, amely
most hozta a vonatot, 8:40-kor indult el Dombovarr61 a
Kvarner IC-vel.
Roviddel egy 6ra utan indultam el Somogyszob
iranyaba. Rovid palyafutbom alatt kialakult egy hatodik
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erzkk, amely most - mint annyi m h alkalommal -jelezte,
nem j6 ennek a repiilisnek a roppiilyaja - barcsak az
iranyitas is rendelkezne ezzel a kepesseggel!
15: 1 0-kor Crkeztem vissza KaposvSrrra. Az elso husz
percben az Allomas reszdrol nem tortent semmi, aztan
meg az en reszemrol nem, azaz annyi, hogy 15:40-kor
lezartam a Csopit es 1550-kor a hazatero vonatommal
hazatertem.
A tortenetnek termeszetesen van csattanoja! Az
irhnyito felrevezeto informacicija, valamint helytelen
dontbsorozata miatt a fitohaz nem tudta idore kiallitani
a dombovari CsBpitartalCkot, mert az a kijaras idejeben
bekesen pihent kaposvki kettes torony arnyekaban, is
arr6l almodott, hogy egyszer talan mindenki ugy vegzi el
a rabizott munkat, mint o maga.
kres G o d

Bpanyol tengerparti iidiiles
v6rosnezessel Blnnes-ban
I.

Az erintett gkptszeti fonoksigeken megtortentek
a junius 10-to1 Crvenyes szemklyzeti fordul6k
Itialakithsar61 folytatott targyalkok (KSZ Helyi
Fiiggelek mellCkletei). Hatvan 6s Szolnok
GCpCszeti Fiinoksegrol a kollegk jeleztkk, hogy
tovabbra is problemat okoz a V43-as ingavonati
mozdonvfordul6ban tobb esetben is alkalmazott
8-9 perces - rendkiviil rovid - fordulhsi ido.

2. ~j vezetoket nevezett ki a gCpCszeti szakigazgat6 lir a Szolnoki GepCszeti FonoksCg Clkn.
- gepeszeti fonok: NCmeth Zoltin,
- vezeto mernok: Csibrany Attila.
Kinevezesuk utiin rovid idon beliil talalkoztak a
gepeszeti fonoksegen mukodo tagcsoportok
tisztsegvisel~ivel, Cs taj6koztatAst adtak elkepzeleseikrol, valamint a varhat6 valtozisokr61.
Szemelyiikben - Gszinten remeljiik - a munkabkke, a korrekt partneri viszony kialakitisa
biztositottnak Iitszik, illetve foly~t6dik.
3. A teriilet mozdonyvezetoi is folyamatosan kCzhez
kapjak dr. Fonagy Janos miniszter ur IevelCt. Egy
dologban biztos az egyetCrtCs a miniszter urral:
az iltala emlitett MAV Rt. Kollektiv Szerzodkse,
es ennek megorzese.
4. Nemetorszagi szakmai meghivason a teruleti
kolligikat Szeplaki Peter (Salgotarjin)
kevviselte.
5. Szolnol< I . csapata bekeriilt a MOSZ Kupa
kozepdontojebe (az elodontokben jatszottak:
Balassagyarmat, Hatvan, Szolnok 11).

2001.07.05-tblO7.17-ig,
2001.08.23-c6109.04ig.

U W .vonattal, iil6helyes kocsikban.
V'mnMck: BCcs (rovid), Firenze, Pisa,
Barcelona, Monte-Carlo, Velence.
Ebirrlc. onellit6.
Ehdyeak csoddatos termbzeti kornyezetben, a
tengerparttlil 50 m-re, a PINSUR-MER 10
emeletes apartman-hidban, G szemklyes apartmanokban. Az apartmanok 2 hP16szobPb61, egy
nappali szobib61 (2-2-2 fekhellyel), j61 felszerelt
konyhib61, hrd6szobib61 b kozleked6 folyos6b61
Alnak. Minden helyiskg a kozlekediibd nyilik. Az
apartman-hizhoz furd6medence, napoz6 (nyugigyakkal), gyermekjdtsz6tkr 6s kert tartozik.
Vilighirii botanlkus kertje a Foidkijzi-tenger 6
h z a k A f i i novhyviligdnak gyiijtemdnykt mutatja.
Tengerpartja homokos, s&inya pdlmaflikkal diszitett.
lhkm?t& dlj: 29.000 Ft
Eldeg: 14.000 Ft.
A fennmarad6 15.000 Ft-ot
- I. csop. 06. 15-ig,
- 11. csop. 07. 15-ig kell befizetni.
Galidragok utw'si koltskge kb. 16.000 Ft
(50 %-os Francia, Spanyol jegy).
Jefentkdsb h f b d d : Remete MikliSs
Tel: 06 20 375-2386 (17.00 - 20.00 6riig), vagy
a 06 77 421-787 szAmon.
T & U &
a m i a~m n o n l&drna he nem telik.
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- Strandolhs a S6stbi Fiird6ben.
A vendkgeket aut6buszokka1, csoportonlcknt sziIlitjuk vissza S6st6r61 a Tanlirlckpzo
~~iskola~~~ollk~iurnlba,
Hazauta

Lapja '

Kiadja: Mozdonyvemtdk S-zete.
Szerkeszti a Szerkesztdbizottsag:
Dr. Borsik J h o s iigyvezetd alelnok,
Diimyei S z W ter. iigyv., Ve;lkei B6la ter. iigyv.
A szerkesztds6g cime: 1145 Bp. Bacskai utca 11.
Telefodfax: 220-3822,220-4561,221-2230, 221-4026
~ z e mtelefon:
i
01-16-62,Ol-18-40,Ql-19-90,Ol-21-87
Internet: http://wwwextra.hdmosz
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