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Alapii 6ve: 1892

Mintha cssk napok mtiltak volna el az elmtilt 4v dsii(; &ti; &r
iia
kiild6ttertekezlet
megszavazta, hogy az ,,EVEZRED E L S ~ " Mozdonyvezetdk Orszdgos Tddkoz6ja
Nyiregyhdzdn legyen megtartva. A k6sziildd6s ettdl fogva folyamatos volt. Es eljott a v h a v h t nap. A vendegek az eldzetes egyezteteseknek megfelelden tobb irhybcil 6s tobb
iddpontban erkeztek. A regionfi TV riportere NyiregyMza dlomdson velem egyutt vtirta a
vonatok 6rkezCset. Megshlaltatta az kppen Nyiregyhh S6st6n iidiild Cs igy kordbban velem
egyiitt erkez6 Dr. Borsik J h o s iigyvezetd alelnok urat, akitdl a nez6k megtudhattdk, hogy ez
ELSQ Mozdonyvezetbk 'kUlkoz6jaJ de egy hagyomhny
a rendezveny ugyan az ,,~~VEZRED
folytatiisa. A kamera pziszthzta az 6rkezd IC. Vonatot. Az eldzetes besdlgetb s o r h en is
tdjekoztattam a TV riportert a rendezveny lCnyegt$rdl, a kispiilyds l a b d d g 6 d6ntdr61Ja b M 1
6s a vashnapi s6st6ftirddi programokr61. A lesz6ll6 utasok UtfAn a mellettem dl6 riporter odasfigta ,,tenyleg csalddos a rendezveny 6s thyleg t6bb szdzan erkeztek". Rovid id6 elteltbvel a
vend6gek eUoglalt& a szhll8shelyuket. Az NYVSC ptilygn a tervezetthez kCpest kis kk&ssel a
majorett csoport fellepkst5vel megkezdbdott a sportrendezv6nyJ a MOSZ Kupadontd.
Nyit6beszkdet mondott Kiss Lbszl6 elnok. Az J,e16mCrkdz6st" a GDL vezet6i Cs a MOSZ
vezet6k jdtszoW.
,. .*
. , .., .,
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<-.: > ..-,
Ennek a mt5rMzCsnek az eredmbnye 4:3,a ,jobb" vendCgek javha. A dont6be keriilt hat
csapat jdt6kiit hatalmas Crdekldd6s klskrte, mint eddig mindig. A jzitkkosok v6len6nye szerint
igazsdgos jdt6kvezet6k kikxemiikiid6se mellett a kovetked helyedsek sziilettek:
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I. Miskolc

11. Piispiikladiiny

IV.GYSEV
V. Debrecen
VI. Nyiregyhh
Mint m k emlitettem, a futballmCrkdz6ek miatt
k6sve hangzottak el az iinnepi beszbdek Giba
EmAs, Nyiregyhiiza Megyei jogti vkos alpolgkmestere 6s Kiss Liszli5, a MOSZ elnoke r6&1 a
Viirosi Sportcsarnokban. Nyit6 thcmfisorral lbpett
fel az Igrice n6pthc egyiittes - hatalmas sikert
aratva. A vacsoriihoz kozel h6tszAz vendkg iilt
asztalhoz. Voltak kiilfoldi meghivott vend6gek is. A
meghivott vend6gek a N6met Mozdonyvezetdk
Szakszervezete ifjtisiigi tagozathak vezetd tiszts6gviselhi, valamint szlov& 6s r o m h mzdonyvezetdk
6s csalidtagjaik. A &Rt-t vezet6i szinten JuhLz
Gyula iir g6p6szeti szakigazgat6 k6pviselte. A
GYSEV-et vezetdi szinten Dr. Losonczi Ferenc Gr
gazdasiigi igazgat6 Upviselte. Az Metes hhomfogiisos vacsora utiin eredmenyhirdetks volt.
Kiemelem, - nern v6letleniil - hogy a ,,legsportszerfibb csapatjiit6M6rtn a kupit Nyiregyhiza
csapata kapta. A kupiit a GYSEV ajhlotta fel 6
111. Szolnok

Losonczi fir adta iit. Koszijnjiik. Nem.sokkal 6jf6l
u t h tombolasorsoh is volt. (Itt szeretn6m megkijszonni a tiirnogat6k atal felajiinlott aj8ndCktkgyakat.) A mulatozb folytaf6dott. Volt itt
,lvonatods" 6s m i e m s a ,Polip" e e t t e s kozremtikod6s6vel egy i g h mdat6s hangulat alakult
ki, ami reggelig nern hagyott &bb. A reggelizbt
kijvet6en S6t6ra mehettek a vendbgek, ah01 az
hlatparkot, a Strandfiirddt 6s a M6zeumfalut
lehetett megutogatni. ~ t l a ~ o s akett6szAz
n
vend&
g h k liitogatott meg egy-egy helyet. Szembly szerint
oriilok neki, mert s o h megismerhettkk vhsunkat
6s nevezetessegeit. Volt, aki azt mondta, az id6n ez
volt a legjobb Mozdonyvezetdk OrszAgos T a l h z 6 ja, 6s neki volt igaza! En is Evincsi vagyok a kovetkezdre, de' azt mAr mils szemszogb61 is Crtbkelni
fogom, mint az eddigieket. Koszonom a nyiregyhiizi
6s a mit6szalkai rendez6kolI6gik 6 misok £&-adhatatlan 6s odaad6 mur&ij%t!
LU6s Jiinos
ter. iigyv.

AVAGY
K6sziiltem a Vasutasnapra - hihetetlen, de igy van; Szildrd barcitom szeliden rneg is rdtt 6rte - B
nern tudta, kettSs c6l hajtott. Ma mBr tisztaban vagyok vele, rci kellett volna hailgatnom (mint mBr annyi
mdsszor), azonban egy pihenBm volt csak azon a h6tv6g6n. Nem akafiam mBs kollgga terveit
elusztatni, ez6rt dtinttlttem Ogy, hogy nern jelentkezem a nyiregyhdzi kir6nduldk csapat~ba,hanem
megel6gszem a szombati szuper show-val.
Napokig tanulrndnyoztarn a napot, sajnos (viddkiesen hallhatdan (irtilt az (itletnek.
Vasutas Hirlapban rnegjelent rnondva) belekeptek a levesbe Megigdrte, rnihelyst referdl a
prograrnte~ezetet, utbbb rnhr - k6tszer is. A studidvezetilvel filnokbnek, vissza fog hivni. igy
bet6ve tudtam, milyen program- besdlgetve felmerllli az atlet: is volt1
pont rnikor 6s hol lesz. SzUksgg mi lenne, hak6sziten6nk egy
Elk6rte a TV clrndt, hogy
volt a vonalisrneretre, ugyanis kisfilrnet; na nern rnagunknak (a elkiildhesse a hdtt6ranyagot 6s
halrnozni akartarn az 6lvezete- heti hiraddba elhg egy 20 a rneghlvdt. A stirdidvezetd le
ket.
perces 6sszedllitAs is), hanem- volt nyiigozve, hogy rnilyen
A Varosi TV j6 miikOd6se a MAV-nak - (it karnerhval olajozottan lezajlott az egesz,
egy ideje szlvQgyern, 6s ugy- tudna kivonulni a Vdrosi TV egy -6n rneg az6rt, rnert isrnerern a
szdlvdn hobbyrn is: arnikor 6s ilyen kaliberii rendezvbnyre - dolgok folyds8t. Ndlunk - ez
ahol csak lehet r6szt veszek az ez azbrt nern sernrni. Felhivtarn valahogy nern illett a k6pbe.
hletbben, k v b i ingyen. Legked- a Vez6rigazgatbshgot1 6s
Nern rnerulhetttink bele
vesebb r6sze szdrnornra az nbhdny kapcsolas utdn az tlilzottan a tervezgetbsbe, rnert
operatdri rnunka. Most Qgy lllet6kes titkhmiljevel beszbltern a d6lutbn ktizep6n csdrgott a
terveztern, hugy a filmfelvev6 a dologrdl. A tiglgy nagyon blefan. Pu: elilbb ernlitett
b
l
l
rnOgtil 61ern vtjgig a vasutas- kedves 6s kezvetlen -volt,

Mozdonyvezetdk Lapja
2001. jrilius - augusztus
kedves holgy hivott ismet, 6s kisse bizonytalan
hangon kerdezte:
- Jbl &rtettem, Onok a MAV reszere keszitenek
a kisfilmet?
- Hat persze! E kisfilm elkeszltese olyan
apparatust ig6nyel
faleg ha ilyen sok
helyszin van -, hogy passzibb6l nem keszitjuk
el! - hangzott az 6vatos felelet.
- Sajnos most deriilt ki - pironkodott szegenyke
-, hogy a MAV-nak mar van szerziidese erre a
munkara. Azert a meghivbt elkiildjuk! probalta menteni a menthetdt.
Ennyiben maradtunk!
A kdvetkezd svedcsavarja a vasutasnapi
r6szv6telemnek az volt, hogy lehrjztak a
pihendmet. ljgy tiinik, van olyan ember, akinek
tabb joga van a pihenohoz, mint masnak ugyanis nem t5n voltam az egyetlen, aki igy jdrt;
bar ez most nem vigasztalt. Emiatt a bejarati
vaganyut, 6s a k6sei jelzdkezel6s miatt a masik
operatar nem tudta lemondani a programjdt, igy
ttjrtbnhetett meg, hogy a hliszperces &iszeallitas
helyett csupan 6-8 perces hCr k(tszul a Vasutasnapr61.
Szbval, szamomra ilyen el6zmCrnyekkel
startolt a Vasutasnap - kezdtem hinni abban,
hogy ezen a napon a mozdonyvezetak nem
szivesen Ihtott vendegek.
A szombat szdp napnak indult, nem volt
trilzottan meleg sem. Nehdny felhd uszott at az
egen, latszdlag nem tul nagy drdeklddest
tanusitva az alant zajld esemCrnyeknek, csupan a
nap meredt mdlan, csak ugy sutijtt beliile az
drdekltkies.
Az allom~sdpuletbrzE3kelhet6 buszkes6ggel
szemlelte vadonatuj magasperonjat, tetszett neki
mdg igy, sarga csik n6lkiil is. Tenyleg sz6p a
Ibtesitm6ny el kell ismemi. Az 6pulet tljloldalan
szUrke aszfalt to terpeszkedett, a varos 6s a
vaslit tisszefogasanak eredmenye, a buszpalyaudvar. A mai napon fogja elnyerni a Baross Gabor
t6r nevet.
Az Unnepseg, a polgarmester 6s a pecsi
vasutigazgat6, no meg a vendegsereg r6szvetel6vel kilenc 6rakor az irj magasperon
felavatdslval, a nemzeti szinii szalag dtvaghaval kezdddott. Ezutan lepleztek le 8s koszoruztlk

-

meg, az 6piilet thloldaldn a Baross Gabor
emlektablht, a t6r pedig megkapta a Batoss
Gabor t6r nevet.
Tiz brakor erkezett az a menetrend szerinti
vonat, amellyel a ve&rigazgatb es klserete jUtt, a
topis negy kocsi helyett ezuttal egy csillogb CAV
szerelveny 6rkezett. Hatalmas tijmeg dzanlatt le
a vonatrbl 6s indult meg az ujonnan felavatott t6r
fele.
Tiz perccel kesdbb erkezett egy 17 kocsis
kijlonvonat, amelyet alaposan fel kellett hdzatni;
jdcskfin le16gott a peronrol. Ha lehet, errdl m6g
t6bb ember szallt le, a peron szinte roskadozott
az emberaradat alatt - sokan voltak, ez teny. Az
volt a szerencse, hogy ezt a vonatot nern az
embertdmegen keresztul kellett kijaratni, nem
Qgy, mint az eliSzdt. Roppant emberkigy6 indult
meg a Vasutasnap fd szinhelye fele, a DVMSE
sportpalyai felt!?,a restebbje mehetett busszal is,
a vhros fiiterkt6l pedig a gumikereka Zsuzsivonat szallitotta az erdeklbdgket (ingyen).
Operatar tArsarnrnal erdsen figyeltilk, melyik
az a studio, amely a kisfilmet kirsziti a MAV-nak,
de csak egyetlen ismeretlen profi kamerast
Iattunk a tijmegben. Hm...
A sportpdlyan zajlott az Crlet! A bejaratnal a
regisztracid, es a kezmlives vasar zajlott. A
focipdly0n k6t sator volt: az egyikben a bBf6, a
masikban a tlncbemutat6k zajlottak - a tdncmiiveszet minden vhlfajdval taldlkozhatott a nezd.
Kicsit odebb nai focimeccs okozott izgalmat a
n&.zdk soraiban. Tartotta magat a papirforma.
Bent a kiscsarnokban vasutrnodell kiallitasban
lelhettek Bramet az 6rdekIUd6k, valamint a ,Vasut
es a ktirnyezetvedelem" cimCi gyerrnekrajz tdrlatmiiveit csodhlhattak a Iatogatok.
A kiscsarnok eldtti parkreszen fiizdverseny 6s
borkostol6 boldogitotta az effajta elvezetre
vagyokat.
Mindekozben, a sportcsamokban a deleldtti
program r6szekent elkezdaddtt a dolgozoi forum.
Sok ember gyfilt assze a nezdtdren, es a phlydn
elhelyezett szbksorokban. A szokvhnyos
tAj6koztato utan keriilt sor a dolgozbk kerdeseire;
a varttal megegyezden, nem izzott fel a hangulat
ezen a ftrrumon.
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A szerkesztd megprbbdlt interjut kerni a

veArigazgat6 urtol, sajnos azonban elutasitotta
a felkhrhst, mondvan, dhlutdn lesz ra alkalom akkorra viszont rndr vege lett a forgatasnak.
Rbszemr6l e momentum utan egyetlen feladat
volt hdtra: szalagra rogzitettem a Zsuzsi-vonatot.
A kis gumikerekii vonat ket nyitott oldalu
mogyoroszinB kocsija formas, padsorokkal
felszerelt. A vonojarmB apro gdz6st formdlt vezet6dIldsa, termeszetesen sokkal komfortosabb, mint a nagy testver66. Elkg nagy sebesMgre kepes, magam is meglepddtem milyen
mozgekony a szerelvbny.
Nemsokara haza kellett indulnom, hogy
id6ben visszaerjek dolgozni. Ilyenformdn csak
egy-k6t hirem van a delutan t6rteneseirdl, de
mivel nem voltam jelen nem mennek bele
rhszletekbe, csupdn annyit lehet bizton bllltani,
hogy a lebonyolitasban rnetliltek fel bosszantd
rendellenessegek. Taldn az tudna rnes6lni rbla,
aki ott lehetett.
veres Gydzo"

Fusti
a e i k k p egy rkgi korbel
Sz@ mozdonyok h d j a b 6 1
Rkgi mozdony elkg fiistos
fgy miikijdik rninden csiihos.

E mozdonyok kis h d j a
Pesinek egy szkp fu"t6;hh.
Itt pihennek, feltolt6dnek
Ismkt vfgan ritra kelnek.
G6zos indul, s megy a vagon
klvezik is mindezt nagyon,
Kicsik-nagyok mind, ki 16tja
fgy j6n vissza sokak &a.
Mindenki, ki mozdonyt vezet,
Olyan, mint egy esteveszett,
Ezt csindja kjjel, nappal
Alvk nklkiil, akarattal.

Ez klete,

ez a vhgya,
hete nagy k i h i v h ,
Uteleme, virdgzzh,
Nem munktija! Hivak!!!
Budapest, 2001. ha:Hegedfis Gabridla

A Nkpszava ala'bb kozdlt cikkkben nern
kevesebbet Allit, mint hogy a MV Rt. a pn'vatiZaland6 dgek koze' keriil.
Jellemzd,hogy a mai napig krdem.nyilatkozatot
sern a kozlekedksi tilrca, sem a vasiit vezetdi nern
tettek kozze'. Kkrdbiinkre a Vasuti ~rdekegyeztetd
Tana'cs iilkkn, komment& nern ig'nyl6 vdlaszt
kaptunk: ,,mi is az iijsa'gM1krtesiiltiink.
fme a cikk

Az APV-hez keriilhet a vasut
Az ~ l l a m Privatiziicios
i
6s Vagyonkezelii (&v) Rt.
nern kivhta ,,kommentrilni", vagyis nern cafolta, de nern
is erositette meg azt a lap6rtesiilest, hogy hamarosan a
privatiziicids szervezethez kertil az eddig s ~ ~ l d k o s
allami tulajdonban, de a kbzlekedbi &ca kezelksdben
leva MAV Rt. Kerbnyi kva tigyvezeta igazgato
mindossze annyit mondott lapunknak, hogy a
,,tulajdonosval~hoz" a privatidcios torveny egyes
pontjainak a megvaltoztatiish lenne sziikskg, ahhoz
pedig parlamenti dbntds kellene.
A vastitthrsasag h V Rt. tulajdonba adbiirol sem a
kozlekedesi thca, sem a MAV Rt. nem kivht
ny ilatkozni.
Szakkrtiik szerint elkdpzelhetii, hogy a vasutnak a
vagyonkezeldhoz tort13116 ,,htcsoportositiisa", illetve a
privatidcios t o ~ i n y ,,tulajdonosvaltas" kapcsan
eseddkes modositasa a vallalat maglnositishak
elakdszit6se vdgett torten&. Csakiigy, mint az, hogy a
kormhy a kozelrni~ltban BtvAllalta a vas6t 107,8
millihrdos adossiga nagy rdszenek - 63,7 millihd
forintnak - a vissz;lf~zetks&.
A t a r t o h elengedesenek az eredmdnyekent ugyanis amellett, hogy csokkentek a c6g napi gdlkodassal
kapcsolatos gondjai - jelentosen javultak a ~ i k V
hitelfelvbteli leheasegei, s vonz6bba valt a tbasag.
Az esetleges privathici6 s o h a kormiinyzat a MAv
pAlyavaslitt61 m h ,,penziigyileg lev8lasztott"
kereskedelmi vastit rdszlegbt vagy annak egy reszet
ertkkesithetne.A MAV tavaly is dfmtdssel zhrb az evet.
A vfillalat egyes tevdkenydgei azonban nyereskgesek ilyen p6ldiul az h s d l i t i i s , illetve nbrnelyik InterCityj h t iizemeltetdse -, s ezekre az Metitgakra akadna
vevo. A 188 millihrdos ti5k6vel rendeked c6g nern kis
falat a befektetoknek, a c6g w i eszkozeinek drtike
eldri az 565,6 milli4rdot. A vagyon nagy dsze ingatlan,
illetve j b i i , gdp es berenden%, s ezek ,,szabadon
6rt6kesithetiiekW.
(To&:

Nkpszava)

Ih: Borsik J.
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LATLELET A MAV RT. M O Z D O N Y P A R K ~ N A KMUNKABIZTONSAGI
A L L A P O T A R ~ L,,ALULNEZETB~L"
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A Kiizponti Munkavedelmi Bizottshg, Clve a munkavedelmi t6rvdnyben biztositott azon jogosultshghval,
amely szerint: ,A munkavCdelmi kkpvisel6 jogosult meggydzbdni a munkahelyen az egeszseget nem
veszdlyeztetii es biztonsagos munkavegzds kovetelmhnyeinek brvenyesiil~s6rol."(Mvt. 72. 8 (I) bek.), a
G$Qzeti Szakigazgat6shgon megvalasztott kdpviselok
javaslatika intdzkeddseket kezdemenyezett a mozdonyok,
(elsbsorban a vezetoallllbok) valamint az elegtelen
munkakiiriilmenyi dlapotok felszPimolaska. A szakigazgatbsag (akkor meg faosztily) nem biztositotta a
hihnyosshgok atfogo megsziintetisdt. En61 tiSbb
e&kelest, vClemCnyt adtak a Munkavkdelmi Bizom&
Gbpdszeti Szakigazgat6sag teriileten dolgoz6 munkavedelmi kepviselok. A problimik jelentiss r6sze tovbbbra
is fennallt. Ezkrt a G6pCszeti Szakigazgat6sagon
tevekenykedb 125 munkav6delmi kepviselb, kaziiliik is
56 mozdonyvezetai beoszthsban dolgozh, elhatiu:ozt&,
sajht maguk mkrik fel azt, hogy milyenek a mozdonyokon
azok az allapotok, amelyek testi bpskgiiket, egkszs5giiket
kirositjhk, s befoly&soljika mozdonyvezetes biztonsigos
vbgzdsdt.
A Kozponti Munkavedelmi Bizottshg egyetertett a
kezdem6nyezisse1, 6s kkt m6rni)ki- 6s technikusi
kepzettsdgii mozdonyvezetis tagja vdlalta a felmeds
szervezkset, valamint irbyikisht. A munka Wbb honapig
tartott. A gdpdszeti fanoksdgek vezetai, feleliis beoszthsir
munkathai hallgat6lagosan tudom~sul vettek ezt a
kezdemenyedst. Terrneszetesen a felmdres a vezetisilkisokban t6bbiiyu volt.
Egydszt szubjektiv C ~ e l alapjhn,
~ s a vezetisk atal
miniisitett kornyezetben ~szlelhetis(huzat, hiimdrseklet,
zaj) hathsokat mindsitettek muszeres vizsghlat n 6 W .
Mbrhszt minositetthk azokat az eszkaziiket (pbldhul
ablakarlok, d k e k , ajt6k, ablakok mechanika &hat(>&ga stb.) amelyek allapota szemrevetelezks utjb, vagy
miikadBsuk i s h a s d a t u k s o r b egy6rtelmilen miniisit
hethk voltak.

Az 6sszefoglalo WkelbsMl a szakvezetis sziun5tra az
iizemeltetks biztonsaga, az egyes jhiitipusok illapota,
6s nem utolsd sorban az egyes gepkszeti finokskgek
Bllagiiban honositott vontat(?ihiivek oly modon is
e&kelheta, amely a finiikseg ez irinyu tevekenydgenek
minositksire is utal.
Javaslatunk a bizottshg szakertoi, tagjai 6Ital
asszeallitott tanulmanyt a tovabbi karbantartisi- 6s
fenntarthsi terveikben, valamint egydb miiszaki
int6zkedesei s o h hasznositsa. Bizottshgunk tisztiban
van a d~
Rt. beld anyagi er6fodsainak korlitaival,
de nem &?I felfigyelni m k r a a jekksekre, amelyeket
k6zbs c61 vezkrelhet. Tortenetesen a munkahelyi
balesetek, 6s a foglalkozis eredetii megbetegedesek
eliifordulasiira gondolunk, amelyek meg mindig
gyakoriak a mozdonyvezetokne1. Indokolt megelbz6
intezkediseket bevezetni, vagy tervbe venni azokat,
amelyek a mozdonyvezetok biztonsaga 6s eg6szsdgvedelme Mekiben az eddigindl magasabb szinvonalu
vedelmet bisitanak. Javasoljuk annak erdekdben, hogy
befektetett munkajuk ne vesszen khrba, a munkavedelmi
kkpvisel6k kapjanak thj6koztathst a kovetkeziSkr61: a
biztonshgukat 6s egkszsegitket fenyeget6 kockhzatok
felszhnol8sa, vagy csokkent6se CrdekCben, melyek
lesznek azok az intdzkedbsek, amelyek olyan helyzetbe
h o d oket, hogy szbithatnak felmedsiik figyelembevetel6vel.
A KiSzponti MunkavCdelmi Bizottsag ezliton fejezi ki
kSsz6netet 6s elismereset a felm6rbben rCsztvev6
munkavddelmi k6pvisel6knek, tovibba szerveziSmunkiit
Q irbyitht v6gzZi Dinai lstvb valamint Veres Gybzii
biittshgi tagoknak.

Budapest, 2001. mijus 29.
K6sdnettel a Kozponti Munkavedelmi Bizottsag
neveben:
Molnk Jbzsef
elniik

MCly fdjdalommal tudatjuk, hogy szeretett koll6g6nk

DUDAS BARNABAS
Cletenek 42. Bveben, 2001. jcnius 24-611 elhunyt.
Temetese 2001. jhius 28-b volt glirtig katolikus szertarth szerint az Alsozsolcai temetoben.
A kolldghk a sirbahelyezks id6pontjtiban, 16.30-kor 1 perces figyelj jeMsel bucsktak tole.
A Mozdonyvezetak Szabszervezete Miskolci Tagcsoport
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TANACSVALASZTASOK

UZEMI

2001. N O V E M B E R
Mind az iizemi tanacsok (uzemi megbizotfak), mind a munkavedelmi kepviselfik haromkves
mandatuma ez ev novembereben lejar, e s r t valasztasokra keri'll sor a MAV Rt. teriileten is az elOzetes
egyeztetesek alapjan
200 1.

november 27-28-29-611.

A hatalyos MunkarOrvenykOnyv 2001. julius I-t6l ervenyes m6dositasai nern erintik az uzemi
tanacsokkal kapcsolatos t6rvenyi eldirasokat. Ezzel szemben annyiban b6vC1lt az iizemi tanacsok
jogositvanya, hogy nem csak a munkavallal6k munkaviszonyaval iisszefiigg6, gazdasagi es szocialis
erdekeivel kapcsolatos kerdesekben kerhet tajekoztatast, hanem a hatrhnyos megkiiliinbiiztetes
szabalyainak megtartasaval kapcsolatban is (68. 5).
A

valasztasok jogszerrj es eredmenyes lebonyolitasa erclekkben istnet t~megalakulaz

Orsz&os KoordinAci6s Bizottsiig
a szakszervezetek - kaziittuk a harom reprezentativ szakszervezettel - 6s a munkaltat6 kepvisel6ib6l.
A Mozdonyvezeriik Szakszervezete 1Jgyvivfi Bizottsaga julii~s25-en egyhangiilag ugy diintiitt, hogy

1116s Janos
teruleti ugyvivcit, a

~ i j jelenlegi
T

elniikkt delegalja a bizottsagba.

MOSZ megkezdte a felkeszulest a valasztasokra, de nehany hatarid6re mar most, elijzetesen is
felhivjuk a figyelmet.
A jeliilks es a valasztas lebonyolitasara
az ijzemi Tanks
- a valasztasra jogosult munkavallal6k kijziil,
- legkesiibb a valasztast nyolc hettel megelfizden valasztasi bizottsagot alakit.
Ezt cklszerir szeptember masodik feleben megval6sitani, de legkes6bb okt6ber 2-is.
Az igy megalakult valasztasi bizottdg kerksere a mimkaltat6 Ot napon belul kiiteles atadni azon
munkavallal6k nevjegyzek$t, akik vAlaszthat6sag6t a bizottdg teszi kiizze.
A

A valasztasi biwttsag a valasztasok eliitt legalabb harom hettel teszi kiizzi: a jeldlt nCvsort, 2001.
november 5-ig.

Dr. Borsik J.

FELJEGYZES Z A J S Z I N T M E R E S R ~ L
Ket bkkescsabai mozdonyvezetiit tavaly nyhron levettek a mozdonyr61 halhskArosds miatt.
Az &lami NBpegdszsdgiigyi 6s Tisztiorvosi Szolgdat Bekes Megyei Int6zete az egyWcn6l zaj okozta
foglalkozhi megbetegedest, a mbik koll6gMl zaj okozta fokowtt expozicibs esetet iillapitott meg.
A gdp6szeti f6n6kseg ennek ellenere nem ismerte el, hogy zajMomnak kitett munkakSrben lennenek
foglalkoztatva, ezert a d v ~ ~ u ~Igazgat6shg
d i j
a zaj okozta hallkkirosodb - mint foglalkozhsi betegseg - alapjh
kCrt baleseti jhdkkig6nyiinket elutasitotta.
A dolgoz6k a MOSZ jogta~csoshozfordultak jogorvoslat6rt. A MAV Nyugdij Igazgat6sAg fele megfellebbeztiik
a hatilrozatot, 6s levelben fordultunk a I ~ L ~Rt.v Vezdrigazgat6sAga Foglalkozh-eg6&giigyi, Munkabizottsiigi 6s
KiirnyezetvCdelrni F6osMya vezetojehez, es kertiik, hogy rendeljenek el zajszintmkr6st a Mk6scsabai
mozdonyokon.
A vizsghlatot a Gepeszeti Szakigazgatbsiig kiSzremilk6d&6vel megrendelthk a h v Rt. GCpeszeti K6zpontjiitbl.
A 2001. mijus 8-i keltil vizsgdati jegydkonyv szerint 7 db V43 sor. mozdonybbl2-n6l meghaladja a 85 dB-t, 1n6l megk8zeliti, a tobbindl pedig 80 dB-t meghaladja a zajszint a mozdony vezet6allb4n.
Hivatalos vdasz a vezdrigazgat6sigc61 m6g nem Brkezett.

Budapest, 2001. jlinius 6.

Dr. Vagaday lldikb
jogtaniicms

Mozdonyvezetak Lapja
2001. jrilius - augusztus

A minima1Mr radiblis emelB&t befogadta a gazdadg. Ennek
bizonydgakbnt az el& negyedbvben a rendszervalUs 6ta nem
latott m b r t W n emelkedtek a reAlMrek, s mert most bhes
emberek jutottak Nnzhez, az blelmiszer-fogyass is. Annyiban
maradhatnank, hogy egbszslqirkre, vlqre. De taldn ennbl is
Mbbet is igbr a hir.
Nem tudhat6 mQ, hogy - nem utolsdsorban a kdzponti
bbremelbs miatt - a rembltnbl nagyobb inflbci6 mennyire
sorvasztja el most felszedett izrnokat, horpaszt vissza hasakat,
egyelBre ugy Iatszik, hogy a gazdadg feldolgozta a rfikbnyszerlttet 6riBsi Mrterheket. Euel mintegy elismeri azonban azt is,
hogy keveset keresnek az emberek nblunk. lndokolatlanul
keveset.
Wnnyen megmagyarfizhat6, hogy - mondjuk - egy nbmet
munbltat4 mibrt fizet ugyanazbrt a munbbrt hat-nyolcszor
tdbbet, mint Magyerorszbgon. Igaz, a kbt orszag nemzeti
jOvedelme, termelBkenys6ge k W t t nincs akkora kiibnbsCtg, mint
amekkorat a Mrek mutatnak, de azbrt Bppen el@ nagy. ES a W e
van helyzetben. Mi kicsit alultirazzuk magunkat, B ide@n, ez az
iizlet lelke. Nehezebben brthefd viszont, hogy a magyar M r mibrt
br j6val kevesebbet a csehnbl, a lengyelbnbl, a hoNtrtn$l. Mi lehet
az oka annak, hogy a mieMnb1 csak 8 szhlbkkal nagyobb
GDP-t el&lliW cseh gazdasigbd szerzett atla@zetesbBI havonta
910 liter tejet lehet venni, a magyansbl csak 580-at. Cukorb6l havi
100 kil6 a csehek elbnye, fbrfi6lMnyben mbrve a k i r b n w majd
ketszeres. EgyelBre nincs jele, hogy a munkaer6kUltdgek miatt
elkerirlnb a tBke Csehordgot, sBt. Am, ha hiszirnk annak a nem
biztos, hogy megalapozott, de elterjedt vblembnynek, hogy van ott
- azaz Csehorsztigban - nBmi szemfbnyvesztk 8s kbnnyelm f i a , rficsodhlkozhatunk a lengyel adatokra is b k a magyarnal
alacsonyabb GDP mellett vehetnek fizetbsirkMI havi 961 liter tejet
a mi 580 literiinkkel szemben. A Mbbi &m is jobbara nekik
kedvez. Igaz, ott ,szakszervezeti forradalom" eMzte meg a
rendszervhltoz&st, nem olyan Mnnyli ezbrt a fizetbseket lenyomni,
mint itt. De akkor mi van Howiitorszagban? Nem bonyokldnbk
bele, mert az eddigiek is igazolhatjik: a gazdashgnak amunkra

adott fejlett-i szintje a mienkdl magasabb MrMmeget is elbir.
Ide tartozik, hogy a fejlett ipari orszhgok kUz6tt nhlunk a
legalacsonyabb a viillalati n y e r w utfin fizetendd Ursashgi adb,
mikdzben a legmagasabbak kOzb tartozik az AFA, amit a
fizetbsekbdl vashrolt termbkek uk3n kell megfizetni. Es a
szerbnyebb fizetMrt - heti atlag 41 brat - teMt tUbbet kell
dolgozni, mint a kontinens legtdbb omigiiban.
Mlqis mar-mar vbgzetszerirnek tetszett ez a bbrszinvonal,
amely akkor is j6val az 1989-es szint alatt tartja a retilkeresetet,
amikor a gazdadg teljesitmbnye meghaladja a rendszervhlths
el6tti eszteWt. A helyzet rfia&sul, ha nem is sorsszerir, de
okszerii. A nyomott M W l l 6 s t a szodalizmusb6l hoztuk, ahol ez
volt a teljes foglalkoztatoWg, Bs az e r W n Umogatott alap
termbkek Q szol@ltat&sok Bra. A kedvezmbnyek megszfintek, s
ha emelkedtek is a fizetbsek, nem annyival, hogy eHensirlyoztAk
volna a vesztesbgeket. Az emberek jobban fkltettbk a
munkahelyiiket annB1, ~ m h o g berharcokba
y
bocsdtkoztak volna.
A ~4llalkoz6k6ltek a helyzettel. Munkaact6k6ntaz bllam is igy tett,
M r j6 ideig inbbb a kenyszer, mint a sziikkebliidg ok6.n. A
WlMldi fdke Ptt, jobban is fizet, mint a hazai aflag, f b l j j viszont
csak akkor megy, ha n6 a termeldkenyseg, de M l t akkor, ha az
eddigiWrt m& nern kap kreatfv 6s lelkiismeretes mun@t. A
szervezett BrdekvMelem egy darabig magat61volt gyenge, ahogy
labra kaphatott volna, a hatalom fojtja el. Szinte semmi nem fesziti,
tolja kijl6nlJsebben felfelb a Mreket. A szolidaritits pedig tudottan
gyenge nhlunk, akir fbnftdl lefele tekintjirk a klrsadalmat, akLir
azonos szinten belirl maradunk. Ha nincs ez a korrnbnyzati
emeb, lassan htvehettiik volna a munbltat6i terrninol&gibt,
amely az alacsony fizethket MrelBnyrtek nevezi, szinte tekintet
dlkiil arra, hogy ez a munkavtillalbk szimhra viszont hbMny. Ha
err61 kevesebbet is beszblirnk.
Pedii lenne rB ok. Mert miMzben megt&t a jeg, hbtr6nyunk
tovBbb nbtt. Ndlunk a kivbteles korm$nyzati intbzkeddsnek
W n h e t l l e n az el96 negy&vben 4,4 szhalbkkal n6ttek a
retilkeresetgk.Csehorszhgban - rnagWl- 6ttel.
(Fords: N@szaM&g)
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2001. julius - augusztus

MOZDONY
Szardinihban nern kellett, a rnagyarok viszont rnegvettek
A villanymozdony szdrdl a legtobb smbemek a kdk-sdrga V43-asok jutnak az eszdbe, ezdrt is keltett nagy feMnBst a Ddli
pdlyaudvaron, a szomba2fielyi sy0t-s szemIvBnye eldtt tavasszal felbukkant sArgsziild s z M , szokatlan fomdju vontatd. A kalauztdl
a kivdncsi utasok azt is megtudhattdk: a arcsa jdszdg prbbaidejet tolti a magyar vasOtvonalon, s ha bevdlik, ket tucat hirsdval egyiitt
hamarosan a MAVszolgdlatiiba iill.
Ha igy lesz, az mindenkhppen Ijj fejezetet nyii a magyar
vasutt&sasag tortBnetBben, hiszen a MAV a kozvBlekedBs
szerint eddig nern vasarolt kulfoldrdl villanymozdonyokat.
Juhtisz Gyula gBp6szeti szakigazgat6 szerint a jelenleg hasznatt
vontatok valdban Ganz-gyBrtmanykBnt Blnek a koztudatban, s
csak kevesen tudjdk: az elsd hQ V 43-ast 1963-ban egy nBmet
konzorcium keszitette- igaz, magyar rnegrendelBsre -, s csak a
nyolcadik darabul, a licenc megv&sirl&saa n kerult a gyarus
Magyarorszagra. A 3000 Iber6s V 43-asokat egyBbkBnt 1982ig gyartotthk, s osszesen 372 kBszirlt ebbdl a vasutas korokben
Szili nBven emlegetett tipusbbl. Mivel a legtijbb mBg ma is fut,
37-38 Bves pdldanyokkal is gyakran tal8lkozhatunk.
Teljes egBszBben magyar fejlesztBsG 6s hazai gyartilsd
viszont a MAV mozdonyainak legnagyobbika, az 1974-75-ben
megjelent, 5000 Ideras V63-as. A nagy teljesitmBnyG, hosszCl
teher- 6s gyorsvonatok vontausara is alkalmas mozdony elsd
pdldanyaban rnBg Siemens gyilrtmanytl villamos berendezbs
dolgozott, a 002-13s sorozatsz~mt6lviszont fir a mozdonyok
.lelken is magyar. Az 1984-ben megkezdddott sorozatgyiirths
ut4n a Ganz Mavag Bs a Ganz Villamos Mdvek 1988-ig gyartotta
a tipust, amelybdl az 1981-ig osszeszerett darabokkal egyiltt 63
kBszult. Azdta viszont a ~ b r V ha a V 46-0s tolatdrnozdonyokat
nern szarnitjuk - nern szerzett be hj villamos vontatdkat.
Egy rnozdony egyBbkBnt legfeljebb 25-30 Bvre kdszul, tirn
pBldaul az elektronika az uj fejleszt6sek miatt ot Bv alatt elavul.
A rnozdonyparkot amligy folyamatosan frissiteni kellene, erre
azonban a vasSltt&sasiIgnak az utdbbi milsf61 Bvtizedben nem
volt IehetdsBge. (Ebben az iddszakban csuphn felfijiklsokra
futotta: 25 V43-ast gene~loztak AUagosan 115-120 millid
forinurt, 15 dvvel rnegnovelve a fiatalitCIWran atesett jArmSivek
blettartamat.) Jogos kBrdBs persze, hogy ha vBgul mBgis
rilszanjak magukat a mozdonycserBre, Kandd KAlrnBn - a
villanymozdony feltal816ja, a kontinens elsd villarnositott
vaswonalanak kivitelez6je - hazhjaban miBrt nern a rnagyar
ipar gyibtmanyai koziil villasztanak. Juhasz Gyula szerint a
valasz egyszed: hiaba lenne vev0 a MAV egy uj magyar
villanymozdonyra, ilyen mozdony ma nern Idtezik.
Gyzlrtdkapacit& talan mBg lenne, iij konstrukcid azonban nincs.
Mivel tiz Bve sem a MAV, sem a masik nagy magrendeld, a
BKV nem rendeR egyetfen villamos vontatilsli jarmllvet sern, a
tervezBs Bs a fejlesztes leiill, az enel foglalkoz6 szakemberek
pilydt (vagy orszagot) viltoztattak. Ha lenne is fij rnegrendelhs,
idehaza legfeljebb gydrtani lehetne, a know-how-t, a szellemi
tartalmat kiilfoldrdl kellene megvas8rolni.
Ebben a helyzetben a MAV-nak paratian lehetdsbget jelent a
kBz alatt, eldnyos feltetelekkel beszerezhet0 25 olasz mozdony.
Val6jBban nern Bj, de gyakorlatilag hasznalatlan mozdonyokrdl
van sz6, arnelyek nern mindennapi kalandok utiln kerillhetnek
Magyarorszitgra.

A TEAM olasz konzorcium altal tervezett E491-492 tipusu
mozdonycsalad tagjait 1986 6s 1990 kozbtt gyhrtotthk, a
mechanika a FIAT Ferroviarianal, az elektronika Bs az
osszeszerelBs pedig az Ansaldo Trasportinal kBszult. A
mozdonyok - nBhany prdbakilornBter lefuthsat nern szamitva gyakorlatilag a garbsban alltak, Olaszorszagban ugyanis nincs
rajuk szukseg. A felszigeten 3000 voltos egyenfeszultsBgG
rendszert hasznilnak, a 25 mozdonyt viszont Szardlniaba
szintAk volna, ah01a hazaihoz hasonlb, 25 kilovoltos, 50 Hz-es
v ~ a k o z daramli halbzat megepCtesBt terveztdk. A sziget
vaslStvonalainak villarnos~s~t
v6gul lefujtik, Igy a legyartott, de
haszndlatba nem vett rnozdonyok az olasz vaslit nyakiin
maradtak.
Az Hliai vaslitthrsasag tavaly hirdette meg eladasra a
folosleges vontatdkat. Mivel nem volt tul sok jelentkezd, a MAV
igen eldnyos ajanlatot tehetett: gyakorlatilag annyit kina%egyegy t'ijnak tekinthetd mozdonyhrt, amennyibdl egy hasznM
V43-ast fel lehetne Ojitani. A urgyal8sokat az idBn Bv elejBn
kezdtek, februarban pedig mar Magyarorszagra Brkezett az
E492 004-es szamlS vontatd, hogy a magyar vasutasok iizemi
kbriilmBnyek kozott is kiprdbalhassak. A rnozdony husvBt 6ta
kozlekedik a hazai vonalakon: tiz napig eldfogatkBnt (mogotte a
biztonsag kedvB6rt V43-assal) jaram, uuna bnalldan. Az olasz
jarmll a Budapest-Szombathely viszonylaton naponta egy par
gyors- Bs egy par tehervonatot vitt, mindennap 800, eddig
osszesen 37 ezer kilomBtert tett rneg. Julius elejBig 8
alkatommal hibasodott meg, arn ezeket a kisebb bakikat a MAV
szakbrtdi a 12 eves Allasiddnek tulajdonitott8k. Az elsd
komolyabb probldma a napokban meriilt fel: elromlott a
villamos f6k szell0z6je, amit csak Olaszorszagban lehet
megjavltani.
A prdbamozdony most hazatbr, arn a rnunkiik elvBgzBsenI&
irjabb egy hdnapra visszajdn. Mivel a hazai mdszaki
elbirdsoknak megfelel, a mozdonyvezetdk tapasztalata szerint
pedig igen jd a futdsa 6s - bar a vezetdasztal nem a megszokott
jobb, hanem a bal oldalon helyezkedik el - kenyelrnesen
irilnyithatd (raadbul a villamos f6k kisebb karbantaMsigBnye
miatt nem kell 48 6rankBnt atvizsgilni, mint a V4basokat),
esdly van rii, hogy a MAV a vasiwths mellett dent. A magyar
nemzeti bOszkes8gnek pmze nem esik jbl, hogy hosszd
Bvtizedek d n ismet kulf~ldr01kell villanymozdonyt behoznhnk,
Bm az eset ugy is megkOzelithet6: a remhyeink szerint olcsdn
adott mozdonyokkal Olaszorsz(Ig tulajdonkeppen csak egy r6gi
addssagot tbrleszt Az italiai Valtellina neh6z terepviszonyair61
hires vasutvonaliit - Eurdpaban elsdkBnt - 1902-ben egy 33
Bves fiatalember, Kandd KhlmBn vezetbsBvel a magyar Gam cBg
villamositotta, rniutzln a feladatot s z h o s nagynevG versenyklrs
megoldhatatlannak itelte Bs visszautasitotta.
Fords: Nbpszabah4g
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NEHANY
GONDOLAT
A V A G Y : ,,CSAK

HALAT

NE VARJON AZ EMBER, MERT A K K O R

1908-ban egy fiatal magyar mernijk
Olaszorszagba ment, es a Tellina vijlgyeben egy
megbizhatd - akkoriban korszakalkot6 -, 106 krn
hosszu, 3 fazisu vasutat tervezett, epitett es
uzemelt be, mely aramellhtci rendszerevel, mozdonyaival hosszu idcikig tijkeletesen m~kijdijtt,es
csak az olasz vasutak egysegesitett aramellatasi
rendszere miatt szuntettek meg a vaIt6aramu
rendszert. Ezt a kistermetQ, vkzna mernijkijt
Kand6 Kalmannak hivtak. Akkor gyhrtott mozdonya ma is lathat6 a milan6i Kijzlekedesi
Milzeumban.
Ahogy a kijzmondas mondja: ,kijlcsijn kenyer
visszajar". Hat mi visszakaptuk, 6s maris aktualissh valt az alcimben ICvci masik kijzmondas is.
200 1 . februar vegen bemutatasra es kiprcibalhsra megkrkezett az Olasz Vasut E4.92-004 psz-ir,
valt6aramu C~zemrealkalmas mozdonya. Kivhncsian vettiik kijriil a ferencvarosi villanyszin elQtt,
mustralgattuk es tijbben is ugy gondoltuk, hogy a
mCg hatralev6 szolgalatainkat szivesen letbltenenk
a vezetciallasiiban.
- Nem olyan szep, mint a Sissi, de hatha nern
fekszik el annyiszor, mint a Cicciolina mondogattuk, eszre sem vkve, hogy maris
becenevet adtunk az Ijj mozdonynak.

Nehany sz6t a mozdony kialakulasar61. Kb. 13ewe1 ezeliitt felmeriilt a gondolat, hogy a
Szardinia szigeten lev6 Szard Vasutat villamositjak.
Mivel a sziget kisse tavol esik az ,,olaszcsizmatcil".
ezert nern kell szorosan illeszkednie az Olasz
Vasut egyenararnli rendszerehez, igy itt lehet a
kedvezhbb, ipari hal6zatrOl is taplAlhat6 50 Hz-es
valtbaramu rendszert kiepiteni. Meg is rendeltek a
19 db 140 km/6ras, 6s a 6 db 160 krn/Oras
sebessegfi rnozdonyokat. Az Ansaldo 6s a FIAT
pedig rijvid idcin belul lesz6llitotta a gepeket. Nem
volt nehez dolguk, hiszen a mozdonyok fut6mQve.
alvaza, vontat6motorjai megegyeznek az
egyenararnu rendszerben Ilasznaltakeval.
Am a villamositas valamilyen ok miatt
abbamaradt, igy a kesz mozdonyok egy R6ma
rnelletti fiitcihaz hasznAlaton kivul, ures dephjaba
keriiltek, es 1 1 even at, aludthk 6des ,,Csipker6zsika-hlm~rkat".
Nalunk ezt ugy mondjak, hogy a
.,nyakunkon maradt", meg kellene szabadulni
tciluk. A megalakult marketing csapat fel is ajanlotta
rijbb vasumak, pl. a Jugoszldv vasutnak (a hAbonJ
rniatt kr6nikus mozdonyhianyban szenvednek),
Irannak, meg a rijrijkijknek sem kellett. Ekkor
14
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megtalaltak a MAV herceget. De mintha valami baj
lenne azzal az ebresztci cs6kkal ...
,.La speranza sempre verde - a remeny rnindig
zold" tartja egy olasz mondas. Csak hat nalunk,
ebben a szhraz Karpat-medenceben hamar
elkezdett sargulni ez a zdld ... Mert hogy
mhrciusban - kisebb atalakitasok (aramszeddk,
ijnmfikijd6 Iegfekez6 rendszer) utan - elkezdiidtek
a fut6pr6bak. Az elsci meterektcil kezdve kb. 20-24
szolghlatban voltam ezen a gkpen, igy szereztem
nehany tapasztalatot a milkiidese soran.
A rnozdony nagyon sirnan, csendesen firt (az
alja megegyezik az FS-nel firt6, tijbb sz6z
egyenarami~gepevel), nern huzatos es nagyon j6
a miiszervilagitasa, es... ennyi. Nincs tiibb j6
tulajdonshga, illerve a MAV gkpeknek jobb.
Szerintem a mozdony gyenge. Ez lehet, hogy
csak beailitas kerdese (talhn, hogy sikeruljenek a
prhbak),de 70-80-assebessegig egy Szili is jobban
gyorsit. Lehet, hogy loo krn/6ra felett j6l tud
gyorsitani, viszont ez a kepessege a 80-as, 100-as
palyakon nern hasznalhat6 ki. Az egyendramu
rnotorok teljesitmenye 1 MW ugyan, de a hullamos
egyendramot nern szereti (eriis kefeszikrads),
ezert vissza kellett korlatozni 785 kW-ra.
Bar sz.5rnitott teljesitmenye megkbzeliti, indit6
von6ereje messze elmarad a V63-astcjl. Nem lesz
egy ideais tehervonati mozdony. Volt eset, hogy
nevleges terhelessel egy 8 ezrelekes emelkedcin
25 km-ig visszalassult. A fictksi teljesitmenye
viszont aluln~eretezett. (Szardinian megiscsak
meleg van). ES biztos, hogy 8 kocsinal soha nern
lesz tijbb az indulc) vonat?!
A mozdonyon 8 darab fhkhenger van, am ezek
a forgbvazakon legalul, legkiwul vannak elhelyezve. Mi lesz, ha minuss 15-20fokos, llavas id6ben
elfagynak (nalunk ugyanis, Szardiniaval ellentetben
elbfordulhat ilyen hide$), vagy ha egy aut6
eliitesekor a roncsok IesodorjAk a fekhengereket?
Akkor sohasem allunk majd m e p

vezet6allas a bal oldalon van kialakitva, ez
nern baj (a howat mozdonyokon is ott van), de ha
MAV rnozdony lesz, engedklyezi-e a felugyeleti
szerv, vagy At kell helyezni a jobb oldalra
(@rakdfxlez&, az ajt6 a mozdonyvezetb hathba
nyillk stb.)?
A mozdonyon nincs hfitbszekrkny, Ikgkondicionald (lehet, hogy Szardinihn --5g sincs rrn1sg?).
Van viszont hon~tvAlkom ikiir. villar orotva
A
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csatlakozassal (fontos a jd megjelenes, igy
keszulve a 1 4-1 6 bras szolgalatokra).
A biztonsagos mQkOdes krdekeben sok
dologbbl kettij van: akkutiiltcik, trafbszell6z6k,
Iegsirit6k (egy nern is lenne elkg tehervonatra),
Aramellatd inverterek. Az egyik inverter az olasz
mozdonyokon ma is hasznalatban lev6, a masik
viszont a valtdaramu uzemre kifejlesztett uj
szerkezet. Na ez a masodik szokott meghalni.
Ekkor az els6 atveszi az AramellEitast, viszont a
megnbvekedett segeduzemi gepek sAma miatt
(ami az egyenaramu gepeken nincs: traf6sze116z6k, olajkeringeth) nern birja 6ket ellatni
arammal.
Nem egyszenli a vezetese sem: a kontroller
paranyi elmozditasa is 100 A-os hrarnniivekedest
jelenthet, az automata sebessegtartd uzemmdd 58 km-es ingadozdssal valbsithat6 meg. Nem
megoldott a villamosfek-lkgfek egyCittmBk8dese
sem.
A tervezijk nern keszultek fel olyan - vhltddram6 uzemmodban el6forduld - dolgok megoldasara, mint pl. a fazishatar alatti athaladas 30-40
mp, mire ujra vontatni iehet, ez viszont emelked6ben 1 0- 15 km-es sebesskg-visszaesest is okozhat.
Vegsd (egyeni) velemenyem: ennek a
mozdonynak a prbbauzem soran szerzett
tapasztalatairn szerint:
- vontatasi mutatbi nern jdk (nekem eddig mCg
nern bizonyitotta),
- mdkiidese bizonytalan (hdnyszor kellett
megkerni a vonbgkp vezetdjet, hogy h&za 6 a
vonatot!),

- sok dolgot at kell alakitani (fekszerkezet,

viIagit$s),
- sok dolgot fel kell szerelni (EVM 160, TELOC
2200,

450Hz-es radid),

- alkatrksz-ellatasa nern megoldott

( 10

napot

vartunk trafdolajra, mert a mienk nern jd),

- Kicsi darabszamu a sorozat (a szivemnek oly

kedves M63-asok is jb, ha 14-I 5 evig birthk),
Lehet, hogy 0 km-es, mbg nern kopott gepek.
de a&rt a tiimitesek, gumik mar 12 evesek, e s
ezek hiia forrasai lehetnek (trafbfolyas,fekrendszer).
Az olasz marketingcsapat szerint - akik kiizul
csak egy villamosmemiik, a tiibbi keresked6 - a
mozdony kittind konstrukci6, a problemak oka
altalhban a magyarorszagi k8rulmenyekben
keresend6. Art61 fu@<ien,hogy eppen mi a nern j6
a gepen. a vonalfesziiltseg vagy tirl magas, vagy
h5l alacsony. De megis, hat nern nekunk akarjak
eladni?
A kupec sem a sdnta lovaval megy a vhsarba!...
-

Szerintem e gepek helyett, inkabb valami
univerAlis, nagyobb darabsdmu, hazai gyarthsu
- Ganz, Adtrans - mozdonyokat kellene beszerezni
(a Taurus csak kirakat Nyugat-Eurhpa fele).
OIyan aron pedig igencsak meggondoland6,
hogy a MAV kijzgazdik szerint, megveteluk eseten
25 db V43-ast azonnal le kell selejtezni (bar az
els6k mar 38 evesek, de megbizhatban futnak).
Gondolataimat azert osztom meg veletek, mert
egyes MVvezet6k sajt6t6jrjCkoztatdn nyilatkodk,
hogy ,mes/Asaroljuk az olasz
mozdonyokat". De ha a mi
velem6nyirnkre nern is
kivhcsiak (hiszen mi .csak"
mozdonyvezetdk vagyunk),
legalhbb kkrdezzek meg a
g6ppel foglalkozd reszortos
mkmokiiket, 6k is tudnanak
mir6l mesklni.

I

Ahogy Karinthy irta: .Nem
mondhatom el senklnek,
elmondom hat mindenkinek".
f% bizom benne, hogy tisztelt
Kand6 Kalmhn urnak nern kell
a szCgyent6l forognia a
sirjaban.
'
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E U R ~ P AVASUTAT
I
TEREMTUNK
V E Z E T ~ZSENIALITAS
I
VAGY DILETTANTIZMUS?
dszinte elismertkem a Vasutas Hirlap szerkesztiiinek
6s ujshgiroinak, akiktal az iris cimdt kk8lcs6n6ztem.
Tisztelem a fkadodsukat, amellyel a MdiV arculatht
kivinjik szebW, a munkavualbk szimira vonzbbbi
tenni. Miden igyekezet, a legjobb sizbd6k is kudarcot
vallhat azonban, ha az olvas6 nern azt tapasztalja a
munkahelyen, a kfirnyeztkben, ami az ujs@ lapjaib61
M felC. Virtdlis vilagban erzi magkt, melyben sernmi
sem az, aminek Ihtszik. Az ujstigir6i etika, az objektiv
thjdkoztaths erkolcsi k2ltebzettsCge nemcsak a sdp, j6,
pozitiv tortdnesek szdles k6rben valb tudatosithska
vonatkozik, mivel ezeknek ko&rzetjavitb, teljesitm6nyntivelii, osztbnzii hathsuk van. Vonatkozik a hibik,
tdveddsek megjelenitksdre, a hozott intdzkeddsek, esetleg
a feleliiss6gre vonk tdnydnek 6s mhtkk6nek ktizhkd
tdtelere is. Itt eisiisorban nern a ,,kisvasutasbb-ragondolok,
aki mik6zben dolgozik, hibkhat is, akire a munkhltat6
szigora azonnal lesujt, elvkgre is rendnek KELL lennie!
Olyan esetekre gondolok, melyben vezetiik vCtkes
k6telesdgszegese, utasititsellenes, az Mt. 6s a KSZ
rendelkedseivel ellentdtes, szindekos, esetenkknt hatiisk6kt j6val hlllep6, kiirokozb tevekenysdge bebizonyosodott, 6s NEM T ~ R T ~ NSEMMI!
T
Ezek azok, melyek
kifejezetten NEM javitjik a munkahelyi kodrzetet, a
munkavallal6kat drdektelenne, k6z6nyossC teszik.
Kialakul egy ,,bgy is mindegy, itt mir csak rosszabb lehef'
Bllapot, melynek a munkavegzCsre, a teljesitmeny
nOvelCs6re gyakorolt hatiisit elemeni sem sziiksdges.
Vannak ilyen esetek, de nern lehet rbluk olvasni,
legfeljebb a MAV firtesitii felmentdsek, munkaviszony
megsziintetdsek rovatiban.
A vezetoi munka Brtekeriil, annak megfelelii,
ravidesen termeszetesen eurbpai mertekii anyagi
ellentdtele&enek sziiksdgess6gkriil tiibb irist is olvashattunk, mely egy j61 miik6dii vtillalatnhl magatol
drtetiidii 6s termkzetes. Midez azonban nern mfikbdik,
6s eziital nern valbsulhat meg a feladatra val6 tbkdletes
alkalmasshg, 6s a tevekenysdg kazben hozott disntksekdrt
valb teljes feleliiss~gvhllalknekiil.
Az akalmasshgr61 csak annyit, hogy kiilfZild6n egy
kisebb vagyont koltenek a megfelelii szemely
kivhzkiska, mely kCdbb busban megtMl, ugyanis
elhibhtt dSntksek miatt nern eri kiu a munkdtatbt.
A hozott intkzked6sekCrt valb feleliisdg ma a d v nl csak a papirforma szintjkn l&zik, e d t a l val6stigtartalma, megfontoitsigra kbztetii, visszatart6 ereje
nincs. V6lemenyem szerint ez ma a
hmhstratdgikjinak az Achilles-sarka.

Visszatdrve az iriis cimehez, minden szlogen, ha nincs
m6g6tte valh tartaiom, komolytald vhlik, 6s utbbb a
vissizhjhra hat.
Vajon eljutunk-e a hiin ihitott, alig veszteseges,
modern, pontos i s kisaithatb, szolgiiltatb e d p a i
vasutak szintjere, ha menet kkben kbszt teremtiink,
felfigunk t(irvdnyt, szeniiddt, irasos rendelkezest,
menetrendet 6s mozdonyfordul6t, a tisztesdges emberi
kapcsolattartzk irott, 6 iratlan szabitlyait, adott esetben,
az Alkotmhyban biztositott alapvetii emberi jogokat is?
Tisztiiban vagyok vele, hog+iriisom nern a sikemtdnetek s d m i t fogja gyarapitmi. Hihnypotlhsnak
szinom, ha tigy tetszik, iizenetnek. W a k6vetksre tala,
6pitii kritikakent a jobbititst, az el6rehal&t, a megtisztulht fogja smlgiilni.
A menetrend-valto*,
az atallb kisebb-nagyobb
z6kkenokkel j&, nagyobb odafigyelest igenyel. Ezt
minden vasutas tudja, termesmkmek veszi, zavartalan
lebonyolltasa a szervezksenmidik.
Ami Yiszont a Kumzentmikl6si Csom6ponti FBn6ksbg
teriiletdn tortent, arra mdg az ,,htkos6' diktaliua
legdthtebb idBszaMb61 sem tudn6k haso& p6ldat
emliteni.
Bebizonyosodott legalabbis helyben -, hogy a
rendszerviltits u t h t6bb mint tiz evvel a Mv-nsil nern
hogy a rendszervhltits, de mig a szemldletv4ltoztis sem
kezdiidatt el.
~ r v e n ~ emenetrend,
s
a TFO irrisos rendelkezkse, a
hathlyos szemhlyzeti- Cs mozdonyfordul6 ellenere a
csom6pont vezetiije NEM ENGEDI, megtiltja a Bz
motorkocsi lekiizlekedds6t.
NEM ERDEKLI a @-mozdonyirsinyit6 aggodaha, a
gdpdszeti oszthly Iigyeletednek jogos hivatkozkia sem,
miszerint az uj k m i d M 2001. jiilius 01-ti51 vezetik be
(Gy. 435-73612001.TFO). Ennek lenyege, hogy a forgalmi
szemklyzet T ~ R V ~ N Y EQSgazdastigos foglalkoztatha
6rdekeben a gep6szet.i szakswlghlat a szemelyzeti- es
mozdonyfordul6k kialakitiishnhl az iizemidi) megvhlto&$ vegye figyelembe.
lnt6zkedds6nek k~sztinhetiiena d~
az Mt. 102.8 (1)
bek. 6s (3) bek. a.) pontjkban foglalt Mtelezettstgeinek, a
mozdonyvezetiikkel szemben nern tudott eleget tenni,
valamint s6riilt a szibadidi) eltiiit6sbt biztosit6 alkotminyos jogunk is.
A gdpdszeti oszthly iigyeletese a rendkiviili
esemenyr61, az utasithsellenes munkavdgzesr61 reszletes
jelentdst tett.
1. a mozdonyvezetiinek a tiirvenyes munkaidii felett 81
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perc ~lszolghlatakeletkezett,
2. a motorkocsi vizsgalati ideje a vonat v8gallom~satbl
40 km-re, 5.00 6rakor lejbt. A vonat a mozdonyvezeta szemelyes feleldssegenek 6s jbindulathnak
kiSsz6nhetden tudott menetrendszeriien lekiizlekedni,
3. a motorkocsit kiilon mozdonnyal 15s szemelyzettel,
hidegen kellett a honos vontathsi telepre tovhbbitani,
74 km thvolsagrol.
A kovetkezd kjszakai szolgiilatban a motorkocsi ismet
nem kozlekedhet. A kiilfinbseg csak annyi, hogy a
mozdonyvezet6 TORVENYES 12 bra szolgalata a
szemelyvonat tovabbithsa kfizben, kozkp~lomitsontelik
le. A leviiltb szemelyzetet a tartalkk mozdonnyal viszik
ki, a vonat 9 perc kCs6ssel erkezik. Ennek a
mozdonyvezetanek 206 perc tulszolgiilata keletkezett
ligy, hogy a vontaths biztositotta a levaltojat, csak a
viiltist tett6k lehetetlennc5.
Vessiink egy pillantist az eldirhsokra.
5.1.2. A csombponti vezeta feladata, feleldsdge.
5.1.2.2. Szervezi, 6s bsszefogja a csomopont allom~sfinoksdgeinek munkhjht, a gazddgos miik8dtetes figyelembe veteldvel biztositja azok,
valarnint tev6kenysCgiiket segita tArsszolgiilati
Bgak drintett kiilszolgalati egysdgeinek

TEKINTETTE A

200 1 . aprilis 18411nyugdijba vonult Grenczer
Janos, a szolnoki Gepeszeti Fbnijkseg vezet6je.
BeszAmitott szolgalati ideje ijsszesen 44 6v 61
nap. Folyarnatos MAV ideje 35 ev 27 nap - a
tani~lmanyi id6k es egyeh MAV id6k
beszamitas~valijsszesen 43 C.:v 58 nap. Ebb61
Szolnokon tijbb, mint 34 ever tdltijtt, e s 22 ever
vezetdi rni~nkakijrben.
~rdekelt,hogy egy ilyen nagy tapasztalattal
rendelkezii gepeszeti szakember hogyan tekint
vissza micnkasshgara, eleti~tjara,az elert sikereire
6s az ezekkel jar6 pozitiv es negativ emlekeire. A
bennem megfogalmazddott kerdesekre egy
szem6lyes talalkoz6 alkalmaval kaptam meg a
valaszokat.
- Hoggun kezd6dott cr vasuti pdlyajutdsa &.s
hogy kerult Szolnokra?
- Vasilti palyafiltasorn egy vasutas telepiilesen,
Hatvanban kezdddijtt. 1939-ben az ~jhatvani
EGYUTTMUKODESET.
sziilettem. ~ d e s a p a m ,
5.1.2.8. Biztositja a Munka Torvenykbnyveben Cs a munkasnegyedben
Grenczer
Jhnos
a
hatvani
filrdhaznal kezdetben
Kollektiv Szerziidesben el6irt rendelkezksek
lakatoses
vasesztergalyos
a mozdonyjavit6ban.
MEGTARTASAT.
majd gdzmozdonyvezetij volt, az 1940-es evek
Mindezek, valarnint az ir6sos rendelkeds ellenere, masodik feleben a Mozdonyvezetiik Otthonanak
hathskfikt t6ll6pve megvaltoztatja az iizemiddt. ~ l d a s o s tarsadalmi elnijke. ~desanyamszinten a hatvani
tevdkenyskge kovetkeztdben a gepCszeti fiinoksegnel fc1t6haznaldolgozott, onnan ment nyugdijba, mint
sulyos vezknylesi nehezdgek jelentkeznek, a tulszol- iktat6. A csaladi - a vasutas kijrnyezet - a
ghlatok 6s a hidegmenet tetemes kiiltsdgtabbletet vasurasok tarsadalornban, a varos eleteben
eredmknyeznek. Alhirt, Crvknyben 16vd (KSZ, Helyi betijltijtt szerepe egy fiatalembert megerintettek es
FiiggelCk mell6klete) szemClyzeti fordul6kat kell az id6 el6rehaladtaval fokozatosan athatja a vasuti
szol&lat, a felel6ss~g.es a fegyelern. Ram igy
ittalakitani, elfogadtatni, minden hatiridot figyelmen hatott az a bizonyos mozdony fiistje, arni
kiviil hagyva.
megcsapott.
'Tknyleg europai vasutat teremtiink?
Mar ijteves koromban edesapam megismerA d i k t a h nem ismer torvenyt, racionalitht. A baj tetett azzal a g6zmozdonnya1, arnit iivezetett, de
csak az vele, hogy a multat iddzi, gyiiloietet kelt, kes6bb is gyakran vittem neki a vessz6b61 font
akadhlyozza a megegyezeseket, 6s ezkrt b W a van koshrban ebkdet , vagy vacsorar , amikor a hatvani
8-10 percre megalltak a vizvetel,
itdlve. Ah01 viszont sok a csatazaj, ott keves id6 marad az vasi~tallon~ason
tirzpucolas,
na
es
a silrl6d6 feluletek i1tanken6se
erdemi munkavegzdsre.
miatt. llyenkor a forr0sagt61 sugarz6 gdzijst en is
TBnyleg ezt akarjuk?
kijrbejartam, betekintettem tiizet okadd torkaba.
A kocka el van vetve! Az illet6kesehek szint kellene Mindez megmaradt bennem. Palya-fiitisztitd,
vallaniuk, mert a szlogen igy ertektelenne, regiesen mondva filnyes6 lettern 1950 nyaran.
iddszeriitlenne, sdt megval6sithatatlannit valik. A Ezutan minden nyari sziinetben a hatvani
feladatot mely az europai vasfit megteremt6sChez palyafenntart8snal dolgoztam, kesijbb mar
elottiink a11 - elk6telezett munkavhllaldk, 6s csak valos krampacsoltarn is.
A hatvanl Bajza J6zsef gimnaziumhan
kdpessegekkel rendelkez6 vezetak egyiittmiikisdddvel
krettsegiztem, majd vasuti jarmi~lakatosszakmat
lehet vdgrehajtani.
tanultarn. lpari tanul6 a MAV hatvani FiitdhazGaramvdlgyi Istvh
f6n6ksegen voltam, a szakmunkas bizonyit-
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vanyommal a zsebemben a hatvani Fiit611azfiinijksegnel mozdonylakatos segedkent a Westing
(Westinghouse)ni~helybendolgoztam.
A budapesti Milszaki Egyetem nappali
tagozatan a kijzlekedesmemijki diploma megszerzeset kijvetcen 1966. Junius 29-t61 a MAV hatvani
Fl"ltijhazf6nijkskgen voltarn merndkgyakornok, s
ugy gondolom, rekordidij alatt ijnkepzes kereteben
1967. majus 25-en a vasliti fels6foku vizsgat jd
eredmennyel vegeztem - ugy, hogy kijzben
Kiskunfelegyhazan
tartalekos
katonatiszti
tanfolyamra a Honvkdseg bevonultatott. Egykbkent vasi~tinagyforgalmi vizsgaval, g6zmozdonyvezetdi kepesitessel ( 1 967. 0 1 . 3 1 ), villamos
tnozdonyvezetiiijogositvannyal ( 1970.)6s a GanzMavagban szerzett .,Dieselmotorok elmklete"
kepesitessel ( 1969)rendelkezem.
1967. Jilnius 19-t61szolgalati Crdekb61 Szolnok
Fiircihazfijnijksegre athelyeztek. de ez mar egy
hosszu, tartalmas, tijbb, mint 34 eves gepesz
munka eletpalyamon.
- Hogyun keriilr a Vonratds. mujd a Gepdszet
dlkre?
- 1 967-t61 1972. december 3 1 -ig giizmozdony
reszortos voltam, sok-sok ugynevezett mellekreszorttal - alacsony nyomasu firtiikazhnok,
nyomastartd edenyek, segelynyujt6 egyskgek,
egyeb milszaki berendezesek - megtiizdelve.
Eleinte 1 6 darab 4 1 1 . sorozatil giizmozdony, majd
a 70-es evek elejet6l 36 darab gbzmozdony (324.
sor., 41 1 . sor., 424. sor.) mcszaki feliigyeletet es a
beosztott mozdonyszemelyzet feliigyeletet lattam
el. Emellen kazanbiztosi feladatkijrrel is meg
voltam bizva. 1968. iiszet6l a XLII. sz. 45 Mp
teherbirasu vasuti jarmiives g6zdaru szolnoki
beiizemeleset megszerveztem, miiszaki feliigyeletet ellattam.
1973. januar I -t6l a epeszeti Szakszolgalat
szakositott szervezeti felepitbknek megelelhen az
altalanos miiszaki reszleg vezetiije lettem. Mellette
a szolnoki rekonstritkcid iizemeltet6i, miiszaki
ellen6rz~si feladatokat kellett ellatnom, mely a
gkpeszeti-er6sAramil szakteruletet erintette.
1980. julius I-t6l - 1986. december 3148 a
Kijrzeti lJzemf6nijksegen miiszaki uzemfiinijk
helyertesi munkakijrt Ianam el, egyben vontatasi
fbnijki, majd a jogut6djanAl gepeszeti f6n6ki
beosztast 200 1. aprilis 184s a 62 eves szuletesnapomig - a nyugdijaAsomig.
- Vezetkse ulua milyen pozitiu udlrozdsok,
fejl6d&ek torrkntek (I szolnoki Gepbzeten?
- Mindig az volt a celom, hogy bebizonyitsam,
az .,A" tipusu kocsijavitd rnfihely adottsagainhl
fogva tijbbre kkpes, a fijvaros el6varosi kijzleked6
senek egy fenntartb-iizemi palyaudvara lehet. A
megval6sul~ssalkapcsolatban vegyes 6rzelmek
vannak bennem. Az a velemenyem, hogy nem
bGn kihasznalni az adotts8gokat.

7

A szoftveres vezerlesu villamos vontatbjarmi~veket,a korszeri~sitettvontatott jarmiiveket
sikeriilt zavarmentesen Szolnokon beuzemelni,
mitkijdtetni. Ez is egy sikerelmeny. Velemenyem
szerint a munkahelyen szebb-jobb kijrnyezetet,
rendet kell kialakitani, Inert akkor a mirnkavallal6
az 6 napi tevekenysegenek szakmai ~nirnkajht
jobb min6skgben vegzi. Sok meggy6z6 sz6 kellett
ahhoz, hogy virhgos, parkos 6s valamennyire
rendezett kijrnyezetet hozzunk Ietre. Meg az
ut6dokra marad a kocsiszolghlati kijrnyezet
rendezese. A palyafutasom alatt - ijnalli,
kezdemenyezesemre - tijbb ernlekhelyet, emlektablat, emlekmuvet allitottunk a gepeszeten, megemlekezve a regmi~lt id6k szijrnyilsegeirbl, a
fctijhaz attelepitesercil 6s emleket hagyva a
Millennium ever61 Az oktatas szinvonalat is rudtuk
emelni, hiszen egy nagyon j6 kialakithsir, korszeril
eszkijzijkkel felszerelt oktat6-konferencia terern all
rendelkez6sre, amelyet 2000.ev vegen adtunk at.
- Milgen cklokat tuzotr 1<1 onmagu elk, es mir
sikeriilt elemie?
- Soha nem gondoltam arra, hogy magas
vezerij beosztasoskent kijnyijkijljek, mindenkit
eltaposva magam kijriil. Cklul tc~zternInagarn ele a
120 6ves klasszikus magyar vasirt altal Ietrehozott
ertekrend tovabhvitelet. atmenteset, az abb61 va16
epitkezest. Nem az erdemek szamitottak az
eletutamban, csak a kijtelesseg. Egyetlen, soha el
nem arirlt celom az volt, hogy a MAV-nak
szolgaljak - ezen belul sziikebb kdzijssegemnek a
szolnok cltdhaznak teljes akaraterijmmel es egesz
szivemmel.
- Vasrjfi eletpcilycijunak mik uoltak a pozitiu
emenyei?
- Nem panaszkodom, vasilti - vezet6i eletutam b6velkedert sikerelmenyekben. Az 1 988a s kvben kiemelkedben 6s folyamatosan
magasszintii eredmenyeket produkalt vezetesemme1 a fdnijkseg kollektivaja. Ezeket figyelembe
veve 1989. majus 1 -re az attalam iranyitott
szolgalati f6nijkseg a Kijzlekedesi Hkkijzl6si es
~pitesiigyi Miniszterium 81tal adomanyozott
"Miniszteri Eiismer6 OklevelW-ben
reszesult.
A masodik elmeny, amire ma is irgy
eml6kszem vissza, tlogy embert es vezet6t
pr6bal6 idijszak volt, ez a valtozasokkal 6s
ellentmondasokkal teli tijbb mint tiz ev a gepeszekkel. Kiemelkedijen pozitiv volt a vegeredmbny,
hiszen ebben a valsaggal teli idhszakbdl a szolnoki
Gepeszeti Fiindkseg kollekrivajat sikerult ugy
kivezetni, hogy a letrejijtt foglalkoztatasi probiemakat hosszil, kitartd munkaval megoldottuk.
KijzvetlenOl senki sern keriilt az utcara. A
szerkezetvaltas soran az eliivarosi kijzleked~sben
els6dlegesseget szereztiink. A szemklyszallitas a
f6 alaptevekenyskgiink, amelyre epul 6s fejleszthet6 a tijbbi tevekenyseg. Azert az sem utolsd,
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hogy korszerilrsitett, szAmit6gep vezkrlesii V432000 sorozatit villamos mozdonyok e s a korszerilrsitett vezerl6kocsik es elbvArosi szemelykocsik
ilzemeltetese e s tenntartasa Szolnokra keriilt.
Nyitottilnk a varos polgarai fele - rnozdonykiallitas.
arnely sok ernbert vonzott. A Nkmetorszagi
Oldenburg varos rnozdonyvezet6ivel a Mozdonyvezetdk Szakszervezete barati kapcsolatot epitett
ki, amelyhez szerves segitseget nyujtotfarn. S a
leglknyegesebb: Szolnokon sikeriilt megtartani a
murtkabekkt es j6 kapcsolatokar tudtam kikpiteni a
szakszervezetekkel. Meg egy pozitiv elmknyt
emlitek, amikor teljesen spontan a kocsimiihely
dolgoz6i egyenkent odajijttek hozzam, kezet
fogtak, es jdkivansagaik melletr hosszi~ eletet
kiviintak.
- Voltak negutiu

kimknyei is?

Termeszetesen negativ elmenyek is akadtak a
Szolnokon ti)ltbtt 34 ev alatt 6s a 22 eves vezet6i
mirnkam soran. A problemakon rijvid idcjn belcrl t61
tcrdtam tenni magam, csak a balesetek, a vasuti
szerencsetlensegek maradrak tart6san meg.
Esetenkent meg ma is megjelennek kepek a
gondolatomban az 1994. december 2-613 I6 bra
50 perckor a 61 3. sz5mil gyorsvonattal tijrrknt
szajoli balesetrbl. A baleset kdvetkezmenyei
haborus kepet mutartak. A siklasos balesetben
meghalt 33 utas 6s 60 kdruli volt a seriiltek s h m a .
A vasi~ti letesitmenyekben, a palyaban 6s a
jarmiivekben esetr kar nagyon nagy volt. H&om
napig egyfolytdban a baleset elharitasAn
dolgoztam munkatarsaimmal. Megdijbbentb e s
lehangol6 kep fogadott a baleset helyszinen.
Szolnok es Szajol kijzijtt a 4-es sz5mil four kek
szinir s a w a valtozott a mentbk, a tQzolt6- es a
rendbrsegi aut6k kek fenyetbl. A szirenak hangja
messze elhallatszott. Sz6ban kifejezni nem nldom,
hogy milyen erzesek voltak bennern. Meggyijzijdtem arrbl, hogy a szolnoki mozdonyvezetii nem
hibdzott e s az allomanyunkba tartozd V43-as
mozdony a kijzlekedesbiztons6gi feltkteleknek
megtelelt. Mellbevag6an harott ram az orszAgos
fbugyesz-helyettes magatartasa, aki a vetlen
mozdonyvezetiivel szemben olyan viselkedest
tanusitott, mintha egy rablkgyilkos lenne. Ez csak
akkor szunt meg, arnikor a helyszinre erkez6 MAV
VB1 fijosztalyvezet6 az elbzetes balesetvizsghlafi
eredmenyeket kijzijlre vele. Jblesett a munkatarsak
azonnali, ijnzetlen segltseg fetajAnlasa.
Masik negativ elmenyen1 I~tszAmcsdkkent6si
rendelkezesbiil fakadt, amely 40 fbt erintett. A
gepeszeti dolgoz6kat a jArmujavit6ban kellett
foglalkoztatni. Ennek hosszabbitba azonban a
munkajogi szab6ly el6irasain megbukott.
A kocsijavitd miihely tev6kenysegkt atadtak
volna a JBrmiijavitbnak. Szolnok V. F.-nek tobb
nemzetkijzi es belfGldi gyorsvonarot at kellett volna
adnia a kijrnyezcj V. F.-eknek. Tiz villamos
-

mozdony kijzkpszintii javitasat is a kijrnyez6 V. F.ekkel akartak elvegeztetni. A Mozdonyvezetijk
Szakszervezete ijsszefogasaval fdn~motszerveztCink, melynek celja volt, hogy ramutassunk a
helytelen intezkedesek kijvetkezrnenyeire. Az
eredmeny hozzAjArult Szolnok Vontatasi FijnOkskg
ijnalldsaganak megrnaradashhoz.
- (1gy tudom, hobbybol fogldkozik (1 vasrit

tortnelmevel is. Hogyan kezdddort mindez. & hol
tari ezzel a cseppet sem konnyii rnunkdval?
- A gbzmozdonyok szoborjarmiikent tdrten6
kiallitasa kapcsan erintett rneg a vasiithist6ria. A
legnagyobb impulzust a szolnoki Damjanich
Milzeum nyugdijas igazgatcijardl. Kaposvari Gyula
bacsit6l kaptam.
Az 1982-esvasutasnapra kiallitotti~ka 424-320.
psz. giizmozdonyt Szolnok allomason. Helyreallitottuk az 191 8-ban Aradon gyartott Cmn.
204.784 111. osztalyil rengelyes szemelykocsit, ma
a .I00 eves vonatn-ban fur. E ~ Ifedeztem fel a
debreceni jArmfijavir6 teriiletc3n a parajosban a
220-1 94 psz. gcizmozdonyt. A szolnoki G. F.
Teruleten szerettem volna kiallitani, de az
engedelykeresnel a Histbria Bizottsag r'dtefte a
kezet. Sok-sok vasuttijrteneti gyiijtemenyembril a
vasiit-histbriai kiallitas szervez6sevel el6segitettem
a Vasutas mirlt 6s tdrtenelem megismereset itt
helyben 6s esetenkknt a varos kijrnyezeteben.

- Gondolt-e arra, hogy vasurrdrrdnefi munkdii
kony vben osszegezze?
- Igen. Tdbb szolnoki vasuttijrt6neti anyag
kdnyvbe formalhsAn dolgozom, nernelyik mar kijzel
a11 a befejezkshez. Felkeresre jelenleg a vasuti
eletutamat tartalmazd ,,F& evszazad a vasi~t
szolgalataban" cimii eletrajzomon munkhlkodom.
Hetven sAzalekos k6szultsegi fokon van egy masik
mtmnkam, melynek cime: ,,Szolnoki vasuttijrtenet a
reformkondl a Millenni~uneveig (1827-2000)"
A kdvetkezci kijnyvem kinyomtatottan kesz,
mar csak kepeket kell hozz6 valogami. A cime:
,,Szazhuszonijt eves a Hatvan-Szolnok vasutvonal".
Nyolcvan szazal6kosan megirt anyagom a
szolnoki vasutasok tevekenysegea mutatja be.
Cime: ,,Vasutasok a szolnoki kciz- 6s tArsadalmi
eletben" - Tarsidatok, egyesuletek, kulturAlis es
sporttevekenyskgek, szabadidb kihasznalasa.
Vegezetol megkijszijnijm Grenczer ilr
segitbkeszseget, amellyel e cikk elkesziteset
elijsegitette 6s megosztorta velern e s az
olvasdkkal tobb kvtizedes tapasztalatat es elete
rijrtknetenek fontosabb allomasait. Nyugdijas
eveihez egeszseget 6s hosszil eletet, a
kijnyvirashoz pedig epitb gondolatukat kivanok!
Kijsziinijm az interjut.

Koltai Tamas
fBmazdonyvazet6
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MOSZ
N6hany kozerdekli infomaciot szeretnek a kollegakkal ismertetni.
A vasljti dolgozdk munkakUri alkalmassaganak owosi
vizsgdlatar61& v6lem6nyez&6r&l sz6l a 1411985. (XI.
30.) KM rendeiet. Ez a rendelet szabhlyozza az
eldzetes, iddsrakos 6s soron klvilli munkakdri
alkalmassbgi orvosi vizsgalatok rendjet.
jogszab6lyb61 csak harom l6nyeges
tdbbek altal
felvetett - probl6mhra vonatkozb srabalyt emelek ki.
"4. § (1) A munkaltatd a vasotl dolgoz6t - indokolt
esetben - soron klvilli alhirnass8gi owmi viasg&latrg
kdtelezheti.
5. 5 (1) A munkaktlri alkalmassdgi owosi vizsgalatot
elsd fokon a Magyar Allamvasutak (a twdbbiakban
MAV) illet6kes vasljtilzemorvosa, vagy a MAV Teruleti
Egbz&gilgyi KdzpontjBnak (a tovlbbiakban: MAV
TEK) fkwosa v6gzi.
(2) Ha a vasljti dolgoz6, illetdleg a rnunkAltat6 az elsd
foklj vaslj;teg6szs6gugyi szerv meg$llaplt&s&val nem
6rt egyet, annak kezhezv8tel6tb1 d m l t o t t tirentjt
napon belill kdrheti a munkaktiri alkalmass$g
masodfokon tdrt6n6 elblri3lhslt. A k6relmet a
mdsodfokokon eljlr6 vasljteg6szs6gOgyi szervn6l kell
elbterjeszteni, arnelynek dUnt6s6ig a vasuti dolgoz6
munkakdri alkalmass$gara az els6 fokon eljdrt
vasOteg6szs6gilgyi szew ddntbse az iranyad6.
(3) A masodfokon eljar6 vasljteg&zs&Ogyi szew
a.) ha els6 fokon az illet6kes MAV vasljtilzemowos
jert el - a MAV TEK fdowosa,
b.) ha elsd fokon a WVTEK ~ ~ O N Ojart
S ~el - a MAv
Vez6ngazgaWdg Eg&rSegilgyi Fhztdlya,
(4) A MAV TEK fdowosa mdsodfoklj ddnt6s6nek
felillvizsgbla~tmind a vasl5ti dolgozb, mind a munksiltat6 irasban kdrheti a MAV Vezdrigazgatbag Eg6szs6gilgyi Fdosztllyhnak vezetiSj6tb1, a masodfokCI
ddntbs k6zhe~tel6t61szamitott tizendt napon belill.
A vasdti dolgoz6 munkakari alkalmasshg%r6l a MAQ
Vez6rigazgatCldg Eg&azsBgllgyi F60sstBlyBnak
vezeteje, vagy az bltala megblzot fhrvos veglegesen
dent. E dant6s rneghosatalaig a vasoti dolgoz6
rnunkakuri alkalmassdgdra a MAV TEK fdolwos8nak
ddntbse az irhnyad6.
(5) A vasljteg6szs6gilgyi szerv megi?llaplt&sait
(dant6sBt) az ,,Alkalrnags&gi owmi bizonyitvhny vasdti
szolg&latrauelnevez6sir nyamtatvlnyon kell rOgziteni.
6. §A 2. Q 4.5 szerinti owosi vizsg8latoknak, tov&bb&
a 3. 5 szerinti minden mesodik owmi vizsgdlatnak a
mozdonyvezetdk esetbbsn psziehol6giai alkalmasslgukra is ki kell terjednie.
8. 5 (2) Az iddszakos 6s a munMPtat6 Bltal k6rt somn
kivOli alkalmass&gi owosi vizsgdlat iddtartamhra a
vasljti dolgoz6t atlagbbr illeti meg, ha az csak
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munkaiddben v6gezhetd el." Ezt a MAV Rt. Kollektlv
SserzGd6se 34. 5 (3) bek. szabalyozza.
Fontos a
bet.rtlsa,
jogv.rrtbl
A ,,MAY Vezbigazgatt5sbg Eg6szsLgUgyi Fboszt&lya" jelenlegi elnerez6se: Foglalkozheg6szs6gligyi-,
Munkabiztonsbgi6s
KUmyezetr6&lmi F&aszt&ly,cirne: 1012 Budapest,
Andrhssy Srt 73-75.
Jljli~1.s v6g6n tdjgkoztatta a Mozdonyvezetdk
Szaks~ervezet&t a
Foglalkozdseg6szsIC!gGgyi,
Munkabiztonsdgi 6s Kdrnyezetv6delmi Fboszt$ly
arr61, hogy a 1451985. (XI. 30.) KM. sz. rendelet
btdolgozasa folyarnatban van.
Az dtdolgozds sotan a 33l1998. (VL24) NM. sz.
rendslet elairbait kivanjlk figyelembe venni, amely a
soron kivuli munkakdri alkalmassAgi vizsgalatok
vIC!gz&s6nek gyakorishga 6s szDk&gess$ge
tekintetbben a jelenlegi szabdlyozd@n41szigortibb
fettbteleket ir e16.

Ismet megallapodtak a szakszewezebk a MAV Rt-vel
a lakdsc6llr kOlcs6n egyOsszegll kedvezmbnyes
visszaflzetb6rtil (K-3071/2001).
1. ,&on rnunkavdllal6k, akik a MAV Rt. Kollektfv
Szerzdd6se akpjdn lakdsc6lQ kdlcsdnben
113szesilltek.az ezen rnegbllapmlds szerint jogosultak a m6g fennPll6 tatttxdsulaat kedvezm6nyesen,
egy dsszegben vissmflmtni a MAV Rt. r&sz&re.
2. A kedvezm6ny rn6rtW
a.1400.000 Ft-ig 50 %,
b.J 400.001 Ft-t6l 700.00Q Ft-ig 200.000 Ft,
6s a 400.000 Ft feletti &sz 35 %a,
c./ 700.001 Ft-tbl 305.000 Ft.
A kedlrezmbnyt a visszafimt6s felteteleit ri)gzftb
sze~6d&megkbt6se iddpontjaban fennel16
tartozds alapjan kell meghllap'ltani.
4. Ezen meg4llapodas az 1997. december 31-ig
megkdtott kdl&nsze&d&ek
szerht nylljtott
I.ak&s&lrfr Mlosandk visszafize~C5~
~onatkozik."

A 2001. 6vi vasutasnapi jutalmat a 2001. jljnius havi
munkaMml argfltt, a jljiiusi b6rfizetdsi napon kell
kifizetni. A kifizet6s feltdtelei megegyeznek a tavalyi
6vi K-971 122000. s d m i i megallapodasban foglalt
feltetelekkel.
Dr. Yagaday Ildikd j u @ ~ s o s
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Azon szerencsesek k6zR tartozom, aki a cimben
szerepld tragddiht m6g nem 6lte At. hlatokat m L
gizoltam, embert - hla lstennek - nem. A nagy 6regek azt
mondjik, how k6tf6le mozdonyvezet6 van: az egyik, aki
mhr &olt embert, a mhsik, aki ezutiin fog. (Remdlem
nem lesz igazuk!)
Sajnalatos, hogy a vashttizem h6tk6napjai dig-dig
telnek el ilyen jellegii esemdny n6lkiSl. Sdrnyii dolog
tehetetlentil fiaelni, hogy a gyorsf6kedst k6ve&n, a
vonat a fizika tisrvdnyei szerint robog a tragCdia fel6. A
vezetMllb ura, itt mhr lr sokat nem tud tenni. Ha lllat
j6n, sajdja, de tehetetlenskgre van Mhoztatva. Ami
ettal is bonalmasabb, az, amikor ember keriil a robogo
vonat ele. A szavakkal nehezen megfop;;almazhati, 6 d s
m6g jobban elhabahasodii a mozdonyvezettln. Ha
folytatjuk a sort, akkor j6nnek a k6zi1ti htjLokban
bekavetkezett g8zolhsok. Gyalogos, motoros, a u h , majd
a teherauto, sat a ,,gyilkosG karnion. A trag6dia
megakadhlyozBs51n, illetve hat&hak &kkentddn lr,itt
& a mozdonyvezetii is vedlybe kerill. A pillanatnyi
reqqilhs, a l6lekjeI'enl6t nagyban befolytkolja, hogy a
masiniszta r6szvevdi6v6, vagy netan tildonthv8 vMik az
esembnynek. Akik mesdlnek, elmondjiik, h o g milyen is
az, amikor a s6t& 6 j d b a n emberi testrdszek utan kutat
a mozdonyvezeta. Nem akarok morbid lenni, de vdgig

kell gondolni, hogy mit dl At az ember, amikor a
sdtfk6ccsent a ~ v e l daz iitkoziin lebeg. Sokan hosszan
tudniutak besdlni ezekriil a balesetekr61. Sajnos tisbben
voltak olyanok is, akik s o h tiSbb6 nem tudjak elmondani
a Brtenteket.
Hogy mi6rt is irok erriil?
Azbrt, mert t6bb koll6ghk van, aki az ilyen
baleseteket csak hasszu id6 eltelgvel tudja feldolgozni,
6s van olyan is, aki soha t6bE nem aka a kontroller
m6g6 Ulni. A k6vetkmenyek eurbpai szintii kezel6se az,
hogy a g h 1 6 mozdonyvezetiit - kdr6s6i-e elagedik
beteglllomhyba annak bdekeben, hogy a trslgkdia
okozta pszich6s terhet mihamarabb feldolgozza. E m 1 a
ldpkssel is el6m@tve,hogy mihamarabb ujra teljes 6rteH
munkavAUal6va vdljon.
Mi ujshg ndlunk? A Kollektk Szerz6dGs'Lnk
erteh6ben, a tragkdia &zestvt ~5116 koll6gWat a
balesetbdl eredd keres6ldptelenseg miatt, bizonyos
napok eltelte u t h kiut6dt6s illeti meg. Emiatt, a
munkhltatbi magatarthis - nem 6ppen eur6pai mbdon kezd rosszin8ulat6vi vhlni. A betegillomhyba vonuli,
dolgozhkat helyenkdnt nyilt, helyenkbnt burkolt presszio
alA vonjiik. A.fenyeget& arra irbyul, hogy arnennyiben a
dolgozo beteg8llomAnyt vesz igenybe, akkor dt
rendkiviili orvosi vizsgilatra kiildik, Term6szetesen
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mindezt az 6rvenyben lev6 szabhlyokkal rnit sem tSr6dve
teszik. Itt az ideje, hogy e rendelkedst cikkem v6gdn
kiiztiljem kollCgiimmal.
Finoman fogalmazva is, minimum Brdekes a
munkaltatbi hllbpont. Ha nem is sz6 szerint iddzem, de a
munkhltatbi oldalt vezet6 vedrigazgat6-helyettes irr
all8spontjhnak eszenciaja valahogy igy szblt a t6mak6rrel
kapcsolatbani ~ k ~ - e n,,a: tapasztalatok azt mutatjiik,
hogy a gbolb mozdonyvezetak azert mennek el
beteghllomhnyba, hogy plusz javedelemhez jussanak a
KSZ 82 $-a alapjh." Nagy onuralmat kellett
tanlisitanunk, hogy e vhlaszt - egy volt mozdonyvezeti5
szijhbbl - kellBkCppen higgadtan viseljiik el. Ha cinikus
akamek lenni - es mi& ne legyek ezek u h az - azt is
mondhtnam, hogy uraim irany neki az autbknak,
kamionoknak, mert az egy jirvedelemsze~fods, mbg
ha nincs is rfiirva.
Az allaspontot nern kivinom miniisiteni, mhr csak
azert sem, mert nern szeretnek e temakarben is
Crtelmetlen sajtbhhboriiba keveredni. A rninasit6st tegye
meg mindenki sajat maga.
A megjegyztsem mindgssze csak annyi, hogy a
vt5lemCnyformhliis csak annak a szhjabb61 hiteles, aki az
altalam leirt trag6diht mhr atklte, vagy annak kirzelkben
jht.
Aki viszont ilyenekriil csak hallomiisbol 6rteslilt ne
torjgn phlcat a giizolo mozdonyvezetd feje felett, s Bleg
ne retorzibkkal fenyegesse. Ha ellenben mdgis ezt teszi,
akkor nern tudok mast kivhnni, mint, hogy legyen
hasonlo elmdnyben rdsze!
Bhr 6r.d emberkdnt &I mCgsem hivbhatok ilyet.

Rbzlet a 3411986. (MAV ~ r t .18.) Eli. F. sz.
utasfthb61, valarnint ugyanezen szabalyokat ragziti a
MvSz. 111. fejezet 1.4. pontja.
Soron Kivu"1ialkalmass~giorvosi vizsgalat
,,4.1. A soron kiviili alkalmassiigi orvosi vizsghlat celja a
dolgoz6 munkakari alkalrnassaganak (fuggetlenlil
idoszakos vizsgalati kotelezettsdgetol) bkmely
idiipontban tiirt6n6 utblagos elbhiliisa.
4.2. Soron kivlili vizsgalat c8ljaMl a munkhltatonak az
illetkkes vasutiizemorvoshoz kell utasitani (tovabbi
m ~ b a h l l i t d eliitt)
s
a dolgozot, ha:
a,) a vasutiizem orvosa, a soron kiviili vizsghlatot
kezdemknyezi,
b.) kirzvetlen felettese, a dolgozd magabrthiiban, eddigi
viselkedCsdvel bssze nern egyeztethet.6jelensegek
elofordulasat kszleli (pl. elmebaj gyanuja, szeszes
italok merk!ktelen, illetve ktibitoszer fogyasztiisinak
gyanuja stb.),
c.) tartosan - legalabb egy evig - utold munkakoret
nern Iatta el,
d.) munkatirsa iizemi baleset& idkzi el6, vagy
ismetelten iizemi balesetet szenved, Q
e.) szolgiilata kirzben ismetelten baleseti
ves&lyhelyzetet idezett e18, vagy balesetet okozott.
Soron kiviili vizsgalat elrendelksekor a szolgalati
finoksig Mteles kiilbn iratban rkszletesen KiszBlni a
vizsgdlatot sziiRrPgessk rev6 okot. ,,
Kiss h z 1 6

Mely fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett koll6gank

HELLINGER JANOS
eletknek 49. Cveben,
200 1. mhjus 29-en elhunyt.
Temetbe 2001. jimius 7-Cn 11 brakor volt a Bhtaszdki temetiiben.

A kolleghk a sirbahelyeds id6pontj&an, 1130-kor
1 prces figyelj jeldssel bucsbtak tale.
EmlBkbt kegyelettel 6rzi a
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KERESZTNEK
... nem kiisziin rnar senki ... ez van a ndraban. ~n kiiszijnijk. Alnikor csak rehetern, megmegl6togatorn az iireg, nycgalrnazott kollkgakat. Egy kicsit elbeszelgetiink, ~losztalgiazunk.0riilnek a
IatogatAsornnak, iirlclnek, ha rajirk nez egy aktiv kollega. Mindijssze egy szomhathelyi nyugdijas kollega
i'crnak voltarn ..persona non grata", cie ezt figyelmen kiviil lehet hagyni.
A tapolcai tnasinizta kollCgak peldaja is szkp,
kdvetend6. Minden evben, OsszehivjAk az ijreg
vezereket egy kis poharaz5sra. bes&lget&re,
ndthzhsra. kn is voltam mAr n&ht ilyen
iisszejiivetelen, versbon meg is iiriikitettem.
Kds~ntOrrem az ijregeket egy-egy mozdvnyos
kepeslappal, fenykeppel.
Sajnos a szereretrernelt6 kedcres, .szilisU
rnesteremet - Csaba J6nost - mar nern tudom
kijszijnteni, megl8togatni. Negy h6napon at vultam
- es egyben utolsO kadktja Csaba Jimosnak. l
h
mentern mozdonyvezetij tanfolyamra, 6 p ~ d i g
ment tisztkepzcire. Utana mar nern utazott. A keleti
tiitdhazb61 elkerulve barmerre vitt a sors, mindig
irtam neki kkpeslapof az iinnepek alkalmAb61, a
fittcihazba cimezve.
Nem sokkal a nyugdijaAsa elcitt meglatogattarn
a keleti fittcih6-zn81, me.gbesAtC.k, hogy a
nyugdijas bircsuzta.t.Sj6r6I idijben ertesit, 6s
megigerrem, hogy okvetleniil ott leszek. Valahom
elmaradt a nyugdi'jas bucsuztat6, s nern talalkoztunk. Akkortban nem volt annyi szabadiddm, mint
mostanaban, de pr6bAltam elCrni mesteremet.
erdeklddtern a cime uthn, hogy legal6bb irni tudjak
neki, de hiaba. Senki nern mdorr segiteni. Teltek,
multak az evek, 6s nern fudram elerni a
mesteremet. Az iddm tavasml Sziget&pen
Weletinel, a Baross szobor melleft) iisszetalalkoztam a keletis koil6gaval, MolnAr J6skdv+. d
felvilagositott, hogy draga mesterem Csaba Janos
nkgy eve meghalt.
M o s t megirom nektek egy emlekezetes
szolgalatunkat - a mesterem em1i:kBre.

Akkoriban volt egy ford1116 Budapest Keleti Hegyeshalorn kiizijtt 00.20 Brai kezdbsel. A V 4 3
1007 psz-ii gkpen a ,kom8nyU vkgig az en
kzemben volt. ..Az i d 6 csendes, a gyors rendes",
Tataig 1 00/ 100, utana &0rC%O volt a sebess6g.
Tatan megalltunk. lndulaskor ,elmarkoltamn a
vonator, nekilendtiltem a th4ruskerti el?rrelk&6nek. Siman el6rtem a 80-as sebe&get. Tamtbvaroskert kiizuti atjhrbjat .szakAliasn mechanikw
soromp6 fedezte, a terkdznek is rnechanikus
jelz6je volt.
- Eleje szabad!
- Szabad - kiizijltirk esym&ssrl a vonat vezet8jkvel.
JobbrBl erdci, balr6l bozbt, az emelkedesben
16~6,jut3bra kanyarw i W rossz a r4&t& az

atjdrhra, a meg6tl6ra. (Az6r kom jelen idbben.
mert most is ugyanolyan. r&ad$sid fknyaorompd
fedezi az uthtjdr6t .) A mzdonyved~rfigyelme
Allanckhn, blyarnatusan a pAlyan fegym!
Amikor ri5iattam a megall6ra. abban a piittanatban egyszerre: bal kCzzel a Jelzijkiirr gombjat
majdnem laijrtem, johbal a sarokba v a g m a D2es fekezciszelepefl Mesterem a hornokol6t miikCidtette! A peron kiizepe taj8n leckjvekelt a g y m . A
dijbbenertdi meg fel sem eszrneltem, Jancsi
hawam mar leszhllt a geprdl. m t 8 n , arnit kapott
az iliet&keisbag& . . .
Ugyanis azert keMeis ilym v&tesesl. gyorsan
megallnom. mert a peron SZ&&I mint a fecsk6k a
villanydrdton - 10-I ti swhaxu= iildijgelt, a WIkLiket
a sinkoronhn pihentettek. Szegenykkim nagyon
elMradtak mar kora delelBrt, mert kksett a
szemelyvonat, amivel utazni akartak, de hat elijtte
jijtt a gyors!
kgeldszijr is a rQrkOzdrszorult.
- Mondja, maga mien van itt? Hogyan tilrhette
ezeknek a kijlykijknek a hiilye&g&r?
A bakter irr azzal vedekezett, hogy d kbszer is
raj~iksnjlt, hog& menjenek a phlya meIlijl, mert jijn
a gyorsvorlat, de nern rezgaltak a f l g y e l m e W r e .
No 6s, amir a tanar uraknak nern nevezhetd
p e d a g w k IcapmK! A k& jamkmabeii tan& ugy
Allt a mesterem eldrr, mint a kkrdcijel!
- A gyerek eszstkn, fdddtlen, ktbnyelrnil. Az
meg csak hagyjan. De amikur a felnijtt is az, az
m6r nern lehet elnezni. Most irjak esemeny
kiinyvi jelentkst , hogy mi&? kellett megallni E
gyorsvunattal? Ha it? most baleset tijrtknt volna
tudjak. bogy hol kiitnek W? Mennknek a r i a
mOg6 a bakterrel egyCirt.
A hhom megszeppent, falfehb embert 6s a
nebuldkat otthagyva Jancsi bhtyhm felugrott a
litme.
- Menjiink Cabi, induuunk!
LRIX kij&pre, rwitjtoft egy cigarettara, engem
is rnegkfn8tt 6s megsimogatta az arcurnat.
- 561 van GabMm, lesz beldled muzjdonyvezer!
Ne feledd, irjen gyorsfkkezks esetCn nagyon
keU a h o m o k m m& sAraz iddben is. Nehogy
veletlenul megcslisszwn a gep, a szerelveny.
- Megjegyeztem Jan& biltyarn. Mit ir majd az
esernenykiinyvbe?
- S e i m i t , ha a Uelstiben rendesek Iasaunk.
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Huzzad neki Gabikarn, ami belefer. Remelem hogy kiti1n6oktat6 mozdonyvezetc",volt, akhrcsak
azoknak is elkg kemeny lecke volt. Lehef. hogy a gy6ri SzAsz Karoly mesterem. (Nekik, ahany
egyik-rnasik sutty6nak sziiksege lenne gatya- ,kad&tjirk" volt, mindegyik becsiilettel megallta a
cserere!
helyet a palyan, mert olyan rnesterek voltak, akik
Ennyivel letudtuk az egeszet. Nem tijrtent nagyon ertettek a szakmat, es tudtak tanitani.)
baleset, a vonattal rendesen erkeztiink.
Tovabhra is szeretettel latogatorn Gy6rben Szhsz
Karoly .Le6sUrnesterernet (Karcsi bacsi 19 15-ben
Lassan a palyafi~tasom vegere erek. D e sziiletett).
szeretnem meg~nondanie s megkijszijnni Csaba
Czotter Gabor
Janos mesteremnek, hogy lett bel6lem
mozdonyvezer.
U.i.: Felhivom az illetkkesek figyehnet, llogy a
Csaba ~ a n o s ,aki nagyszeri! masiniszta volt. Tataa6varoskerti megall6hely rendkivul baleset424-es ~nozdonyon a szombathelyi Gyors- veszelyes! A lehet6 legsiirgiisebben alirl-, v a w
fordaban is jart. Kival6 ,Kand6sd' vezer volt, 6s feliiJAr6t kell 6piteni. A mitlt h6napban a
sokat jart V-55-6s ,Bocon-n. Neki meg, az szemelyvonatr6l lesz&llt gyermekcsoporr akart
iizemkepesnek egyaltalan nem nevezhetci atsetalni a RO-LA el6rt. Resm voltarn, es a kiirtsz6
fazisperi6dusvaJt6s gep is sz6t fogadott. 0 t meg idejeben megallitotta ciket. Kijd eseten annyi
egyszer sem kellert hazahuzni. ES ott volt lett volna a I~alott,allanyat a mozdony elkap. A
NkmetorsAgban is az els6 het "Szili" prbbajan, nliniszter urunk siirg6sen intezkedjerl, arnig rlem
atvetelen, hazahozatalan. De mindezek felett all, lesz tijmegszerencs~tlensCfi.

MENETRENDVALTAS
Jhius van. Az id6 kellemes, remdlhetiileg j6 nyarunk lesz, minek ezt a hangulatot megint elmtani a menetrendvfiltassal?
Gvek 6ta gondokodom, mi a csoda tarthii majus v@h, ami miatt menetrendet kell vfiltani? $,nagyobb sebesSegfi pdya
nem 6piI1, gyorsabb vonatok nem kiizlekednek, az uhzhsi szokhsok sem vdtoznak ilyen silri5n. Akkor mi&? A megldv6
vonatok menetrendjet tologatjdc elare-Mtra n 6 b y perccel, egyet megs-tetnek,
egy kor&h megszbtetettet
visszahllitanak.
Ami viszont minket, mint mozdonyvezetiiket6rint az az, hogy az uj menetrendhez uj szemdlyzeti- 6s mozdonyf~dul6kell.
A szemdlyzeti fordul6 - ami a mozdonyszem6lyzet foglalkoztat&inak alapja - a KSZ Helyi Fiiggeldkdnek melleklet6t k6pezi.
Most &or s&uljunk: a szem6lyzeti fordul6t csak *or
lehet elk6szlteni, ha ismerjilk az iij menetrendet. Ez az els6
bBkken6. A vasut filtalalaban az utolsb uthi pillanatig mddositgatja a menetrendjdt, d t a megbrkezli h h m menetrendi
anyagban ugyanazon vonat hiiromf6lek6ppen kiizlekedik. Ehhez neh6z valbsdgos jeleatkezksi id6pontot Uleszteni. MenjUnk
toviibb. K6thavi munkaid8keretben foglalkoztatott dolgoz6U a munkaid6-beosfit a megel6zii h6nap 20-ig kell a
munkavirllal6val kiiztilni. Egy olyan G6peSzeti F6niiksCgen, ah01 200 finek egy dolgozb kdsziti el ezt, ott ktelemszeriien
jbval huszadika el& kell lennie a szakszervezetek hltal elfogadott (hiszen HF mellbklet!) szem6lyzeti fordul6nak. Mondjuk
tizedlkkn. Ahhoz, hogy a szakszewezet el tudja fogadni, szak6rt6 mMon fit tudja ndzni, v i a pontokat tudjanak a felek
korrighlni, 6s aztsm, mint megMlapoddst alhkjak, arra van adva timiit nap. TeMt a Gdpdszeti F 6 n M e k e n az ezzel
foglalkoz6 szakembereknek mhr dgleges menetrendi anyagb61, majus els6 napjh k6sz smm6lyaeti fordul6t kellett volna az
6dekk6pviseletekhezeljuttatni. S z e W m ez %holsem Brtent meg. Tapasztalatomaz, hagy az ezzel fogldkozh szakemberek
megpr6bfiljtik a t6lUk telhea legh-bb
- pontosan a fentebb leirtak ismeretdben - ezt elkhieni. Igen Bm, de amit egyik
nap elv6gezkk, ksvba v6sz misnap. J6n egy tBvhat, vagy telefon, hogy az a vo@ nem is Qgy megy, a szerelv6ny 6t pen
W z k o d b uthn toviibbindul, tehit nem lehet g+sere, 6s egy6b v ~ t o ~ o Borul
k . az eghz elkiszitett fordul6, lehef
kezdeni elblriil. Mrom-n6gy vdtozat k6szlll el, mire vweges form& 61t az e g k ,,term6-n9'
csak menetrendviiltas e l m
napokra. igy a k6zhez kapott munkaid&beosztb - ami valamelyik kBzbens6 vfiltozat alapjitn kkztllt - 6s a t6nyleges
jelentkez6si id6pontok kiiztitt egyre tabb lesz az elt61.e~.
s!l ugye havi negy elt6rb... A @n az egbzben az, hogy a dolog
szenved6 alanyai, a mozdonyvezetak 6s a szem6lyzeti fordul6t elk6sziteni pr6bhl6 dolgozb, 6s a konfliktus is kOztittGk, a
g6p6szeti Eniiksegen fog megjelenni, nem pedig a problerna okoz6jM. Amknak a vezethknek, akik a gyakori
virltoztatasokat kezdem6nyezik, nem kell ilyen gonddal szemben6zniUk, mert az nem d u k jelentkezik. Megfelela f h o k o n
kell ezekkel az emberekkel tudatni, hogy a virltoztatasi ig6nytiket id6ben jeledk, 6s ismertetni kell veltik a KSZ megfeielii
pontjait is, hogy tudjak milyen e1vsrr;isoknak kell megfelelniiik. Igen er6sen, mint megradel6 viselkednek, de abb61 is az a
fajta, aki nem igaziin tudja, mit akar. EllenkezB esetben nem tudjuk toleritlni az ezekb6l a helyzetekb61 keletkez6
munkaidiibeosztb-m6dosithsokat.Sajnos igy a konfliis a k6t elszenved6 f6l kii* fog kirobbanni.

T. F. A.
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Fudalom, hogy a rendszerviilths 6ta az orsziigwk
vezet6sege nern tudja, Q meg flijdalmasabb, hogy
nern is akarja tudni, mi az, mozdonyt vezetni. (Mit
6rdekli azokat, akik BMW, Volvo, Mercedes 6s
egyeb csillogo-villogb autocsodiik kiizUtt
vhlogathatnak?)
Kell a vasut Europhban. fis a vasfitra kell
mozdonyvez6r is. Tisztaban vagyok azzal, hogy ezt
Kukely Mhrton Cs Bajnai Mbor is tudja (ElCg lenne,
ha ok ketten erten6nek a vastithoz. Ann& idejbn eldg
volt, hogy Baross Gabor, avagy Nagybbyai Horthy
IstvAn egymaga is Crtett h o e . )
Nekem mar az is gyanus volt, hogy a
rendszervaltis u t . a Udhr-vonat, az ,,EzUst Nyil"
taccsra kerlilt. Az orszagunk dics6 vezet6i
egyfolythban
azon
mesterkedtek,
hogy
szerencsetlen, nyomorult kis hazhnkban hogyan
lehetne mindent - es persze biintetleniil - szktdigni.
TeMk is, nern is akaunnilyen vehernencihval.
Utoljh a a q maradt, 6s ez nehkz 6s kemkny
di6. A vas& dlam az hllamban. Azon mterkednek,
hogy ezt kellene mt5g valahogy szktdulni. Tul sok itt
egy helyen az azonos hivathu, azonos erdeH
dolgozd. Fbleg, hogy ezen beliil is az a negyezer
valahhy mozdonyvezetii kimondta: ,,mindenki
egykrt, egy mindenkidrt". EArt akarjik lefokoni,
degradalni, megosztani, de nern megfizetni a
mozdonyvezeta gkrdht, lejtiratni a masiniszta
hivatht, a hivaths gyakorloit. Hat ne tegybk!
Szkgyen 6s g y a l h t lenne a nagyvilhg elatt, ha ez a
thadalmi rendszer a neaezer valahiny mozdonyvezetojkt nern tudrd megbecsitlni.
Nem akarok lbitani, de mi, a kiizlekeddst
szolgitlo do1gozr)k - s z h m n , vizen, leveg6ben szegiil-vdgrCil rokonok vagyunk. Ebben a szkles
kiirben is ervenyes a fenti jelmondat.
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Orszhgunk, 6s k6zleked6sOnk Tiszteit Vezetiji!
Tudjtik, hogy mi lenne m61t6, az Ggynevezett
europai szfnvonalhoz? Magyarorsdg nepdnek
biztonsilgos, olcsb, kenyelmes kozlek&st, sAlitAst
biztositani. A tiimegkazlekedesi j h f i v e k vezetbit
anyagilag es erkdlcsileg elismerni. A Mliinleges,
specialis j b i i v e k vezetoit mmBg kiil8n dijazni.
Amennyire lehet, a kozlekedksi balesetek f o d a i t
elmtani.
A mai rohan6, a j6viiben m6g rohanbbb v i l ~
egyre fontosabb tdnyed az, aki a volht fogja.
Aki 25 Cven ht folyamatosan tiimegk6zlekedCsi
j h i i v e t vezet - kodtbl fiiggetleniil -, nyugdijba
mehessen, es nyugdijkent megkapja a teljes
fizetedt! Ide krkm 6n a repulogkp, hajo, mozdony,
autobusz, trolibusz, villamos vezetbit. A tiizolt6-,
mentijkocsi - noha nern kiizlekedesi jiumtivek vezetai 25 dv szolgalat u t h mdg kiilon juttatht is
erdemelnek. Az 6 idegi leterhelbiik meg nagyobb,
mint az enyem, noha minden szolgalatba ugy
indulok, hogy dn itt nern hib-ok,
de nekem adott
a phlya, a menetrend.
Mi az a mozdonyszolghlat, mi az, hogy mozdonyt
vezetni?
Elhihetik, hogy 33 6v szolghlat uthn meg tudom
mondani. Minden mozdanyxezet6 tanulbmnak
elmondm: itt nern babra megy a jMk. Sokan
probklkoztak a mozdonyvezet6ssel, 6s arhylag
sokan eltfintek a palytir61, mert nem birtak a
terheldst. Hegyeshalmi viszonylatban ,c&
kilenc
kollkgat tudok kaphbbl felsorolni, akik ugym a
hivatb magaslath hlltak, de egbszsegtiket
t6nkretette a mozdonyszolg~lat, id6 eldtt
kenyszediltek leszhllni a gkpriil.
Nekem csak az magyaxhhat, aki utAnm tudja
csinbi, arnit en 33 ev alatt m e m m .

~n csak a mozdonyvezkri tevdkenys6grill tudok nyilatkozni, de Bencsik Antalnd, Pldli
I s t v h d , Hdrincs Shdornd ... m b t is tu&&
mondani.
Kdrem, tegyCk hely6re a mozdonyvezetoi hivatht.
Tisztelettel:
Czotter Gabor

~
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BOGARAKERT
AVAGY
ABLAKMOSAS KEPTELENSI~GE

~emregibensziimyra kaputt egy remhir! Mint a
rkmhfmek altalaban, ennek is van vald&gaiapja,
de senki nern tudja i g h n , megtijrtent-e. Az
viszont nyilvAnvald, hugy olyan t$mqkijrr leng
kijrbe, amely az evtizedek folyaman mit sem
vdltozott: az ablakmosast.
Az ablakmosis technikdja mozdonyvezet6nkent valtozik. Gyakornokk8nt. gyiimijlcs mozdonyvezetdkent szAmos triikkm szed magara a tanulni
vagy6. amelyekb61 aztan Ossze611 a sajht. C s
egyetlen udvijsnek tartott technika.
Nenl szeretnek rkszletekbe bocsatkozni, hisz
nern ez irasom celja, csak azokat az elemeket
akarum kiemelni, amelymhden variacihnak resze,
de ezeket sem azert, hogy az abIakrnosds
rejtelmeit boncolgassam - ezt az izgalmaf meghagyom ~noknek,KoU6gAk.
A kefe 6s a v6d6r aJapfelszerel6s a mozdony
elejknek a lemosasahoz, Mindenki j01 ismerj a
fanyelfi kefkt e s a badug vQdrijt,fiilen a kampbval.
Az Ultra es a teli cegl6di kanna is bntos szuk&glet.
nelkuluk nern tudrhnk igazi munkat v6gezni. Apr6,
de fonfos kellek a szukseges mennyisQ$i gyapot,
ablakmostj vegyszer 6s pagir a hevegz6shez. No,
ha minden megvan, kezdbdhet a produkcih! De
human is?
Az esetek dijntci fijbbskgeben, a vijdrot, a tillen
talAlhath kamp6janal fogva, felakasszcrk az ablak
alatt talalhattj kapaszkodi>ra, a kanna kikerC11 a
tipegd sarkdra. kefe a keaen, 6s: attrakcitj! Nem is
gondolnank, mennyire vesz6lyes dolgot
mtjvelunk! Mikijzben az abfakot dijrgiiMOk a k~f&el
(6sa lk csurog a kijnyiikiinkijn),a masik keziinkkel
a kapaszkodht fogjuk, Iabunkkal pedig a t i p w n ,
az utkijz6tokon vagy a vonbhorgon &csorgunk,Ez
veszklyes dolog!
A V43 sorozat sinkorona feletti padltjmagassaga kozel 1 meter 70, tehAt a tipeg6 is ilyen
magassagban van. A Munkavedelmi Szabalyzat
(MvSz) szerint, k6t meter szintkubnbseg esetkn
kell a leesks elleni vkdelmet biztositani.
Alapesbtben tehdt nern is ezzel van a problems.
bar azkrt 1,7 meter magasbbl is lehet nagyvt esni
(mmdjuk lefejeljuk a siffizAlat).Mzsgal6 csatorna,
vagy napivizsHs vAgbny felett awnban ,mSs a
helyzet. A leeses elleni vkdelmet elsbsorban
mbszaki eszkijzijkkel kell biztosirani, de ha ez nern
lehetseges. akkor egyeni vBd6eszk6a kell

biztositani - mozdonyon a biztonsagi iiv. DE!
Biztonsbgtechnikai szempontbOl nern mindegy,
hogy mechanikailag milyen szilSrds8gu ponthoz
van kikijtve az ijv - egyaltalan nern vArhatb el,
hogy mozdonyvezetbk6nt tisztaban legyek a
mozdonyszekrkny 6s a huzza hegesztett
alkatreszek inerci6j6val. Azonban nincs meghatarvzva - sem a tetrin, sern n~ashol-, how
melyek azvk a pontok, amelyekhez a biztonsagi
Ov kikOthet6. Ergo, azokon a helyeken, ahol a
magassagkulijnbseg legaldhb 2 meter, utt ablakot
mosni TILOS!
A vasut h6skordban, amikor meg a
mozdonyvezet6
ffitcii mozdonyuk fizimiskaja
atapjan kapak a vonamkat, dfvotf az a szokas,
hogy 6IiletQk kockAztat&siival is tisztogattak a
gepeket. Ez a szok&s fwnmaradt, ugyanis a
kurrens fordakbm jar6 Kollegak mind a mai napig
halalt megvetb bbrorsaggal tisztl'tjfik az ablakot.
ElMjeik kijnnyebb helyzetben voltak, hiszen a
g6zijsOn gyakorlatilag csak az ugyesstgen mulott
egy-egy fiztitasi feladat elvegz&se. Ma viszorlt
nern elegendci az ugyesseg, ugyanis nern
felejtend6 el, kijzben a villamos felsCjvezet6ket
huztak a fejunk fOl6, amely 25 000volt feszultsegb.
Nezziik a gyakorlatban mit jelent ez! Bizton~Agtechnikaiszempontb61meg kell ktd~nbijztemunk
a megkijzelitesi tavolsag 2 rn4~ere.ses 1,s mkteres
sza%lyAt. A k& meterrel nincs semmi gond,
mindenkire ez vonafkozik. Az E lo I -es utasiE3s
viszont megenged a gkpbzeti kezeldszem6lyzemek 1 .s mkteres megkijzelitesi t&voMgotis; de
hogy is szOl ez a passzus pontosan:
A villamos berendezbs iizemszeden

alarr all6 reszei

feszC1lrs6g

es a berendezCs kijzeleben

dulgozbk vagy az altaluk hasznalt szersdmok.
munkaeszkOz6k, g b e k stb. kfiziitt az a legkisebb
tdvols&gmelyd jeien utasftas megenged, azaz a
fesziiltskg alatri bermdeds ekkora tavolsagra
kijzelfrhetd meg biztons&go%an, dcizetes
CeszijltsBgmenresitks nelka:
- idegen, vataminr az uzemi szemblyzet r&&e a
m~Om4fttSsit6vulsAg rnbtkke 2<,0meter,
- a bzelfiszem4yzet r ~ & r e m ~ e ~ e dtdvoletr
1-25
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Nezziik meg, niit takar a kezel6szem6lyzet
fogalorn:

T O V A B BB ~ V ~ T E T T E

Az i'lzemi szernelyzet azon resze, amelyet az
Gzemhen tart" fels6vezet6kes villarnos iizemi
rnunka vegzesevel, vagy azzal kapcsolatos
tevekenyseggel alladban, vagy alkalmilag
megbiz."

M 0 D 0N Y V EZ E T 6 K
SZAKSZERVEZETE

fentiekb61 vilagosan kitilnik, hogy. az
ablak~nosaskijzben a rnegkijzelitesi tavols&j 2
meter, irgyanis, ezen tenykecies nem rnincisithet6
villarrlos iizemi mi~nkanak - csupan az E l - e s
utasitas egy kivanalrna a sok kijziit.
Nezzuk meg szAn~szenileg.mir6l is van sz6! A
V 4 3 sorozat padldrnagassaga 1 meter 70, egy
ember atlagos magassaga szinten ennyi, vegyiik
liozzi~a 2 mktert, a kapott szArnadat s meter 40
centi. Ez azt jelenti, hogy azokon a helyeken, ahol
a felscivezetek magassaga ennel kisebb, ott tilos
ablakot mosni, sdt azt is figyclenlbe kell venni,
hogy rnekkora tavolsagra nyliink ki a kef6t fog6
kezunkkel - ez akar lehet masfel meter is; ekkor
viszont semrnilyen kijrulm6nyek kijzijtt nem
szabad ablakot mosni, mert a felsbvezetek
magassaga sehol nem eri el a 6 meter 90 centit. A
V 4 3 sorozat ararnszeddjenek munkatartomanya
4,Q meter e s 6.4 meter Uzdtt van. V 4 6 sorozamAl
a tet6berendezes kijzelsege rejti magaban a
halalos veszelyt.
Alaposan felul kell vizsgalni az ablakmosas
terminol6giajAt! Szukseg van tiszta ablakokra, de
jelenleg nem adottak a feltetelek ahhoz, hogy ezt a
munkat a mozdonyvezetd vegezze. ugy tiinik,
hogy a MAV Rt. mozdonyain, a kdzlekedes
biztonsagaval szorosan ijsszefuggd semmitteves
nem csak az ablaktiirl6k 6s a tukrijk eseteben
nyilvanul meg, hanem mas, a szabadlatast
korGtoz6 okok ijsszefuggeseben is.
A

Veres Gyo"z6

Tapasztalataink cxzt mutatjcik, kogy kollP,gcnk egy
rhze nem rendelkezik k116 infonnacibkkal a Mozdoiyvezet6k Szakszewezete altat nytijtott szolgriltatasok
ktirt;r61. EzeRro"1most roviden.

Kedvezm6nyes mobiltelefon
tieszenCs 6s elbfrzet6s
Hosszu ideje tart6 thrgyalisokat klivetaen, vdgleges
format altiitt az a keret-megbllapodas, melynek
ertelmdben a Westel Mobil ThvkfizltSsiRt. kedvemenyes
vashrlhsi 6 iizemeltetksi feltdteleket biztosit a
Mozdonyvezetbk Szakszervezete iltal m e g h a ~ m ~
k6dre (tagoknak).
A teljessdg igenye nelkiil, n t h b y fontosabb
paramdtert szeretnek most kiemelni a meghllapodhb61:
A Westel Mobil Rt. akci6s hain kinhlja telefonkdszlildkeit a MOSZ k d r e , melyekri31, id6161 i d h uj
listht tesz k 6 d a Mozdonyvezet6k Szakszervezetdndl.
Elbfwt6s 6s kchiul6k egyUttes beszemk esetkn 24
hbnapos hMgnyi1atkozat a l W 6 v a l kb. 30 kUlbnbSd
k6sziildktipust kinhlnak akcibs &on (az akci6s hk a
kdszletek erejdig Crvdnyesek).
Lehetiiseg van ana is, hogy Westel el8fwt6ssel
rendelkezb tagjainkat a rendszerlje befogadjuk.
TMhrtyaval rendelkeziib - el6zetes pontositas u h szint6n igdnybe vehetik a kedvemdnyes tarifa csomagot.
Havi alapdij:
2400 Ft, melyb6l tlibb l&pcsiibentiSrb5nilr j6vtiirb a
forgalmi dij fltgpdnyeben. Az el%fizeo a mindenkori
Eurofon 300 elbfizetkshez tarto26 percdijakkal
t e l e f o f i t (ennek n o d elclf&i
dija: 5500 Ft).
Havi alapdijmentes szolgilltatibok:
Hangposta, hivibtartih, -atihyitiiS, -vhkoztatas,.
Hivbszamkijelzds, SMS (120 dbMtSIM), Faxpostis,
Internet csatlakozh, Konferencia-besdlgetks, dszletes
d a , stb.
A telefon kdsziildkek e l h t e s Msos megrendelb a
Mozdonyvezetak Szakszervezet6n61 t6rtdnik (formanyomtatvhy a tagcsoportok UgyvivGinCI).
hasban kell eljutatni (fax) az igdnyt a MOSZ
KBzpontjBba, ahonnan ertesitik az igeny18t az htvdtel

Tovabbi informkibkkal a tagcsoporti vezetak illetve a
I MOSZ KBzpontja szolgd.
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A Mozdonyvezetok Szakszervezete
biztositasi lehetosbget is kina], melyr6l
nChany fontosabb tudni va16:
Az alhbb felsorolt sajnalatos esemtnyek bekovetkedse
utin fuet a biztosito:
A biztositott b h e l y okbol bekovetkezii halala esetbn
A 600.000 Ft
B 1.000.000 Ft
Balesetbol eredo halal eseten, a fentieken tul az
alhbbi osszegek keriilnek kifizetesre
A + 500.000 Ft
B +1.000.000 Ft
Kritikus betegsegek eseten, ha azoknak nem volt
elbzmenye, a biztositb kockAzatviselCsenek kezdete
elott, ill. ha legalabb 3 hbnap eltelt mir a b i i s i t o
kockhat viselednek kezdete ota, szivinfarktus,
rosszindulatd daganatos betegseg, agyi erkatasztrofa,
veseelCgtelenseg, koszofi6r Bthidalbi miitet,
szervatiiltetks esetkn.
100.000 Ft
A biztositott balesetbiil eredo rokkantsaga eseten mir
1 %-0s meghllapftott rokkantsigtt51, a rokkantsag
mkrtekevel arhyosan fizet a biztosito, de 10 % alatti
rokkantsag esetPn, mindenkeppen kifizeti a 10 %-nak
megfelelo 6sszeget. A teljes (100 %-os ) osszeg
A 1.000.000 Ft
B 1.500.000 Ft
Ezen feliil, ha a rokkantshg merteke meghaladja az
50 % -ot plusz 500.000 Ft is kifizetesre keriil
mindket valtozatban.
Ha a biztositott balesetbdl eredoen 5 napot eleraen
k6rhhz.i apolbra szorul, akkor az elso naptol az 50.
napig, korhizi apolasi koltseget kap, amelynek
mertkke napi
2.000 Ft
Ha a biztositott balesetbol erediien 28 napot meghaladban thpp6nzre kerlil, akkor egyszeri 10.000 Ft-ot
fuet a biztosito A es B valtozat esetkn is.
Ha a biztositottnak balesetbiil eredoen miitktre van
sziikdge, akkor a miitkt sulyossigi foka szerint az
alabbi osszeg 50 - 200 %-it fmtik ki.
100.000 Ft
Ha a biztositott egyszerii csonttlir6st vagy csontrepedest, vagy egesi skiilkst szenved akkor a kib t k s mertkke
20.000 Ft
Abban az esetben, ha a biztositott teljesen Cs vdglegesen megrokkan, akhr balesetbgl akkr betegsdgb6l
eredhn.
100.000 Ft

L

(Teljesen 6s veglegesen rokkantnak, a thadalombiztositasi szerv altal 1.-11. csoportu rokkantnak
minositetteket tekinti a biztosito.)
A kritikus betegsegek kivktelCve1 nincs vkakozisi ido,
a kocktlzatviseles azonnal kezdodik. Az A vagy a B
biztosit&i csoport koziil szabadon lehet vtllasztani.

Biztositott:
Mozdonyvezetok Szakszervezetenek azon tagjai,
akiket az ajhnlat mellekletdt kepezii listhban a szerzodii
(MOSZ), biztositottkent megjeltil,
Kedvezrn&vezett:
A biztositott halala esetkn az oriSk6se vagy az altala
megnevezett szemely, egyeb esetekben a kedvezm6nyezett maga a biztositott.
A biztosit& a csalhd anyagi biztonsagat nytijtja, ha b n
balesetet szenved, illetve megbetegszik.

Milyen esetekben menteslil a biztosit6 a biztositiisi
(Isszeg kifizetkse a161?
Akkor, ha a bekovetkezett esemeny a biztositott
biincselekm6ny6ve1, ittassagaval, jogositvitny nelkiili
gbpjarmfivezetCskve1, vagy kabito-, bodit6 anyagok
szedbdvel van kapcsolatban.
Mit kell tenni, ha a biztositbi esmdny bekavetkezik?
Az esemenyt, annak bekovetkezte uthn haladdktalanul
irasban kell bejelenteni a MOSZ-hoz es a biztosit6hoz.
A bejelentdsnek tartalmaznia kell a biztosithi esemeny
k6riilminyeit, csatolni kell h o d minden meglCvB orvosi
dokumentumot.
Hogyan teljesit a biztosito?
Amenny iben a biztositisi esemeny bejelentksekor a
kedvezmenyezett megadja bankjanak s z h l a s d m a t ,
&or arm, ha nem oda k6ri a szolgbltathst, akkor .a
pontosan megjelblt cimre a szolgaltatishoz sziikskges
utolso irat beerkedsit kkiSveto 15. napon beliil fizet a
biztosito.
Mikor sziinik meg a biiositiis?
A biztositott halitlaval,

a biztosithsi dij nemfizetese esetkn,
a Mozdonyvezetbk Szakszervezete altal k6tatt
szerddks felmondasa eseten, erdekmulassal,
amennyiben a biztositott MOSZ tags& megsziinik,
ha a tag a 65. CletevCt betoltiitte.

K L.
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( M E M O AA R
Z URSUS 2000 T U R A R ~ L )

Ez a tGra nern jott volna letre, ha nern indulunk el !
RBvebben:
Teweink koz6tt ebben az 6vben sehol sem
szerepelt torock6i kerCkpartGra. Valamennyien az
EKE Avas-hegyskgi talA1koz6jan szerettunk volna
rdsztvenni - termkszetesen kerekparral - de miudn
k6s611 ertesultunk arrbl, hogy a szervezdk megviiltoztak a tjbor iddpontjat, errdl a tervunkrel faj6 sziwel
le kcllett mondanunk.
A ItCnyszen"~sci-gb61kCt h6nappal eldre igenyelt
szabadsagot k6t hettel elcsirsztatni, meghaladta volna
kenyerad6 gazdAnk, a MAV Rt. rugalmassdgit, igy
ket lehetdseg kozul ~Alaszthattunk: vagy nern
megyunk schova, vagy gyorsan kitalhlunk valamit.
Miutjn az clsd varidci6 szciba scm johetett, nkhany
nap alatt opcrativ m6don kiotlottuk az alant leirt
turat. Miriden szervezks nClkul indultunk el
kiserdkocsi~lk (Rogdr) is az indulast mcgeldzd
napokban vAlt biztossd. Egyik 811ando ,,kulsiis"
t a p n k annyit kert: indulds el6tt cgy braval sz6ljatok
mAr, legyen iddm megkeresni az Gtlevelemet. H i t
ennyit az elbkCszuletekr6I .
Mezdbereny. Reggel 6 6ra. Az ElektrohQz el61
tervezett indulis, nemi t6tov6zis utan a szokasos 5
perc kbessel tortent meg. A h6t f6 - Foldesni. Szab6
Ildik6, Foldes Peter, HalAsznC Gottschick Julianna,
Hoffmann Adam, Vriradi Zsuzsanna, Varadi Uszl6
6s Csok Imre - vad szAguld8sba kezdve indult el
Bekes fele. Az igen paris iddben nern egkszen 5 kmt, jutattunk elhre, amikor Varadi Laci kerekparjlnak
hats6 kereke hatalmas szisszen6ssel megkonnyebbulve leeresztett. Nem sokat viratott magara az els6
problema. R1 kellett jonnunk ez a defekt sok id6nkbe
fog keriilni. Ugyanis a kopenyt is cserklni kell, ami
persze a mCg otthon kCszul6dd kiserdlcocsiban van!
Amig kisCr6nk Halcisz Zoli a Bogarral megkrkezett, a
drsasdg ndnemii tagjai az ilyenkor szokatlan s i i d
kodben kekszet tomtek magukba, olykor beKnk is.
Volt, aki leheveredett, mAsok az atlagsebessegiinket
sdmitgattak. A sikeres szerelest kiivetden az els6
kerkkpiros boltban beszereztuk a felesleges
kopenycket. Utunk soran ugyanis tobM nern volt
rajult sziikdg. (Murphy) Tovabb tekcrtunk Sarkadig,
ahol megitlltunk enni, inni, csak azutiin folytattuk a
mehkerkki hat8rAtkeld fel'ele.
Ildikd kergkpirjan kis d s z l o lengett URSUS 2000
felirattal. A hathron a romin vhmtiszt megPllitotta,
hogy mcgtudakolja mi vegre. Szivesen felvilfigositattuk: kedvenc soriinkr6l kapta a nevkt. Alig tettunk

meg cgy km-t, mikor hatdrdr csapatba botlottunlt, 6 k
is riigtiin kiszurtik a zt5szl6cskht, 6ket is megnyugattuk: nem medvkre fogunk vadhszni, (ursus = medve)
hanem az energiaitalunkrd van sz6. A vdlaszt kiel6git6nek talaltdk, nern is pazaroldk rank tovibb az
idejiiket
Tenltefiirddn a Fekete-l<oros partjan, egy hangulatos bungaldban megebedeltunk. I'usztaholl6dra
dClutjn erkeztunk Cs 1 12 km kerdIcproz8s ut5n
megittuk az e l d nevad6 sort. Amire szuksegunk is
volt, niert kiivetkezett a ,,hosszu halhl" nevii 7%-os
emclkedii. A gyakorlottabbak hamar felertek, de az
ujoncnak szamitb Ianyok is kibirthk leszill8s nelkul A
lefele s d p l d L t megsmkitva I'6ter lcfknykepezte az
lit mellett ekk6s szckcrekkcl taborozdkat, de meg el
sem rakta a gepi.t, nnikor a kisebbsCg 116 tagjai maris
megtimadtdk, (mAr csak nz cscdkkcs jogdijak miatt
is) igy utunk erds menekiilkssel, folytatodott. ,,Nem
1~6t
h r n c k ~semmi
~ ~ siir~6"sldgo11taz L'ktcnrberz, mkgis annyit
futkhroztlrnl, h o u 121~toaihb."
Este elsB tiborhelyiinkiin Bel6nyesen gllitottuk fel
satrainkat a Fekete-Kor6.s bokrai kdziitt. Vacsodnkat
megosztottuk az ott dshonosnak tekinthet6 nChBny
czer hangyaval. Lefekves el6tt meg menetrend szerint
megerkezett a tavalyrol j61 ismert cseng6s lovacska is,
de csilingelbe, a megtett 137 km hatasara egyre
messzebbrdl hallatszott
SatorbontAs 6s reggeli u d n , (ismetelt veszekedes a
IiangyAkkal) feltoltddve indultunk neki az ujabb
kemeny napnak. Rovidesen elhaladtunk az
,,IZVORUL MINUNILOR" miivek eldtt, amely
cisvlnyviz uzemnek van Blcdzva. (A csodik forrasa
nevii isvlnyviz romin nevenek kimondfisa a
kesdbbiek sorin az alkoholszonda hasznilatPval volt
egyenCrt6ku.)
Az uttest lassan behullamosodott - no, nern a
melegtdl. Egy kis izelitdt adott, mi var rank, utban a
hBg6ra. Didfason megalltunk, 6s feltankoltunk
forrrisvizzel. Itt kente be Ildiko az el6z6 nap igencsak
igeiiybe vett terdet elosziir a gycigyhadsunak hitt
szerrel, amely lehet hogy nem hasznilt, de Iklektanilag sziikskges volt. RCzbdnyAn optimalizaltuk az
energiaszintet banrinnal 6s sorrel (cz a meghokkent6
parositas az adott szituaci6baii rendkiviil hatAsos)
majd nekivagtunk a I l %-os, 14 km hossz8 Vartophdgonak. Folyamatosan nem sokat lehetett felfele
llaladni 6s ha a bicikli nem is, az agyunk olykor
ledobta a Iancot. B6 ket bra alatt, ami a tavalyi
idonkhoz kkpest rekordnak mondhat6, azCrt
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feljutottunlc. A t5rsasBg ho 1 gy tagjai ketkedve
fogaddk, hogy a csucson vagyunk, csak akkor voltak
hajlanddak elhinni, amikor mar csak fekezni kellett.
Libunk helyett a kezunk dolgozott. Mire leertiink
tervezett szillishelyiinkre, FelsBgirdira, a f6kek
alaposan bemelegcdtek 6s a ,,maci szint" (=arpasz(irpkoncentrcici6) is leesett a kritikus szint alA, amit
surgdsen helyrebillentettunk. A kempingben volt meg
egy szabad hizik6, amit riigtdn megszilltak harman a
kenyelmesebbek kiiziil, mig a tobbiek negy sfitorbar1
helyeztek el m a p k a t . Alig illitottuk fel satrainkat,
mikor megjclcnt a tulajdonosnd, (Mami) s kezet
tordelve panaszolta, sajnos a hizat m i r tucitdn kiviil
kiadtiik, ezCrt ki kell koltoznunk.
- Mikor?
- Most!
fgy meg k6t satrat illitottunk.
Peter megkostolta a helyi specialitist - a MITITEIt , (mics) csakhogy k6siibb viszontlassa. ,,vu
vklekentcml hogy irrXrribb elrontom n gyornmml, de nn~itlclzct
Item k f l ~ o krlleg ~l(isrt~pr~1''
AZ elso izlelksre finomnak
tiinb, am kiss6 neh6zkes Ctcl mCrt6ktelen
fogyasztlsa, 15m idevezetett (,,LA REVEDERE".)
Misnap a Izazik6 miatt, kaptunk egy sltorhely
kedvezmenyt. BGcsliz6skor a ,,Mami" megkkrdezte,
hogy aludtunk? j61, feleltuk neki. Nem tettunk
emlitetest a hhrom kolyokkutyar61, melyek a
s6torajt6k eldtt skilaztak az Cjszaka. Elneztuk nekik,
segitettek sitrat bontani.
Indulas Torock6ra. Az Aranyos folyjscit kovetve
tavalyr61 csak IejtBre emlCkeztunk, valaki az6ta
becsempeszett nChfiny nagyobb emelkedBt is
Topanfalviig. Piacozhs utin folytattuk a valaha
Topinfalva es Torda k6ziitt kozlekedd, ma elhagyott
kisvasut nyomvonalfit kovetve - keresztezve. Ez a kb.
60 km az Aranyos volgyCnck egyik legszebb rCszc.
ES a baj is majdnem itt 6rt utol bennunket. Egy
er6s lejt6ben Addm jiirganyanak konniinycsavarja
kilazult, az elsd kerkk az on6116sodk mellett dontijtt.
oreg cimbor5nkban erosen dolgozott az 6letoszto11,
mire sikeriilt jhniivet megzabolAzva k6t arasznyira
megallni a szalagkorl6t elbtt. Persze utolag mar
elviccelbdunk az eseten de akkor, j6 30 km-es
sebess6gnCl- belesipadtunk kisd!
Mire a szolocsvai vizeseshez ertiink, mkg jo
nehiny emelkeddt, 6s a vasut kercsztezte lejtbt,
hagytunk el. A vizesestiil sajnos a bomb016 zene id6
elbtti tavozisra kknyszerittet bennunket, amihez
hozzajarult az egyre siiriibben csapkod6 e d is.
A borrevi elfigazisnil, ah01 e l h a w u k az Aranyos
folyasat - a tavalyr6l ismerds kocsmaban meglepedsunkre a fekete Rdza helyett a szdke I<ornClia
fogadott bennunket. Akivel, bb f6lora 3alatt (hej,
nyelvtudis!) tisztciztuk a f6lrekrtbeket, majd a kiss6

kkzagos uton felkapaszkod tunk Torockora.
Tervezett szallishelyiinkon, a T6bib-hazban mar
nem volt Izely, de a gondnok szerzett egy a
I&tszhunknak megfeleld takaros kis paraszthizat a
kozelben aminek megbrultiink, mert a magunk
,,csendess6gkben" lehettunk az elkovctkezd harem
napon. A kvartely tavribbi elbnyere szolgalt, hogy
nem volt benne t6v6 sem.
Torockon a SzC.kelyk6 sajBtos elhelyezkedese 6s
form6ja n~iattkktszcr van napfelkelte. Termeszetesen
megvartuk amig mcisodszor is a hasunkra sdt a nap,
majd elindultunk a SzCkelykb (1129 m)
meghodi~5sfira. A ,,Naw5rokU meredek gorgeteges
utjin kapaszkodtunk a nyeregbe, majd tovhbb,
c~ycnk6ntmeglitogatva a s7~msz6dostetbket. Ahogy
felertunk, rogton megszdlalt az addig ,,tok suket"
mobilunk, igy eletjelt adhattunk ma gunk^-61 a
hazaiaknak. A hegy fonn eg6sz mas arcat mutatta,
ujabb kellemes mcglepetkseket tartogatva. A magasb61
beldttuk a Torockbi-medence jo rkszet. A Szkkelykb
tetejen egy egesz tehCncsordAt talaltunk, amely a hegy
kevesbk meredek tuloldalan kapaszkodott fel.
Mikozben sy(inyork6dtiink az alattunk terkkpkent
fekv6 tijban, hozzalattunk ebCdelni, a szelid
k6rBdzdk egyre itKnkebb 6rdeklbdkskt61 kiserve.
Lefele a mhsik oldalon a piros jelzksen indultunk. A
nyeregben olyan sz6l volt, hogy a levegov6tel is
nehezunkre esett. Az elbz6 kjszakai esbtbl cslisz6s,
meredek lejtdn, a boz6t neha ligy besiiriisodott, hogy
egy fnnyasabb vaddiszn6 visszafordult volna. Mi ezt
sajnos nem tehettuk. A csapat gyorsabbjai eldre
mentek 6s alnok m d o n meg-megiilltak a hatramaraddkon deriilni, akik udviizult mosollyal az arcukon
zugtak keresztul a tehenek Bltal siinin telepitett
.tapos<iaknAkonU Siklasok 6s sikitisok valtottiik
egymast a hegyoldalban A hCtb6l n6gy nadriig mnradt
sz5razon. mire IePrtiinlc a falu eldtt a miiutra.
Dklutan az ismet ,,j6" 6ton elkerekeztunk a
Torock6szentgyorgyi v6r tov6hez. Felmasztunk ri,
hogy lenezlzessunk. MegCrte! A naplemente
barsonyos fCnnyel vonta be a szemkozti hegyoldalakat Cs az alant elteriilii lankcis, ude zold, gondozott
kaszalokat. A vcir egyik ablakiba kiulve, szabad
szemmel is j61 lathat6 volt a ICiikozi szoros meredek
sziklakapuja. Az esti csendben a nyugodni keszulb
falubdl minden hang j61 kiveheto volt, igy a
kolompok hangjit61 alafestve, tisztan hallottuk, hogy
a volgyben a pasztor mily ekes magyarsaggal
bedzgeti engedetlen joszagait, a tereld kutycit is
beleertve. (Hifiba, viilasztekosan karomkodni is csak
nyelviinkon lehet.)
Hazakwe, elfogyasztottuk a hazai elelmiszeripar
cslicsterm6keikCnt definialt izletes, konzerv vacsorankat. A nagy di6fa a161 rdfittunk a Szkkelykb, a lemend
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nap utols6 villanisaitol aranyld sziklafalara. Az este
tovabbi reszet kedvenc kotelezd olvasminyunk, Rideg
Sindor, Indul a bakterhaz c. reginykbdl vett r6szletelc
egymis rovdsira torten6 idCz6sCvel toltottiik.
EgyPbkent az egksz lit soran vontunk pirhuzamot a
tortknesek 6s a nipi humor megtestesitdje, Regds
Bende@iz bolcs rnegillapitjsai ltozott. (F6leg a
nyeregben toltott kCs6 delutini 6rikban vilt
szAll6ig6vt5 egyebek kozt a ,,szktvhg ez n buriiis gebe"
felkiilds is.) Ezuttal az udvar vkgkben elhelyezkedii
imyikos szekrdl fehkr als6nadrhgban, a Kiskegyed
maradekival visszavonul6 drsunknak kedveskedtunk
kdrusban az ,,Ott n kiskrtct a gankruil!" felkiiltissal. ( A
szomszedok az6ta is probiljik ertelrnezni viselkedesunk eme sajatos jegyeit.) MiutAn ily m6don
kirnulattuk rnapnkat, dgyba bujtunk.

E napon a Tordai-hasadekhoz litogattunk el kerkkpirral. A turistah~zhoz vezetd iit, felenek
rneredcksige kdvetkeztebcn katasztrofalis volt, a
hdsegrijl nern is beszelve. Ehhez parosult a kotiircibdl
finornan szidl6 por. A hasadkk azonban karp6tolt
mindenkrt. Megcsodiltuk egbetor6 ormait, meredck,
olykor cithajld sziklait 6s az ott szkp szimban
gyakorl6 sziklarn6sz6kat. Az alattunk 6rvknylij viz
1101 egyik, hol rnasit oldalan lernentunk egeszen a
peterdi malomromig. Innen nezve a hirtelen
besziikul6 hasaddkban llatalmas sziklatiirnboket
keriilgetve eltiin6 Hesdit-patak, deli ellenfenyben
csillogo habjai liosszd percekre ott rnarasztaltak
bennunket. A visszaritban sern unatkozhatnak. A
szurdok rnindig uj arcit d r t a elenk.
Energiavetelezks u d n visszaindultunk a legyiizIietetlennek hitt ernelkediin. Felkrve, dim b Peter
rnCg izornb61 megmisztak egy pupot. Fontriil
integettek, hogy kovessuk dket, lehetcileg Mnyk6pczdgppel, rnely invidlist a tobbseg - mar csak a hdsegre
va16 tekintettel is - felreerthetetlen taglejtesekkel
utasitott vissza. SinFalvdn a bels6 folyadek iggnyiinket
kellett ismet kielegitenunk, kksdbb a duzzasztonil
megmirtozva az Aranyosban, kiviilrdl is hiitottuk
rnagunkat. Visszatekertunk Torock6ca, ott azonnal
megallapitottuk, hogy a T6bias hazban, ahova
tiszdkodni jartunk, nincs meleg viz. Igaziibol nem is
liiinyzott. Az alvast kocsmalitogatissal egybekotott
virosnezb, majd a szokasos eldaddi est eldzte meg.
DClel6tt rneglatogattuk a lielyi mlizeum
kiillithsai t, rnajd megkerestunk egy magangyiijternitnyt, ami bizonyos vonatkozbaiban,
kiegeszitve azt, rneg szebb volt, mint a hivatalos.
Megnkzhettuk a kulonbozd generhciok iltal viselt
ruhikat es nehany hasznilati tdrgyat is. Egyes
ruliadarabokat a linyok fel is pr6bblhattak.

Megilletiidotten vett6k lcezbe a gondosan BrzBt
ereklykket. Valarncnnyien Creztuk melckora kincset
tartanak a keziikben, rnert mar az akkori alapanyagok sern lelhetiiek fel 6s sajnos azolt is elmentek,
akik rnkg el tudtik kksziteni. EgyebkCnt egy bizonyos
ruhadarabot nern egy szernkly kkszitett el, hanem
r6szenkCnt azok, akik ehhez a legnagyobb rutinnal
rendelkeztek. Ott jartunkkor Cpp bdvitettek a piciny
magbnmuzeum epuletkt, fgy a jov6ben rn6g
szeml6letesebbC vhlik a piratlan gy3jtemCny.
Ebed u t i n Ic&szol.tC>nka Szekelylcii oldaliban
elhelyezkedd ,,I<d-lyulc" megldtogatis8hoz, de a
linyok el6zd nap kinkztek maguknak egy furddlielyet
a Tocock6-patak menten 6s a valosziniisitliet6 nagy
izzadds helyett inkabb oda mentek. A fiGk a
szemkozti oldalon talalhatd ,,Tilalmas-csucsra,,
indultak. A frissen felujitott jelzesek a volt vasbinyikat is utba ejtettek. Torock6 valaha e banyik1361 6s a vasfeldolgozdsbbl szerezte gazdagsigit,
messze foldre szillitottik az itt elii~llitott
termkkeket. NCrnelyik tarns bejirata mkg most is j61
kivehctd, masokb61 erds liuzat erezhetb. Visszatdrve
a sdrga jelzksrc a tiirsasdg felert a hegygerincre.
Gyiinyon3 kilitis nyilt az eliizijleg kerkkpirral jirt
Aranyas-volgykre.
Vacsaora u d n meglAtogattuk az egyik kozponti
italmerkst. Az 13t menti teraszon siirozgetve figyeltuk
Torockb esti 6letCt. Egyik irAnyb61 a teh6ncsorda
erkezett, maid szepsz5mu kecskenyij az ellenkezii
oldalr6l. Mogottuk f e l t h t a rend helyi Bre is, amint
esti felugyeletkt gyakorolja az cmlitett vendeglit6ipat-i
egysegek folott. Rovidesen fellcereltedtunk, hogy
tocockdi tartozkodisunk utols6 prograrnjakent
felkeressuk az Egy az Isten c. regenyfben J6kai iltal is
ernlitett a banybztemetdt. Ide a hangulatos Sikatoron
keresztul jutottunk fel 6s abban a szerencskben is
riszunk volt, hogy egy idiis ntni igen erdelces dolgokat
mesklt a lielyi temetkezesi szakasokrbl. Setink
vegeztdvel ismkt elfoglaltuk helyiinket a teraszon,
ahonnan meg ldttuk a rend eber drknek a kanyarban
enyl14n kigy6ma eltiin6 sziluettjet.

A tervezett iddben elindultunk hazafel6. Borrbven
sajnilattal Allapitottuk meg, hogy a sziike Kornelia
liern tartozik a korin ke16 kocsmirosok kozk, ezert
rnorcosan, kav6tlanul kellett tovdbb mennunk a
kiivetkezd boltig. Itt kive, gyumolcs Q tova a vizesis
irdnyiba. Miutili le-le esett a ,,maci-szint", egy
erneIked6 tetejen meglattuk az utBnp6t16 helyet, 6s a
csapat eszeveszett tekerisbe kezdett, csalchogy
rnieldbb kezkbe fogliassa a kors6 alaku kPpzBdmCnyt.
A tovibbiakban k t t kerdkpir is megunva a rossz utat,
egymds utdn dob6ltak el Ihncaikat. Ennek ltoszonhetoen figyelt fel a tirsasig egy forrisra, ah01 rneg is
pilientiink.
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Topcinfalva elAtt el hagytuk az Aranyos volgy6t.
AbrudbAnyBn is tuljutva kerestuk egy Csurulyasza
feliratu tablat - a kemping miatt - litban a Vulkanhig6 fele. J6cskan bent jirtunk az erddben, amikor
megk6rdezhettuk a favag6kat: messze van e a falu?
Mivel illedelmesen koszontunk romiiiul, kozijltkk,
hogy most mar igen, mert j6 6 km-re1 elhagytuk, 6s a
hag6 teteje csak 2 km. De milyen kettd! A csucs eldtt
a makacsul vizszintesnek tund emelkeddn Peter
optikai csal6das ildozata lett: ,,ha ez sem lejt, akkor
semmi!" Persze ez sem lejtett. Egyebkent ebbdl az
iranyb61 a hag6 nern bizonyult olyan nehdznek, mint
a Virtop. Visszafelk azonban nern lenne ajhnlatos
kerkkparral jonni. A 76-0s szhmu fdlito~lgurultunk
I<ristyor fele egkszen SzentimihAlyfalviig. Itt ujabb
kemeny emelkedb virt bennunket 6s sajnos az utat
itt foglazit6 ztizottkd helyettesitette, melynek vkgen
Peter lecsapva biciklijkt, hosszas fejtegetisbe kezdett,
hogy mit Cpitettek volna volgyzrir6 gat 6s egyebek
helyett. A rovid, am velds monol6g hallatan legalibb
a tobbieknek j6 kedve lett, ami aztin fokozatosan
hagyott alibb, mert vagy 30 km-en Btkerestunk
dborhelyet, mig vCgiil egy kis falu, Alvica mellett, a
FehCr-Koros partjan felallithattuk satrainkat. Mas
igenyiink mar nern is igen volt aznapra.
BbsCges reggeli utjn az iranyt utols6 Bllomdsunk,
Menyhaza felC vettuk. J6l indult a nap. I<emt?ny50
miter megtCtele utAn Lacinak ismet defektje lett.
Roviden 6s ellentmondist nem turd hangon kozoltuk
vele: ez az utols6 belsb, amit kap, mert nern tudja
megbecsiilni 6s csak kilyukasztja.
Az ~ t r avalaki ismkt r5csemp6szett par meredek
emelkedbt, pedig azt gondoltuk a Koros folyasir6nyBt
kovetve, erre tobbe nern kell sdmitani. Decse utdn
korabbi tapasztalt 6s j6zan paraszti eszunket
fklretkve, a tkrkepen fehkrrel jelzett utat valasztottuk.
A falun Bthaladtunkban, a ,,J6 napot!" koszonesunkre
a ,,Sok szerencskt!" valaszt kaptuk. Hamarosan
megtudtuk mi&.
Az G t mindsCge nyomdafesteket nern tiir6.
Eredmeny: erre kozelebb, arra hamarabb. Az emlitett
Gtszakaszt CrkezCs u t i n tkrkepeinkrdl le is lemeszeltuk. De addig a tiizd napon, hmyik n6lki.l kellett
megtegyiik - szornyii terepen, a mintegy 15 km-nyi
utat Deznaig! Kozben tobbszor is kocsmat Ihttunk
feltiinni a tavolban, de mindannyiszor kidertilt, hogy
csak delibab. (Fejjel lefele volt a csapos.) Be kellett
ernunk kulacsaink forr6 tartalmaval, mikozben
folyamatosan agg6dhattunk kisCrdkocsink miatt: ha
a Bogar valahol felfekszik, valoszinfileg itt marad
ipari miiemleknek! Legfeljebb az lit mentkn szep
szammal legel6szd bivalyok vontatjik el szintalpon.
Vkgre ekrtuk ~ ~ z n a A
t . virat mar nem- volt
kedvunk megmaszni, megelkgedtunk azzal, hogy

lef6nyk6pezzuk. Hitralevd utunk mar csak 8 km volt
Menykiziig, ami az elbziihoz viszonyitva gyijnyodi
helyen haladt. ~ t h a l a d v a a nepszerii furddhely
forgatagiban, egy patak mellett szcilltunk meg. Vizk
szorgos termeszetatalakit6 munk6val felduzzasztottuk a kelld melysegiire, hatalmasat furodtunk,
majd elmentiink felejteni. Lefekves elbtt mig j6t
beszClgettunk s z o m s z ~ i n k k a l , egy Nagyvarad
mellett CIA magyar csaladdal ~ j j e lhatalmas d p o r
dobolasa kbresztett, dm satraink j61 alltak a vihart.
Az utolso nap reggelen kodben kbredtunk 6s paras
iddben gurultunk vissza Dkznaig. Onnan Borossebes
felk igyekeztiink szemben a szdlel, amely a fitlan,
kietlen pusztasdgban rajtunk kiviil nemigen utkbzott
mas akadilyba. Megddlni Iatszott az az allitis, hogy
kerekp&-ozhsraa s i k vidCk az igaziin alkalmas. Nincs
ugyanis olyan meredek emelkedd, melynek vegen ne
IejtB kdvetkezne. I t t azonban csak m6g nagyobb szel
kovetkezett, sebvaltdink nCha mar az utols6 eldtti
hegyi fokozatban ropogtak. A rossz uttal parosulva az
egksz ugy ahogy volt a felejtendd dolgok koze volt
sorolhat6. A Idnyok, hogy tuitegykk m a p k a t ezen a
hosszura nytilt holtponton, maguk elk k4pzeltek egy
cukraszda teraszat Cyulan, ahol az a s z t a l o ~sute~
mkny, fagylalt Cs egyeb inyencsegek sorakoztak.
Ehhez kepzeletben mi is hozdcsemp~sztunknkhany
sort 6s igy tultehettiik magunkat ezen is.
A csepergCi esb neha megallhra kknyszerittet, de nern
bantuk. ugyis igyekeztiink elkolteni roman Enzunket,
e7R1-t Na@l 6 Varsand vendiglat6helyein tuladtunk
a maradek sok null& bank6kon. Varsandon mar
egyfoleban sz6lt a mobilunk, nern gydztunk
valaszolni, mikor Criink haza. A hatirzitkeldhelyen
minden siman ment. Gyulan a bringtik magukt6l a
cukrAszda fele vettik az irinyt, a1101 lett is minden, amit
eldzetesen elkkpzeltunk. Az atlag vasimap ddlutAnban
tarka 6 mar nern annyira tiszta szerelksunk nemi
feltiinest keltett, igy megtarthattuk e l d hazai elmknybeszAmol6nkat is, majd elindultunk a dobozi hidon, 6
Bkkesen at l~aza,ahovA 735 km-t rnagunk mogott
hagyva, helyi id6 szerint 18:00 6rakor erkeztunk.
Vfirakozisoknak megfelelkn, mar a vhros hadraban, a
kutya sem vart bennunket.

,,Mert tuggya mcg ors~g-vilig;hogy in mindig jo'
szhn&kli gyerek voltam, csnk mire a vkgire krtem a
suindtikomnak, esett bele a j n e . "
Reg& Bendeglsz.
igy esett hat, hogy kis tortenetiinket az
de a tollat (6s a kormdnyt) mi fogtuk
- !

let irta,

Foldesne Szabd Ildik6, Foldes Peter, Varnai LAszl6
Ut6irat: Aki mCg nern olvasta az Indul a
bakterhkat, siirg6sen p6tolja ezen mulasztjsat!

2001. jlilius - augusztus

Dr. Bajnai Gabor ur
vez6rigazgatBhelyettes
dszdre

~V Rt. VezCrigazgatbsBga
Budapest
Tisztelt Vez6rigazgat6-helyettes ~ r !
A R U M Bizottshg $prilis 4-i Ul6sh javaslat sziiletett nkhhy uj formaruha bevezeteseriil. A bizottshg t6bbek k6dtt d6nt6tt
a d , hogy a meleg kbmyezetben v6gzett munka miatt a mozdonyszem6lyzet dszesUlj6n r6vidnadr6g ellhtrnhyban.
Informbibink szerint e javaslatot eljuttaw az Arculati BizoWig dsdre.
KBrem vedrigazgatb-helyettes utat, hogy a vontat6jhdveken uralkod6 meleg k6rnyezeti hatiisok miatt a r6vidnadrhg
mihamarabbi bevezet6skt thogatni sziveskedjen.
A MozdonyvezetBk S~4iksze~ezete
mind a G ~ Tmind
,
a VkT Uleseken jelezte azt a kdresbt., horn a MAV Rt. menetirinyit6
hivatalaiba telepitsen mobil aid szhokat, melyeket a mozdouyszem~lyzetegy rendkivMi eset alkdmhval dijmentesen
felhivhatna. A koll6g6ink rdsddl j e h t t felvek nagyban hozzAjhina aMak a gondnak a feloldtisihoz, amely a nyilt vonalon
dolgozb mozdonyszemilyzet es az ~ y iv6@k
~ tk6zl)tt gyakran kialakul.
Mind a GET, mind a VkT iilbeit javaslatunk elsa k6rben thogatiist nyert, majd meglepve vettUk tudodsul, hogy felvet6sUnket
a legutbbbi VkT Ulesen a rnunkhltatb elutasitotta,
K6rem a vedrigazgatb-helyettes urat, dZIntesUket vizsgiiljik feliil, hiszen javaslatunk egy rendkivitli esemeny (baleset)
kialakulhiil Cleteket menthet meg.
Kiss Lhzlb
eln6k

Gy.518.090/2001. GszI.

Mozdonyvezet6k Szakszewezete

TBrgy: Meleg k6myezetben
v@tt munka
El6ad6: S d c s Lajos

Budapest
Bicskai u. 11.

Szakigazgatbsigunka rendelkeZesre dl6 menetrendi adatok alapjh,valamint a vonatkbzleked6s folytonosssganakfenntartha

okhn nem lsitja megval6sithatbnak a v o n W i u M k folyamatos munkav6@dnek m e g s z a M a a 1-16 bra kbzbtti
iddszakban a meteorol6giai i n k t dtal prognosztiAt Magm hiim6rseklet eleri a 32 Celsius fokot
Az ilyen kMlm6nyek kbzl)tt vitathatatlanul jelentked, a szervenetet er6 t6bblet-iginybev&l ellensfilyoz8sa javasoljuk a
&@zeti szakszolgh4at KSZ Szakigi Fiiggelbkknek kiegbsziteskt az akibbiak szerint:
,,lo. Pont
Vontatrisi utazbk ivdviz ellatrtra

Ammqiben a meteorolbgiai inthet dltal prognosztizcflt utlagos hdmts&klet a 11-16 &a kciiotti id6szakba-n a 32 Celsiusfobt
el&, az ezen iddszak alatt szolgcilatot teljesito"vontatrisi utaz6Rat a mmk.uvdlalbRat megillefo"e@m&gas iwvSzjuftatrisrirbl mblb
meg~illapoakisciban
foglalt mennyisig Rttszeredt kitevo",me&leld hohom&rs~k1etu"
palacbs Mviz illeti meg."
Fenti javaslaUal kapcsolatos v6lem6nyUket, illetve a megiillapodhra vonatkozb javaslatokat kbrjItk Szakigazgatbshgunk r t k k e
megktildeni, hogy annak ismereteben a kbgyakok idilpontjhajamlatot tehesslink.
Budapest, 2061. jfinius 20.
Juhasz Gyula
szakigazgat6
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JuhBsz Gyula ur
&V Rt. GCpbzeti Szakigazgatdsag
Budapest

Tisztelt Szakigazgatd ~ r !
A meleg kornyezetben v b e t t munka, v o n W i utaz6kat 6rint6 Szakhgi Fiiggelbki mbdositb tervezetdt megkaptuk, mellyel
kapcsolatban a kbvetkezii az Allhspontunk.

A Szakigazgatbshg v6lemknye szerint, a menetrendi adatok alapjhn nem Ihkzik lehetiis6g arra, hogy amennyiben a meteorolbgiai
int6zet altal prognosztidt htlagos hom6rskkIet el6ri a 32 Celsius fokot, megszakitsa a szolgdatot. VClemenyfink szerint a realitbok
miatt erre valbban nem minden esetben nyilik lehetadg, de a probfema kezelk akkor is t6whyi k6klezetBkget rb a felekre.
A Szakagi FUggelkk mbdositistira tett javaslatot, egys6ges drtelmez6st k6vet6en el tudjuk fogadni, de ezml pdrhuamosan tovhbbi
kiegbzit6 16p6sekre van szfiks6g.
Mivel az eldz6 javaslattal csak reszben el6gitjUk ki a t6rvbnyi leszaMyo&t, igy tovabbi 16Mseket kell tenni a megfelelb
6rdekeben.
Javaslataink, melyeket a m e g ~ 1 ~ k b akivhunk
.n
rllgziteni:
A
Rt, vdlalja, hogy:
> (julius 31-ig) ellhtja a vontatbjhiiveket Bmyekolb berendezbekkel (relux&, fligg6ny6k), valamint r6gzithet6
ventillhtorokkal,
P minden vontat6jiumiivet ellat hiit6szehennye1,
9 a vontat6jhUvek iivegeit h6-, illetve fknyv6d6 fblihvd e l l b t t Uvegekre cser6li,
> a vontatbjhiivek v e z e t Q 8 l l M i ,h6-, 6 hangszigetelesdt kijavltja,
P a fimtihelyekben v6gzett nagyjavikk alkalm&vala vezet8dlhokat lbgkondiciondb berendedssel szereli fel,
> az ujonnan beszedsre ketlil6 vontat6jhUveket csak Wpitett 16gkondicion~bberendedsel rendeli meg, illetve veszi ht a
gyArk5t61.

a~

K15@kjavaslataink figyelembe v6teW.
Kiss Lhszlb
elnbk

Szabd Andnis 6r
szakigazgatd
rCszCre

~V

Rt. Forgalmi Szakigazgatdsag

Budapest
Tisztelt Szakigazgat6 ~ r !
Az elmult i#szakban tabb fbrumon is jeleztiik, hogy a & m u W az Alland6 6s ideiglenes lasshenetekr61" n e d kiadvhny
mbdosithst igknyelne:
A @T-en, a ~ l ? ~ - is
e nfeulivtuk a figyelmet am,
hogy nevezett - igen fontos - nyomtzdxiny kezeldse n e h e e s .
A kiadvhyok nem egydges formibanjelmek meg a Mlbmtun, tBiMd@k nem r e n d e M a lefiMsUkhiSz szilkdges lyukakkal,
s ami a legfontosabb, hogy a betilk m6We m k whezen olvashaf6ak.
Javasoljuk a betilm6retek megvdt-t
b &kinthet6.&g 6rdekBben, mbg esetleg annak tlrh is, hogy a thbkatot az N5 lapon
vizszintesen lehetne csak elhelyezni.
Ezzel piirhuzamosan felUl kell vizsgani azt is, hogy bizonyos m e l l d b d l keszibtt butahbokat ne a fivonalak
k i m u t a ~ v aegyfitt
l
kezeljdk, mivel d b 6 1 jbval kisebb darabszdmm van aUks&.
Kerem, hogy a probl6ma megoldha, valamint a k(izleked6~biztondgaedekbben mihamarabb kezdjUnk ejgeztetli
thrgydhsokat.

Leveliinket megkiildtiik a Pdya, Hid- 6s hkgdpitm6nyi Sza&az@

fdsdttf is.

Kiss Laszl6 i r
elniik
MozdonyvezetSk Szakszervezete
Budapest
1145. BBcskai utca 11.
Tisztelt Elniik 6r!
TajBkoztatom, how a , , K i m u W az iillandb 6s ideiglenes lassiunenetek" temak6rdvel kapcsolatban irt leveleben foglaltakat
megvizsgltattam, melynek eredmeny6riil az alabi tiijbkoztatht adom:

A fenti kimutakts tartalmb, rovatozhh, az alkalmazott megjeliil6sekre, a kiadb szervezetre, a kiadbi gyorsashgra, nem utold
sorban a hdbzati szina egydges megjelenitesre vonatkdan az F.2. sz. Forgalmi Utasitas 15.114-15.119. sz. pontjai tartalmamak
el6iriaokat.
Sajnos gyakorlati tapasztalatok - amit az bn6k felvetese is aliithnaszt - azt mutatj*, hogy a ,,Kimutatisw a Mlbzat egyes
terllletein nem az F.2. sz. Forgalmi Utasitas elairhi szerint k6szUl, illetve kerlll kiadirsba
A lassan bejhandb pitlyarkszekral tiirthi.5 W s drtesitds &ljab61 rendsizeresite#, a vonatszemdlyzet szh5lra a vonatkozh
Szolgiilati menetrendkanyvekhez kiadand6 ,,Kimutath az gllandb 6s ideiglenes lassiunenetekr6l" c. nyomtatviiny formiijiival,
nyomdatechniiai problemhival kapcsolatosan 2001. elsB negyedbvkben - tiibbek k6zott az bnbktal erkezett jeMs alapjiin felvettitk a kapcsolatot a PHM Szakigazgat6s4ggal.
Tekitettel arra, hogy a ,,KimutatL" el8llithht, kikiad8sat az F.2. sz. Forgalmi Utasitb a PHM Szakigazgatbshg hahiskarebe utalja,
igy nyomatekosan k6rtiik a PHM Szakigazgat6shgot,hogy egyrhszt vegykk figyelembe a hivatkozott Utasith elohfsait, mhriszt
a problkma hatkkony kezelese 6rdekdben sajat szervezeti egys6gUk6n beliil f o g a l m d meg azokat a kriteriumokat - betiimeret,
betiitipus, formai elrendeds - amelyek megfelelnek az bn6k l t a l is megfogalmazottaknak, igy megteremtve a biztonsagos
munkavegzhshez szUksBges felteteleket.
Tapasztalataink szerint az dn6k korhbbi feltevese 6ta eltelt idaszakban -a felvetett probldmat illetiien - el8relep6s tapasztalhat6.
Tekintettel a felvetett probldma fontossiighra ismetelten felvettUk a kapcsolatot a PHM Szakigazgatbshggal, melynek so& kenilk,
hogy a sajiit sszakszolgalatukat 6rintbn -s sziikdg szerint a gyakorlati vegrehajtbra vonatkozb killan szabiilyozis elkkszit6s6vel
6s kiadbhval - tegye meg a sziikskges 6s hathat6s 16p4seket a hihnyosshg felsz&molisa es a problema miel6bbi rendezese
krdekeben.

A thggyal kapcsolatban tett hasznos 6s tartalmas BszrevBtel6t, javltb s z h d e b javaslatait megk6sziin6m, Bs egyben kerem (int,
how a k6zlekedCs biztons&& kazvetleniil6rint6, esetlegesen felmerlll6 Bszrev&eleit az elk6veta idaszakban is jelezze.
Budapest, 2001. jhius 19.

Mozdonyvezet6k Lapja
2001. jlilius - augusztus

MOSZ HORG~SZVLRSLNV
Nevezbseket 2001 augusztus 15-ig a nevdsi- illetve rbszvbteli dijakkal egyiitt a MOSZ k6zpontba
eljnttatni sziveskedjetek! (Kesbbbi idbpontban tiirt6nb neve& BrvBnytelen!)

Minden tagcsoport hhom f"os csapattal nevezhet.
A terliletek a nem nevez6 csapatok helyett plusz csapatot is indithatnak.
Neveze'si do: 5000 Fvcsapat. R4szve'teli do: 1500 Fvfi (tartalmazza: k6zlekedes, vacsora, reggeli, ebed)
SzLillLis: 950 FtIW. Minden ige'yt igyeksziink kiele'gt'teni. (06-30-9567-284es sziunon kkrjiik jelemi)

Nevdssel egy idliben a esapat n6vsorht khrjiik leadni!

SO NAP PROGRAklJA:
14 6rPig szillbhelyek elfoglalisa.
14:20 indulis a dombbviri horgiszt6hoz
14:40 gyiilekezd, sorsolb
15:10 helyek elfoglalisa
15:55 kongadsra etetts
16-19-ig verseny (els6 fordul6)
18:55 figyelmeztetd kongads a verseny vegkre
19 6rit61 m6rlegel6, osszesitCs, CrttkelQ
20:OO eredmtnyhirdetks, vacsora
2200 visszautazis a szillishelyekre

600 reggeli
6:30 indulis horgisztbhoz
6:40 gyiilekez6, sorsolis
7:10 helyek elfoglalba
7:55 konga&ra etet6s
8-1 1-ig verseny (mssodik fordul6)
10:55-kor figyelmeztet6 kongath a verseny vCgkre
11:00 mQlegelb, osszesitks, 6rtekelCs
12:30 ebtd, eredmtnyhirdetes, dijak 5tadAsa

Eredmknyhirdetb: csapat illetve egykni.

b Egy bot, egy horog.
b A versenyzi, semmilyen tekintetben nem vehet igknybe segitseget,
b A versenyen maximum 3 kg etet6anyag plusz fkl liter e l k
b A sorsolas mindkBt versenynapon.
b A verseny befejezbivel mindenki a hely6n maradva virjuja a & - l e g
b A kifogott Mat mi5rlegelbig vizben kell tartani.
b Ig6ny szerint a kifogott ha1 500 Ftkg hrban megvhbroIhat&

Mozdonyvezetak Lapja

Mozdonyvezeto lets&
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