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Jó munkához idõ kell!

A modellezés szerelmeseinek

A Mozdonyvezetõk
Lapja
2004. szeptemberi számában
már tájékoztattam az olvasót
néhány – a mozdonyvezetõ hétköznapjait segítõ
– szakmai elképzelésünkrõl. Az
egyik ilyen törekvésünk az volt, hogy a szolgálati helyeken megtalálható eseménykönyveket váltsa le egy elõre elkészített formanyomtatvány, mely tartalmazza
mindazt a kitöltendõ adatsort, amelyet kötelezõen
le kell írnia a mozdonyvezetõnek az események bekövetkezésekor. Ezzel az elképzelésünkkel nem találtuk fel a csõben a lyukat, mivel hasonló nyomtatvány már régóta segíti a GYSEV-es kollégáink
munkáját. Elõnye, hogy az események bekövetkeztekor már elõre segítséget ad annak pontos, hiánytalan leírására. Szerencsésebb esetben a szolgálat
végére kitöltésre is kerülhet a kötelezõen elõírt jelentés.
Másik elképzelésünk az volt, hogy a hosszabb idejû parancskönyvi rendelkezések kerüljenek A5 formátumban kinyomtatásra azért, hogy azt maguknál tarthassák a mozdonyvezetõk. Ez is, mint az
eseménylap, november elsejétõl megvalósult. A parancskönyvi rendelkezések aláírása a másolat átvételét is igazolja egyben. A kicsinyített pk. rendelkezés lefûzhetõ a szolgálati menetrendkönyvbe,
(elõre lyukasztva ugyan nem lesz) s ezáltal bármikor megtekinthetõ szolgálat közben is. Az ilyen kiadott rendelkezéseket kötelezõen nem kell senkinek
sem magánál tartania, de mint tudjuk, több olyan
rendelkezés van életben, melyek tartalmát hónapokkal késõbb is jó precízen tudni. Ehhez nyújt segítséget a másolat átvételének lehetõsége. Nem
utolsó sorban nem vádolhat meg minket senki azzal, hogy felesleges munkára köteleztük a munkáltatót a fénymásolatok elkészítésével.
Több mint egy év elteltével vált valóra az elképzelés, az új típusú eseménylap kiosztása, s ugyanennyi idõ kellett ahhoz, hogy a fontosabb rendelkezéseket kézbe kaphassák a kollégák. Bízom benne,
hogy a két újdonsággal segítettünk a hétköznapok
munkavégzését átláthatóbbá tenni, de remélem
azt is, hogy minél ritkábban kell a rendelkezéseket
lefûzni és az eseménylapokat kitölteni.

Sok vasútmodell gyûjtõ és terepasztal készítõ kolléga szereti a különlegességeket. A Mercedes S-osztálya már önmagában sem hétköznapi jelenség, de az új modell bemutatóját
még egy érdekességgel is megtoldották. Elkészítették ugyanis az 1:87 arányú változatait,
méghozzá úgy, hogy ezeket egy fekete Taurus mozdony vontatta, gépkocsi-szállító vagonokra helyezték. Ez egy limitált széria, amely 1200 darabból áll. A kétszintes autószállító
vagonok huszonnégy ezüstszínû S Mercedesnek adnak helyet. A modelleket a Märklin, illetve a Herpa modellkészítõ cégek gyártották. Ez már önmagában is biztosíték az extra minõségre. A gépkocsikat kézzel, a szokásos precizitással készítik. Több, mint húsz alkatrészbõl állnak. Gyakorlatilag minden azonos kinézetû, mint az eredeti Mercedeseken. A teljes
széria 200 mozdonya egyenáramú motorral készül, ennek köszönhetõen nemcsak dísz lehet a polcokon ez a „játék”.
A krómozott S-osztályú modellautók kizárólag a modellvonathoz készültek, egyenként,
külön nem kaphatók. A modellkészlet értéke 599 Euró, vagyis megközelítõleg 151 000 Ft.

Kiss László
MOSZ elnök
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Megszûnik a VSZ?
(A Mozdonyvezetõk Lapja 2005. szeptemberi és októberi számában közölt cikkek folytatása.)
Augusztus 5-én több helyen olvasható sajtóhír tudatta, hogy a VSZ és a VDSZSZ közös elnökségi ülést tartott, amelyen a két szervezet szorosabb együttmûködésérõl döntöttek. A sajtóban nem jelent meg, de más forrásból tudjuk: a VDSZSZ elnöke a két szakszervezet egyesülését szorgalmazta. Az is tudható, hogy nem ez volt Gaskó elsõ ilyen kezdeményezése, és a VDSZSZ gépész tisztségviselõi kész tényként kezelik a két szervezet összeolvadását.
Az év végéig több részletben megjelenõ cikksorozatban foglalkozunk a témával. Írásunkat nem csak a mozdonyvezetõ kollégáknak szánjuk, hanem egy
kicsit a vasutas közvéleménynek is. Az írás hangsúlyozottan a szerzõk véleménye, de valószínûleg sokkal több vasutas van ezen, vagy ehhez hasonló állásponton, és azok számára sem lesz érdektelen a cikksorozat tartalma, akik egész más nézeteket vallanak. Nekik alkalmat kínálunk a vitára, vagy a saját álláspontjuk újragondolására.

Az elsõ rész tartalmából:
A vasút rossz helyzete csak ürügy
Jót tett a szakszervezeti pluralizmus
Bekebelezés helyett együttmûködés kellene
A VDSZSZ nem alkalmas az együttmûködésre
Ellenszakszervezeti stigmák
Amirõl senki nem beszél
Van itt még valami, amirõl senki nem
beszél.
A ki kivel egyesül kérdés vizsgálata
választ ad arra a kérdésre is, hogy a
fúzió ki ellen irányul. (Fentebb láttuk,
leginkább a VSZ ellen, de most nem a
belsõ, hanem a külsõ irányultságról
beszélünk.)
A jó válasz az lenne, hogy a munkáltató(k) ellen, de az elején tisztáztuk,
hogy nem ez a fõ irány. Gaskó szeme
elõtt ott lebeg a nagy cél: egyesült
szakszervezetként egyedül elérni az
üzemi tanácsi szavazatok több, mint
65%-át és megkísérelni egyedül, a
többiek kiszorításával, kollektív szerzõdést kötni! Valójában tehát a szakmai alapon szervezõdõ szakszervezetek ellen irányul, és a VDSZSZ elnökének hegemón törekvéseit szolgálja,
ezzel azonban elkésett. Korábban
nem tudta megtenni, most meg már
nincs értelme.
Nem old meg semmit
Tegyünk egy gondolatkísérletet. Tételezzük fel egy pillanatra, hogy az egyesülési kezdeményezést nem az általunk vázolt érdekek és megfontolások
mozgatják, hanem a nagyon változékony és érdekvédelmi szempontból
veszélyekkel teli vasúti viszonyokhoz
alkalmazkodás igénye. Tételezzük fel,
hogy ez egy útkeresési próbálkozás,
aminek tényleg a hatékony érdekvédelem fenntartása a célja. Akkor az a
baj ezzel a próbálkozással, hogy nem
old meg semmit, nem válasz a kihívásokra.
A mai kormányzati döntéshozók terveiben az szerepel, hogy a MÁV Rt-t
négy önálló vállalatra bontják. (A
döntéshozók ugyan változhatnak, de a
tervek nem valószínû, hogy változnak.

A második rész tartalmából:
Folyamatos belsõ hatalmi harcok
Elnök a köbön
Kedvezõ a helyzet a lenyúlásra
Miért pont a VSZ?

Egy dologban megvan a folytonosság
a kormányok között: a rossz vasútpolitikában.) Ha az ÁFU és a személyszállítás kiválik, önálló vontatási szolgáltató vállalat jön létre, és a pályavasút szintén önálló társasági formában
mûködik tovább, akkor hol és milyen
érdeket véd az egyesített erõk parancsnoksága? Nem tudni, hogy lesz-e
holdingközpont, vagy sem, de érdekvédelmi szempontból ez közömbös,
mert a holdingközpont általános vasutas munkáltatóként nem értelmezhetõ, vele nem lehet bértárgyalásokat
folytatni, kollektív szerzõdést kötni,
sztrájkegyeztetést folytatni. Négy
önálló vasútvállalat lesz négy tárgyalássorozattal, négy eltérõ tartalmú
megállapodással, kollektív szerzõdéssel. (Ha egyáltalán sikerül megállapodni!) A vállalati oldalon zajló folyamatok értelmetlenné teszik az egyesülési próbálkozásokat. És akkor a
vasútliberalizáció más hatásairól, pl. a
magánvasutakról még nem is beszéltünk.
Magunk közt szólva: ha az összeolvadás igazi szándéka az a hegemóniára
törekvés, amirõl már írtunk, a vázolt
vállalati struktúra kialakítása azt is
meghiúsítja. A vontatási szolgáltató
vállalatban a MOSZ-al szemben nem
lehet többséget szerezni, a pályavasúton pedig, a PVDSZ-nek áll a zászló,
de legalábbis megkerülhetetlen önálló
tényezõ lesz, ezért együtt kell tudni
mûködni vele. Az árufuvarozási és a
személyszállítási cégben pedig, nincs
kivel szemben többséget szerezni, viszont a várható gyors privatizáció miatt az árufuvarozásnál kõkeményen
kapaszkodni kell, hogy valamilyen
szakszervezet egyáltalán talpon tudjon maradni.

Vannak kifejezett kockázatok
Kifejezett kockázatai vannak a tagsági
akaratot rosszul felmérõ, kívülrõl
erõltetett egyesülési kísérletnek. Kétszer kettõ néha csak három, vagy még
annyi sem. Korántsem biztos, hogy a
nyájak követik a fõkolomposokat,
ezért elõfordulhat, hogy a mostani tagok nagy számban nem kívánnak az
egyesült szervezet tagjai maradni. A
nagyjából 2×9.000 tagból könnyen lehet 14.000, vagy még annyi sem. Ezzel
persze eldõl a „ki a legnagyobb szervezet” vitája, de a veszteség, a tagvesztés és a vasúti szakszervezeti mozgalom végérvényes gyengülése túl nagy
ár lenne.
A tagvesztés azért reális kockázat,
mert azok az emberek, akik eddig választhattak a VSZ és a VDSZSZ között, nem véletlenül tették le a garast
egyik, vagy másik mellett. Értéket, stílust, személyeket választottak, vagy
utasítottak el, és ezt a döntésüket
most kívülrõl mások át akarják írni.
További kockázat, hogy az eddigi ellenségeskedés nem múlt el nyomtalanul, annak megvan a „maga eredménye” a személyes viszonyokban, ami
parancsszóra nem fog megváltozni.
Vagyis az egyesített szervezetbe beimportálják azokat a feszültségeket, ellentmondásokat, amik eddig a két
szervezet között húzódtak.
Az a hatalmi harc, ami Gaskót jellemzi, és amire már utaltunk, fel fog erõsödni. Nyilván a mai VSZ tisztségviselõk között találhat sértõdött, mellõzött, a saját helyével és/vagy a vezetõk
munkájával elégedetlen embereket,
akik egy jobb poszt, vagy más remélt
elõny érdekében támogatják az egyesülés ötletét, de ez kiélezi a pozícióharcot. Az alaphelyzet az lesz, hogy az
egyesült szervezetben feleannyi tiszt-
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ségviselõre lesz szükség, mint amenynyi most van, és el kell dönteni, kik ne
maradjanak. Úgy tudjuk, maga Gaskó
nem akar elnök lenni, ami ügyes
trükk, mert így személyes felelõsségvállalás nélkül is lehet a háttérbõl irányítani, és egy alkalmas késõbbi idõpontban a hatalom átvehetõ.
Mi lehet a megoldás?
Amennyiben úgy és olyan társaságok
jönnek létre, mint ahogyan most tervezik, az egyes vasútvállalatoknál mû-

Németh László
ügyvezetõ alelnök
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ködõ szakszervezetek – az ottani erõviszonyok, szervezettség, és más
adottságaik alapján – alakíthatnak ki
egymással partneri viszonyt. A szakszervezeti központoknak pedig, az a
feladata, hogy a saját belsõ szervezeti
struktúrájuk átalakításával, infrastrukturális és érdekvédelmi szolgáltatásaikkal, tárgyalásvezetési segítséggel
ellássák, kiszolgálják az egyes vasútvállalatoknál mûködõ egységeiket.
A mostani érdekvédelmi kihívásokra
a jó válasz a szélesebb együttmûködés

valamennyi szakszervezet között, (ez
feltételezi a gyûlölködés és a legitimációs viták kikapcsolását az érdekvédelembõl) a vasúti minimum kidolgozása és elfogadása, a folyamatos konzultáció,
az
alternatívákban
gondolkodás. Hogy mikor kivel kell
egyesülni, azt meg a változások kihordják. Mindenesetre, ha egyesülni
kell, azt az emberek tudni fogják, és
meg is teszik, nem kell õket errõl meggyõzni.

Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök
(Vége)

Balassagyarmat

Így is lehet:
Most már én is elmondhatom, hogy
részt vettem egy jó hangulatú nyugdíjas
búcsúztatón. 2005. június 23-án, délelõtt, a balassagyarmati tagcsoport vezetõ ügyvivõjének meghívására egy hangulatos összejövetelen vettünk részt. A balassagyarmati kollégák évente többször
rendeznek összejövetelt, amikor elbúcsúztatják az idõközben nyugdíjba vonult kollégákat.

A mostani alkalommal két szaktársat fogadtak az állomáson: Bacsa László és
Kónya Lajos kolléga urak éjszaka, ill.
hajnalban teljesítették utolsó szolgálatukat. 9:10-kor és 9:35-kor megkapták
utolsó leváltóikat, majd a tagcsoport vezetése és megjelent tagjai köszöntötték
õket. Ezután külön vonattal kivonultunk
a zöldbe. Itt már Csadó János kolléga úr
intenzíven üzemeltette az üstöt, melyben már a babgulyás rotyogott. Mire az

készre fõtt a hosszú asztal is meg lett terítve, és a társaság is összegyûlt.
Létszámellenõrzést nem tartottak, de
nekem úgy tûnt, hogy az összes nem dolgozó kolléga jelen volt. A fûtõház fõnöke is itt köszöntötte a nyugdíjba vonulókat, akik a kollégáktól búcsúajándéknak
Doxa órát kaptak. Ezután következett a
hangulatos ebéd.
Köszönöm, hogy megismerhettem a jó
kedélyû, összetartó csapatukat.

Földvári László
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Továbbképzés munkavédelmi képviselõk részére 3. rész
A MUNKAUTASÍTÁSOKRÓL, A MUNKAHELYI FOGLALKOZÁSI SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSÁNAK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI
Fogalom meghatározások
Veszélyes tér: Bármilyen tér a gépen belül és/vagy
körül, amelyben a veszélyeztetett személy a biztonságát és/vagy az egészségét veszélyeztetõ
kockázatnak lehet kitéve.
Veszélyeztetett személy: Bárki, aki részben vagy
teljes mértékben a veszélyes térben van.
Gépkezelõ: Az(-ok) a személy(-ek) aki(-k)nek
feladata a gép üzembe-helyezése, kezelése, beállítása, karbantartása, tisztítása, javítása vagy
szállítása.
Munkaeszköz: Minden gép, készülék, szerszám
vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során
alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védõeszköz).
Munkahely: Minden olyan szabad vagy zárt tér,
ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.
Üzemeltetõ: Az a személy, akinek jog és hatásköri területén az adott gépet, berendezést, mûszert
stb. engedélyével vagy anélkül, azt használják.
Veszélyes: Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelõ védelem
hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.
Veszélyeztetés: Különösen a szükséges védõberendezések, az egyéni védõeszközök mûködõképtelensége, ill, hiánya, figyelmeztetés, utasítás
hiánya, elmaradása.
Veszélyes anyag: Minden anyag vagy készítmény,
amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén
veszélyforrást képviseltet, így különösen a:
• robbanó,
• oxidáló,
• gyúlékony,
• sugárzó,
• mérgezõ,
• maró,
• ingerlõ,
• szenzibilizáló,
• fertõzõ,
• rákkeltõ,
• mutagén,
• teratogén,
• utódkárosító, (beleértve a spontán vetélést,
koraszülést és a magzat retardált fejlõdését is)
• egyéb egészségkárosító anyag.
Veszélyforrás lehet különösen: Fizikai veszélyforrás, ezen belül:
1.1. munkaeszközök, jármûvek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, ill. mozgásuk,
termékek és anyagok mozgása
1.2. szerkezetek egyensúlyának megbontása
1.3. csúszós felületek
1.4. éles, sorjás, hegyes, egyenetlen felületek,
szélek és sarkok
1.5. tárgyak hõmérséklete
1.6. a munkahely a föld (padló, járófelület)
szintjéhez viszonyított elhelyezése
1.7. szintkülönbség
1.8. a levegõ nyomása, hõmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása
1.9. zaj, rezgés, infra- és ultrahang
1.10. világítás
1.11. elektromágneses sugárzás vagy tér
1.12. részecskesugárzás
1.13. elektromos áramköri vagy statikus feszültség
1.14. aeroszolok és porok a levegõben
2. veszélyes anyag (lásd elõzõek)
3. a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
3.1. mikroorganizmus és anyagcser terméke
3.2. makroorganizmus (növény, állat)
4. a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel pl.: eltérés az 192. évi XXII. tv. VI. fejezetében rögzített elõírásoktól, stb.
Karbantartás: A munkáltató valamennyi álló és
fogyóeszközének állandó és folyamatos, rendel-

tetésszerû használatát biztosító állagmegõrzõ javító munkamûveletek összessége, beleértve annak üzemben-tarthatósági feltételeit így többek
között az elveszett, megsemmisült stb. dokumentációk pótlását, az elõzetes és idõszakos
munkabiztonsági szempontú felülvizsgálatokat
is.
A karbantartás az a kezelési, gondozási, felügyeleti, vizsgálati és javítási tevékenység, amely a
mûködõképesség és/vagy üzemben tarthatóság
biztosítása érdekében szükséges, üzembe-helyezéstõl (használat elrendelésétõl) a kiselejtezésig, értékesítéséig.
Magában foglalja:
- az eszközök nyilvántartását, - üzembe helyezését, - karbantartását, - korszerûsítését, - selejtezését, - pótlását, ill. a feladatokkal kapcsolatos
ügyviteli, szervezési, gazdálkodási képzési tevékenység irányítását, koordinálását.
A rendeltetésszerû használat azt jelenti, hogy a
berendezést csak arra lehet használni, amire készült, csak olyan mértékben terhelhetõ, amilyen
igénybevételre azt tervezték; - ha géprõl, mûszerrõl stb. van szó, azt úgy kell indítani, leállítani, kezelni és karbantartani (ápolni, fertõtleníteni, lemosni stb.), ahogyan azt a kezelési-, karbantartási utasítás megszabja.
Gondozás (ápolás) azon „kezelõi” - karbantartási mûveleteket jelenti, amelyek az üzembiztos
mûködés érdekében szükségesek, de nem igényelnek alkatrészcserét, vagy javítást. Pl.: kenõanyag utánpótlás, csere, takarítás, fertõtlenítés
stb.
Felügyelet: az a folyamatos karbantartási mûvelet, amelyet részben az üzemeltetõ, részben a
karbantartó személyzet lát el, oly módon, hogy a
berendezések meghatározott körét figyeli és
rendellenes mûködés, üzemzavar esetén beavatkozik, kiküszöbölve a nagyobb üzemzavarok létrejöttét.
Vizsgálat az, az idõszakos karbantartási mûvelet,
amelynek során a berendezés állapotát az idõszakos biztonsági felülvizsgálati elõírások szerint szemrevételezéssel és/vagy mûködtetési
próbákkal és/vagy mûszeres mérésekkel stb. ellenõrzik, megállapítva azok további használhatóságát és/vagy javítási szükségességét.
Javítás az a karbantartási mûvelet, mely a vizsgálat megállapításai alapján a hiányosságokat pótolja és/vagy a hibás alkatrészek cseréjével, javításával biztosítja a rendeltetésszerû használhatóságot.
Mûködõképesség: a biztonsági munkavégzésre,
rendeltetésszerû használatra való alkalmasság.
Üzemzavar: mûködõképesség elvesztése vagy a
mûködõképesség csökkenése, a biztonságos
munkavégzés lehetõségének zavara, rendellenes
mûködés.
Karbantartási terv olyan feladatok és mutatók
meghatározását jelenti, amelyek egyrészt felmérik a karbantartási igényeket, másrészt az igényekhez hozzárendelik a biztonságos végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat (létszámot, védõruhát,
védõfelszerelést,
megfelelõ
munkaeszközt is).
A karbantartási tervet a karbantartás veszélyfonalának kell tekinteni.
Közvetlen hatáskör a sorrendi alárendeltség által
biztosított jog és hatáskör.
Közvetett hatáskör a szervezeti alárendeltség nélküli ügyviteli utasításokban biztosított hatáskör.
Saját karbantartás a munkáltató állományába

tartozó munkaerõ által végzett tevékenység.
Idegen (szerzõdéses) karbantartó - megrendelésre, szolgáltatásként biztosított karbantartási tevékenység.
Mûhelyben végzett karbantartási munka: a mûködtetés helyérõl történõ elszállítás után arra
kijelölt helyen történõ munkavégzés.
Karbantartási utasítás: a gép/berendezés stb.
használatban tarthatóságát is meghatározó okirat.
A karbantartási munka felelõs vezetõje az a személy, aki munkaköri leírás, vagy vezetõje utasítása alapján megbízást kapott az adott karbantartási munka irányítására.
Területileg illetékes vezetõ az, aki a karbantartandó objektum mûködtetéséért állóeszközileg felelõs. Általában a berendezés üzemeltetõje.
Technológiai leírás: a technológiai dokumentáció
azon része, amely egységbe foglalja az adott tevékenység közvetlen módozatait (változatait)
továbbá a mûszaki gazdasági jellemzõket. Beleértve a folyamat munka-, tûz-, környezetvédelmi, higiénés stb. kockázati jellemzõket is.
Technológiai utasítás (értsd: valamennyi munkautasítás) Az a foglalkozási szabály, mely a tevékenység ellátásának módját, a munkavégzésben
résztvevõkre vonatkozó elõírást tartalmazza.
Mûveleti utasítás a technológiai folyamatok
önálló mûveleteinek vagy a technológiai folyamatba nem tartozó önálló mûveletek elvégzési
módját meghatározó, a mûveletet végzõkre vonatkozó elõírás.
Kezelési utasítás valamely gép, gépi vagy nem gépi berendezés rendeltetésszerû és biztonságos
üzemeltetését használatát meghatározó, a kezelõre, használóra vonatkozó elõírás.
Karbantartási utasítás A berendezések és az eszközök biztonságos használatához megbízhatóságának helyreállításához, illetõleg fenntartásához
szükséges munkák elvégzésére vonatkozó, a kezelõ, a karbantartó dolgozók számára készült
elõírás.
Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés követelményei:
Az Mvt. 18.§ (4) bekezdése alá tartozó munkaeszközök jegyzékét az 5/1993. (XII.
26.) MüM. sz. r. 1. sz. Melléklete, továbbá a
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet tartalmazza.
1. A belföldi gyártmányú fenti mellékletben szereplõ munkaeszköz munkavédelmi megfelelõségét a minõségügyrõl szóló külön jogszabályban
meghatározott második szintû minõségtanúsítással kell tanúsítani.
2. A külföldrõl behozott a fenti mellékletben
szereplõ munkaeszköz munkavédelmi megfelelõségének tanúsításához az elõzõ bekezdésben
említett minõségtanúsítással egyenértékû, a
Magyar Szabványügyi Hivatal által elfogadott
magyar nyelvû minõségtanúsítást kell biztosítani.
A (2) bekezdésben meghatározott minõségtanúsítással egyenértékû az erre akkreditált vizsgáló
laboratórium megfelelõségi tanúsítványa.
3. A biztonságos mûszaki állapot megõrzése érdekében idõszakos biztonsági felülvizsgálat alá
kell vonni:
3.1. az 5/1993. (XII. 26.) MüM. R. 1. sz. mellékletében szereplõ munkaeszközöket
3.2. továbbá: azt a gépet, technológiát, amelynek gyártásához és/vagy üzembe-helyezéséhez
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hatósági engedély szükséges, illetõleg felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési
dokumentációja (- a rendeltetésszerû és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó okmánya) elõírja.
4. A felülvizsgálatot az üzemeltetõnek ötévenként kell elvégeznie, ha a jogszabály, szabvány,
vagy üzemeltetési dokumentáció más idõszakot
nem ír elõ.
Mvt. 2§ (2) Az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósítása – a munkavállalók ezirányú felelõsségével összhangban – a munkáltató kötelessége.
Mvt. 2§ (3) Az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza
meg.
Mvt. 2§ (4).A munkáltató felelõs azért, hogy
minden munkavállaló az általa értett nyelven ismertesse meg az egészséget nem veszélyeztetõ
és biztonságos munkavégzés rá vonatkozó szabályait.
Mvt. 4§ Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat
úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelõ védelmet nyújtson, a munkavállalókon
túlmenõen a munkavégzés hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybevevõknek is. A
munkaeszközt úgy kell kialakítani, hogy lehetõleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történõ rendeltetésszerû használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.
A karbantartás végrehajtásának általános követelményei:
1. A felelõs üzemeltetõk feladatai, jog és hatásköre a szervezeti és mûködési szabályzatban, továbbá az adott gép berendezés gépkönyvében
kezelési karbantartási utasításában vannak meghatározva.
2. Az egyes területeken a rendeltetésszerû üzemeltetés tevékenységeire technológiai v. mûveleti utasítást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kezelõ által elvégzendõ ápolás jellegû
karbantartási feladatokat, továbbá a javításra
való kiadás elõtt elvégzendõ tisztítási, anyagmentesítési stb. mûveleteket, melléktermék,
hulladék elhelyezés szintjéig is.
3. A technológiai utasításon kívül külön utasításban az Intézmény minden területére meg kell
határozni, hogy technológiai utasításban nem
szereplõ tevékenység milyen feltételekkel, milyen feltételek esetén végezhetõ, milyen munkáknál kell az alaptevékenységet szüneteltetni.
4. Az utasításnak külön ki kell térnie a tûzveszélyességi osztályokba való besorolástól függõen a
karbantartással kapcsolatos hegesztési vagy más
tûzveszélyes tevékenységekre, a méregtörvény
hatálya alá tartozó, az ADR-ben és vagy a kémiai kockázatokról szóló törvény hatálya alá tartozó melléktermékek hulladékok kezelésére stb.
5. Az utasítás legyen alkalmas arra, hogy a részleg ill. terület - felelõs vezetõk annak alapján a
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„MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY”-ben meg
tudja határozni, hogy a gépen, berendezésen
(csõvezetéken, épületen stb.) végzett mely munkák esetében kell a tevékenységet szüneteltetni,
készüléket vagy csõvezetéket kiiktatni, leüríteni,
esetleg vízzel vagy inert-gázzal feltölteni, és egyáltalán a létesítmény mely részén és milyen feltételekkel folytatható karbantartási munka.
5.1. A rendszeresen ismétlõdõ munkákra olyan
utasítást kell készíteni, amely a mûveleteken túlmenõen tartalmazza a biztonságos munkavégzés feltételeit is.
5.2. Karbantartási munkát csak a munkavégzési
engedélyben rögzített feltételek mellett, az engedélyben meghatározott – a munkát irányító –
személy jelenlétében megkezdeni és folytatni.
5.3. A munkavégzési engedélynek tartalmaznia
kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges feltételek leírását.
5.4. A munkavégzési engedély egy meghatározott munkára, meghatározott személyekre és
meghatározott idõtartamra (maximum egy mûszakot meg nem haladó) adható. Kivétel: teljes
munkaterület átadás.
5.5. A munkavégzési engedély nem helyettesíti –
az eseti tûzveszélyes munkavégzési engedélyt –
a tartálybeszállási engedélyt (bármely nem emberek állandó vagy idõszakos tartózkodására
tervezett - létesített, mûtárgyban történõ munkavégzés).
Technológiai, Mûveleti, Kezelési és Karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei
1. Tartalmi követelmények
1.1. Általános elõírások
1.1.1. A technológiai leírás olyan mértékben tartalmazzon utalást a veszélyes és ártalmas termelési tényezõkre, hogy azok az utasítások elkészítéséhez alapul szolgáljanak.
1.1.2. Az utasításoknak tartalmazniuk kell azokat a munkavédelmi, tûzvédelmi, környezetvédelmi, higiénés követelményeket és ellenõrzési
feladatokat, amelyek betartásával a munka baleset és egészségkárosodás nélkül megszervezhetõ elvégezhetõ legyen.
1.1.3. Az utasításoknak nem kell tartalmazniuk
azokat az alapvetõ foglalkozási szakmai ismereteket, amelyek az adott szakképesítésû, szakképzettségû dolgozótól egyértelmûen elvárhatóak.
Pl.: szerszámok használata, egyszerû munkafogások.
1.1.4. Az utasításnak /-oknak tartalmazniuk kell
a munkafolyamatban bekövetkezett változások
munkavédelmi követelményeit és az esetleges
eltérés feltételeit.
1.2. Személyi feltételek: Az utasításoknak a következõket kell tartalmazniuk:
1.2.1. A munka biztonságos elvégzéséhez szükséges létszámot.
1.2.2. A dolgozók alkalmazásának, foglalkoztatásának egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeit.
1.2.3. Az alkalmazásra és a foglalkoztatásra vonatkozó korlátozásokat (nemre, életkorra, ter-

hes nõkre és csökkent munkaképességre vonatkozó korlátozások).
1.2.4. Szakmai és képesítési követelményeket.
(Szakvizsgák megléte is.) A szükséges oktatási
és begyakorlási idõt, szakmai felügyeletet.
1.2.5. Házi képzési/továbbképzési – tanfolyami
vizsgakötelezettséget – ezen belül sikeres munkavédelmi, tûzvédelmi, környezetvédelmi vizsga
– védõruhák, védõfelszerelések használatának
gyakorlati vizsgája.
1.3. Védõeszköz
Az utasításoknak tartalmazniuk kell a szükséges
védõeszközöket 2/1995 ( I. 6.) MüM r. (személyi
és kollektív) és azok kezelési karbantartási utasításait, azok rendeltetésszerû használatát. (A
védõruhák védõfelszerelések szükségességét,
mivel azt a törvény munkabiztonsági szaktevékenységnek minõsítette csak munkabiztonsági
szakember határozhatja meg.)
1.4. Anyagok:
Az utasításoknak tartalmazniuk kell a munkavégzés során felhasználásra kerülõ nyers- alapés segédanyagok ismertetését, a minõségi jellemzõk (fizikai, kémiai, mikrobiológiai, élettani
stb.) követelmények (tûzvédelmi, egészség és
balesetvédelmi, környezetvédelmi stb.) megadásával együtt, és ezen anyagok hatását egymásra,
a környezetre és az emberi szervezetre.
Ajánlott segédeszközök:
A gyártó vagy forgalmazó magyar nyelvû használati útmutatója biztonsági adatlapja, utasítása.
1.5. Veszélyes és ártalmas termelési tényezõk
Az utasításnak /-oknak a következõket kell tartalmazniuk:
1.5.1. A munkafolyamat veszélyes és ártalmas
termelési tényezõinek jellemzõit (pl.: nyomás,
hõmérséklet, alsó és felsõ robbanási határérték,
megengedett koncentráció érték, mérgezõség veszélyesség, stb.).
1.5.2. A munkavégzés során fellépõ veszélyes
termelési tényezõket és a védelme módozatait.
1.5.3. A munkavégzés során fellépõ ártalmas
termelési tényezõket, azok megengedhetõ határértékeit és a védelem módozatait.
1.5.4. A munka biztonságos elvégzéséhez szükséges munka és segédeszközök (tartozékok,
szerszámok, készülékek, vezérlõberendezések)
használatát.
1.5.5. A munka megkezdése elõtt, ill. befejezésekor szükséges biztonsági feladatokat.
1.5.6. Üzemzavarban és egyéb veszélyes helyzetben való teendõket (pl. vészleállítás, a veszélyes
helyzet megszüntetése, újraindítás feltételei).

Kovács Sándor
munkavédelmi képviselõ

Ultibajnokság
2005. december 03-án, Országos Vasutas Ultibajnokságot rendeznek, a MÁV ZRt. BP. Területi Igazgatóságon. A verseny
hetedik alkalommal kerül megrendezésre és már hagyományossá vált, hogy mozdonyvezetõk is részt vesznek rajta, ezért a
rendezõk szeretettel várják a kollégák jelentkezését. Már két versenyt is egy dombóvári mozdonyvezetõ, Szabó István nyert
meg. A MOSZ, a legjobb helyezést elért tagjának, különdíjat ajánl fel.
Szervezõ: Kiss Tibor Tel.: 30-932-12-89. Nevezési díj 1700 Ft, ami fedezi a rendezési költségeket.
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Megkérdeztük a Kollégákat
A munkavédelemrõl néhány szóban
A munkáltató 2005. július 27-28-29-én tartotta a törvényben elõírt továbbképzését Munkavédelmi Képviselõk részére
(lásd: Mozdonyvezetõk Lapja 2005. szeptemberi és októberi számát). Errõl kérdeztük a résztvevõ kollégákat.
Gyüre István Záhony:
Szerintem nem
sok értelme volt
ennek a
„gyûlésn e k ” ,
mert mi
nem dilettánsokként mentünk oda. Nem az
elõadók felkészültségével volt
probléma, hanem az elõadás
témájával. Minket rég nem érdekel, hogy a 1993-ik évi törvény mit ír elõ, vagy mi a feladata, a kötelessége, vagy a joga
a
munkavédelmi
felelõsöknek, mert a legtöbben már több, mint tíz éve ezzel foglalkozunk. Minket inkább a szakmai dolgok foglalkoztatnak.
A
legjobb
megoldás az lett volna, ha csak
mozdonyvezetõk vesznek részt
és a minket érdeklõ tárgykörbõl, vagyis a mozdonyokról
beszélgetünk. Ennek akkor
lenne értelme, ha a Gépészeti
Osztályról valamilyen szakértõ
és egy vasutas munkavédelmis
venne részt és vitafórumszerûen tárgyalnánk. Elmondhatnánk, hogy milyen problémáink vannak a gépekkel és õk is
közölhetnék, hogy milyen terveik vannak ezekkel a 40 éves
mozdonyokkal. Meg tudják-e
azt oldani, hogy legalább munkavédelmi szempontból elfogadhatóak legyenek. Az uniós
szabványok szerint meg kellene vizsgálni a gépek rezonanciáját, zaj, stb. értékeit és kitalálni, hogy mit tudnak tenni az
értékek javítása érdekében. A
megfelelõ mozdonyvezetõi
székek biztosítása és más hasonlók sokkal jobban érdekelne minket, mint például az,
hogy a munkavédelmi képviselõnek 32 órás képzést kell biztosítani. Ez már 1994-ben meg
is történt. Nekünk õsszel és tavasszal is 16 órás oktatásunk
volt. Minden egyes választási
ciklus után ugyanez lezajlott.
Hornok Béla kollégánk próbált rávilágítani erre. Õ említette meg, hogy mindezt már
rég ismerjük, már többször
meghallgattuk és ehelyett inkább a mozdonyok állapotáról
beszélgessünk, de az elõadó
kénytelen volt ezt elhárítani,
mondván, hogy õ nem vasutas,
hanem általános munkavédelmi szakember. Nagyon sok
mozdonyon még hûtõszekrény
sincs. Sajnos sok olyan apró
ötlet van, amit nem engednek
megvalósítani, mert azt mondják rá, hogy ez gépátalakításnak számít, ezért külön engedély nélkül nem lehet megcsinálni…

Szacskó Gábor Szolnok:
A munkavédelmi választások
két éve
voltak,
a z ó t a
mindenki hivatalban
van, így aztán, amit ezen az
elõadáson hallottunk, azzal mi
már tisztában voltunk. Amivel
nem voltunk tisztában, azok az
Európai Uniós változások, sajnos ezekrõl csak keveset hallhattunk. Emellett azt reméltük, hogy a szeptember 1-tõl
érvényes Munkavédelmi Szabályzatot mindenki név szerint
kézhez kapja. Most, ha valamit meg szeretnék nézni benne, akkor kölcsön kell kérnem,
de ezek általában nincsenek
javítva, mert a munkáltató
nem igazán törõdik az MSZ
naprakészségével. Sajnos a várakozás hiábavaló volt, nem
jutottunk hozzá a Munkavédelmi Szabályzathoz, ami a tevékenységünk alapja kell,
hogy legyen. Aki korán érkezett annak még jutott, de a
többség hoppon maradt. Az
elõadás anyagáról készült CDt sem kapta meg mindenki. Az
ismertetõn sokkal többet szerettünk volna hallani a minket
érintõ problémákról. Három
napos volt a rendezvény. Külön volt a pályafenntartásnak,
a forgalmistáknak és a vontatásnak. Ha már így készültek,
akkor igazán szóba kerülhettek volna a szakmai kérdések,
hogy a vontatás problémáiról
beszélgethessünk. Olyan dolgokról, hogy a vezetõállások
már régen nem töltik be a feladatukat, például világítás,
fék, vagy légkondicionálás
szempontjából. Szerettük volna, ha egy olyan felelõs vasúti
vezetõ is megjelent volna, akihez ha fordulunk, akkor annak
pozitív következményei lennének. A Központi Munkavédelmi Bizottság a megválasztásuk
óta nem mûködik, tehát nincs
hova menni. Az elõadáson (is)
közölték, ha ez így nem mûködik, akkor lehet menni az Országos Munkavédelmi Fõfelügyeletre, de akkor számítsunk arra, hogy annak
retorziója lesz. Így nem lehet
embereket kiküldeni a „frontra”, hogy esetleg holnap nem
kell jönni dolgozni. Sajnos a
nemzetközi helyzetrõl sem
esett szó, pedig jó lenne viszonyítani, hogy hol tartunk, és
mit lehet elérni a tevékenységünkkel. Mostohagyerek a
munkavédelem…

Nemes Zsolt Debrecen:
Már annak
is
örültünk,
hogy a
munkáltató nem
feledkezett meg
a továbbképzésrõl, mert az ilyen dolgokat el
szokta felejteni. Örültünk,
hogy mehetünk. Aki az oktatást vezette maximálisan felkészült az anyagából, csak az volt
a baj, hogy az alapoktól kezdte
és olyan részletességgel beszélt, hogy azt hittük éjfélig
sem fog végezni. Ráadásul
olyan dolgokról, ami már a könyökünkön jött ki. A többségünk már harmadik generációs munkavédelmi képviselõ,
így ezeket a dolgokat már régen ismerjük. Több választást
is végigéltünk, így alaposan ismerjük ezt a témakört, de ha
valamiben mégis bizonytalanok lennénk, akkor felütjük az
MT-t és máris megkapjuk a választ, ezért nem lett volna
szükség egy nagyon részletes,
„kivetítõs mûsorra” a választásokról. Az elsõ óra elteltével
még csak a 20-ik paragrafusnál
tartottunk és ekkor már elkezdtük feszegetni, hogy az
oktatásnak inkább konzultációvá kellene alakulnia. Az hiányzott, hogy olyan emberrel
beszélgessünk, akit érdekel,
amit mondunk és tud is segíteni a problémáinkon. Ilyen emberrel sajnos nem találkoztunk pedig, azért mentünk
oda. Természetesen mi feltaláltuk magunkat, mert egymás
között megbeszéltük a gondjainkat. Egy reszortos kivételével a gépészettõl gyakorlatilag
csak MOSZ-os kollégák beszéltek. Voltak ott például kocsivizsgálók és a kocsiszolgálattól emberek, de javarészt a
mozdonyokkal kapcsolatos
visszásságok hangzottak el. Az
ülések, a visszapillantó tükrök,
az árnyékolás, stb. felszerelésének, kijavításának az elmaradása volt a téma. Beszéltünk
arról, hogy bár a Grammer
székeket felrakták, de senki
nem tudja javítani. A jellemzõ
válasz az volt, hogy „együtt érzünk veletek, csak nincs
pénz”. Sok dologhoz azonban
nem (csak) pénz kell, hanem
hozzáállás is. Már egy éve nem
tudjuk elérni, hogy a gépek vezetõállását alaposan kitakarítsák, fertõtlenítsék. Most volt
az elsõ olyan visszajelzésünk a
felvetéseinkre, hogy milyen hibát, kinek jelentettek és mit
tesznek a javítás érdekében.
Ez magáért beszél…

Lengyel Attila Pécs:

Bozóki Imre Szeged:

Ami
a
mostani
elõadáson elhangz o t t ,
azok a
dolgok
az elsõ
munkavédelmi képviselõválasztás
után kell, hogy elhangozzanak.
Akkor valóban szükség van rá,
de arra már nem, hogy minden
évben, minden alkalommal
ugyanazokról
beszéljenek,
csak az elõadók változzanak.
Ennek így semmi értelme. Én
már tíz éve csinálom ezt a tevékenységet. Nekem sok újat
nem tudnak mondani, csak
legfeljebb, ha valamelyik paragrafus megváltozik idõközben,
ezért gondolom úgy, hogy a
választás utáni elsõ elõadást
kivéve, minden más beszélgetésnek szakirányúnak és a
szakmai dolgokban elmerülõnek kellene lenniük. A szakterületeket különválasztva (pl.:
gépészet, pályavasút, forgalom, stb.). Ezen a mostani beszélgetésen ugyan külön volt
mind a három területnek az
elõadás, de mindháromnak
ugyanazokat az általános dolgokat mondták el. Ezeket már
elhallgattuk az év elején is, sõt
már tavaly és tavaly elõtt is.
Igazából különbség csak a
helyszínben és az elõadókban
nyilvánul meg. Sajnos a tartalom nem változik. Sokkal nagyobb értelme van annak, amikor a MOSZ Székházban találkozunk. Ezen a Nyugati
téren rendezett programon az
elõadó elmondta a magáét,
majd a Hornok Béla felállt és
közölte a mi problémáinkat.
Ez azonban nem volt a program része, pedig az kellene,
hogy legyen. Volt olyan korábbi kérdésünk, amire kaptunk
választ, de a legtöbb feleletben
csak három szó van: pénz,
pénz és pénz. Példának okáért
a mozdonyok oldalablakainak
a lefóliázása. Úgy tûnik, mintha egyes fûtõházakra ez vonatkozna, míg másokra nem,
ugyanis van, ahol ezt elvégzik,
míg máshol a forráshiányra hivatkozva nem teszik meg. Példának okáért a dombóvári gépek le vannak fóliázva a pécsiek nincsenek (kivéve az „új”
gépeket). Ezek miatt is hasznos lehetne, ha az ilyen fórumon a szakmai kérdésekrõl
beszélhetnénk. Fontos lenne
az is, hogy sûrûbben küldjenek
információkat az idõközben
bekövetkezett változásokról...

Az ötlet,
h o g y
munkavédelmi
továbbképzést
kell szervezni, az
jó, arra
szükségünk van, de hasznosabb lehetne, ha a napi problémákkal
foglalkozna. Mivel mindenki
MÁV-os munkavédelmi képviselõ volt, aki ott megjelent,
ezért sokkal inkább a szakmai
szempontokra kellett volna
„kihegyezni” az elõadást. Fontos lett volna a meglévõ megállapodások oktatása, azok betartatásának lehetõségeirõl
beszélni. Ez egy általános jellegû elõadás volt, amit én is, –
mint a legtöbben, – már harmadszor hallottam. Nem a
munkavédelmi választásokról
kellett volna beszélni, arról,
hogy mik a Munkavédelmi Bizottságok feladatai, hogyan
zajlanak le a választások, mi
ezeknek a törvényes rendje.
Azokra majd egy adott idõben
szükség lehet, de mivel minket
már megválasztottak, ezért inkább a tényleges tevékenységekrõl kellett volna szót ejteni.
A Hornok Bélának köszönhetõen teljesen magán úton, voltam Gyulán egy nem vasutas
munkavédelmi
elõadáson,
ahol a mindennapok problémáiról beszéltek. Voltak ott a
tejipartól a sütõipartól, az
áramszolgáltatástól és más területekrõl, de ott sokkal több
hasznos információt hallottam, mint itt a vasutas rendezvényen. Ott volt lehetõség kérdések feltevésére is. Itt, a mi
képzésünkön csak két lényeges momentum volt. Az egyik,
amikor a Hornok Béla felállt
és elmondta a mi gondjainkat,
a másik, amikor egy pesti reszortos a motorvonatokkal
kapcsolatos
problémákról,
azok megoldásának lehetõségeirõl beszélt. Ezeknek volt
értelme, lekötötte a hallgatóságot és úgy gondolom, hogy
errõl kellett volna szólnia az
egésznek. Nem fennkölt dolgokkal kellene foglalkozni, hanem az olyan problémákkal,
amelyekkel mindennap találkozunk a munkatevékenységünk ideje alatt. Az érdeklõdés, az elõzetes várakozás, erre irányult a részünkrõl. Még
azt is a Béla említette meg,
hogy a MÁV-nál életbelépett
az új Munkavédelmi Szabályzat. Sajnálatos dolog, hogy erre használták fel az oktatási
munkaidõ keretünket…
Cs. Cs.
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Legyen Ön is milliomos!
Gyakran nézem az egyik tévétársaság „Legyen Ön is milliomos!” címû mûsorát. Érdekesek a témák, a kérdések és a válaszok. A mûveltségnek szinte minden szegletébõl kerülnek be feladatok, melyeknek megválaszolása az otthon ülõknek egyszerûnek tûnik, de a stúdióban, a lámpák kereszttüzében szereplõknek már nehezebb, mert nekik nem kockázatmentes a helyes válaszok megjelölése. Egy éjszakai szolgálatot követõen a
gyermekeim hívták fel a figyelmemet arra, hogy elõzõ este egy mozdonyvezetõ szerepelt a mûsorban. Érdekelt a dolog és már éppen elkezdtem volna kutatni, hogy ki volt az, amikor egymásután többször is csörgött
a mobilom és mindenki büszkén mesélte, hogy egy debreceni kolléga volt a tévében. A nevét is tudták és rövidesen a telefonszámát is megkaptam. Felhívtam és bevallom fel sem tûnt, hogy nem is olyan régen már beszélgettem vele, csak más ügyben. Nem sokkal korábban ugyanis az Almanach nyomdára való elõkészítése
közben olvastam, hogy Pálmai Miklós kollégánk „hobbija az írás, sport, rejtvényfejtés és a barkácsolás”. Érdekelt, hogy miket ír és megtudtam, hogy díjazott is volt ezen a téren. Aztán a beszélgetések során kiderült,
hogy nemcsak egy sokrétû, mindenre nyitott és érdeklõdõ személyrõl, hanem egy nagyon szerény emberrõl
van szó. Manapság már nem nagyon találkozhatunk hasonlóan csendes, visszafogott személyiséggel. Késõbb
kiderült, hogy a két személy – a novella író és a tévémûsorban résztvevõ - egy és ugyanaz az ember, így aztán
kíváncsian vártam a találkozást vele és nem is kellett csalódnom.

– Mesélj egy kicsit magadról, hogy lett belõled mozdonyvezetõ, mi vezetett el az
írásig?
– 1961-ben születtem Budapesten.
Édesapám annak idején agronómus,
fõkertész és ehhez hasonló munkakörökben dolgozott. Gyakran volt kénytelen munkahelyet változtatni, aminek
köszönhetõen laktam Budapesten kívül, Zabaron /Nógrád megye/,
Gulácson,
Nyírjákón,
Vásárosnaményban /Szabolcs-Szatmár
megye/, Kabán, Püspökladányban és
1970-tõl Debrecenben /Hajdú-Bihar
megye/ is. Emiatt például az általános
iskola második osztályát négy helyen
jártam ki. Az általános iskola elvégzése
után a Landler Jenõ Szakközépiskolába jelentkeztem vasútgépész szakra. A
jövõmre vonatkozóan még nem voltak
határozott elképzeléseim. Tulajdonképpen véletlenül kerültem kapcsolatba a vasúttal, de mivel gyerekkorom
óta érdeklõdtem a gépek, a technika
iránt, így könnyû volt ezt a világot megszeretnem. 1980-ban érettségiztem, és
egy sikertelen gyõri fõiskolai felvételi
után augusztusban jelentkeztem a debreceni fûtõházba, ahol felvettek mozdonyvezetõ-gyakornoknak, így a családból elsõként vasutas lettem.
1982 óta vagyok dízelmozdony vezetõ,
ez idõ alatt kipróbálhattam az M28,
M31, M32, M41, M43-47, M44, M62,
MD, Bz, IP gépeket. Kedvenc típust
nem tudok kiemelni, mindig azt szeretem, amelyiket éppen vezetem. Jelenleg leginkább Bz-n járok. Az idõ elõrehaladtával egyre-jobban megszerettem
a munkámat. Mivel szívesen szerelek
különbözõ dolgokat, így a mozdonyok
is egyre-inkább a szívemhez nõnek, hiszen napról-napra több gondoskodást,
több javítást, szerelést igényelnek ezek
a masinák.
1986-ban megnõsültem, és 1989-ben
Hosszúpályiba költöztem, ahol családi
házat vettünk a feleségemmel. Ezt

1999-ben lebontottuk, és építkezésbe
fogtunk. Mindezek közben 1988 Karácsonyán megszületett Miklós, 1991-ben
Melinda, 1994-ben pedig, Balázs nevû
gyermekem.
Sok hobbim van. Az általános iskola 2.
osztályában írtam elsõ versemet, véletlenül. Egy házi feladat írásakor vettem
észre, hogy a sorok egymással rímelnek
és a továbbiakban már eszerint fejeztem be a feladatot. Ez mára odáig fejlõdött, hogy verseket, novellákat, dalszövegeket, verses meséket, paródiákat,
rövidebb jeleneteket, stb. írok, és alapító tagja vagyok a 2003-ban megalakult
hosszúpályi irodalmi klubnak. Írásaim
több helyen jelentek már meg, többek
között a Mozdonyvezetõk Lapja 2002.
októberi számában egy novellám,
amelynek jutalmaként részt vehettem
egy ötnapos felejthetetlen németországi tanulmányúton a Mozdonyvezetõk
Szakszervezete jóvoltából. Ezzel a novellával egy vasúton kívüli pályázaton is
indultam. A Kristály 2004-es antológiájában (az AKIOSZ kiadványa) kiemelt
helyen jelent meg. Ebben amatõr írók
mûveit szokták publikálni. Egyébként a
feleségem egyik mûve is szerepelt ebben az antológiában, ami nem is csoda,
hiszen õ korábban egy iskolai novellaíró pályázaton második lett.
– Úgy tudom tagja vagy a Mensa
HungarIQának. Ez csak keveseknek
adatik meg. Te hogy lettél tagja ennek az
elõkelõ csoportnak?
– A rejtvényfejtéssel már mozdonyvezetõként kezdtem megbarátkozni, amikor a tolató mozdonyokról vonalra kerültem és gyakran kellett önköltségben
utaznom. Azóta többször voltam rejtvényfejtõ versenyen, illetve televíziós
vetélkedõn amiatt, hogy teszteljem az
ilyen irányú tudásomat. Leginkább a
rejtvényfejtés szeretetének köszönhetõ,
hogy 2004-ben tagja lettem a Mensa
HungarIQa szervezetnek is. Az ország

tesztje címû, Vágó István által vezetett
mûsor IQ tesztjeit én is kipróbáltam és
elég jó eredményt sikerült elérni. Ezután kedvet kaptam arra, hogy egy hivatalos teszten megméressem magamat, ami az általam vártnál jobban sikerült, mert olyan eredményt értem el,
hogy a Mensa HungarIQába felvételt
nyerhettem.
– Te egy nagyon sokoldalú ember vagy.
Mi az, amivel még a novella- és versíráson kívül foglalkozol?
– Valamikor bûvészkedtem. Az iskolában egy „Ki mit tud?”-on is indultam.
Néhány trükköt én magam is találtam
ki, de most már sajnos nem igazán jut
rá idõm.
26 évesen elkezdtem sportolni, kisebbnagyobb megszakításokkal, azóta kungfuzom. 9 hónapon át a debreceni Wing
Tsun iskola helyettes edzõje is voltam.
Ezen kívül idõnként futok, focizom,
ping-pongozom és sakkozom. Alkalmanként részt veszek egy-egy amatõr
sakkversenyen is.
Sajnos, több olyan hobbim van, amit
ma már idõ hiányában csak nagyon ritkán tudok ûzni, mint például az olvasás, zenélés, bûvészkedés, barkácsolás,
stb.

– Hogy jutottál el az egyik televízió „Legyen Ön is milliomos!” címû mûsorába?
– A keresztrejtvény fejtés szeretete vezetett el odáig, hogy kedvet kaptam a
TV-s tesztekhez is. Vettem a bátorságot
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és telefonon jelentkeztem ebbe a mûsorba. Ez a mostani a harmadik alkalom volt, hogy próbálkoztam. Végigjártam azokat a lépcsõket, amelyek az
adásba kerülésig vezetnek. Az elsõ két
alkalommal a tíz kiválasztott közé kerülhettem és most harmadjára már abba a székbe, amelybõl a mûsorvezetõ
Vágó István úrral beszélgethettem.
– Beavatnál minket a kulisszatitkokba?
Ahhoz, hogy abba bizonyos székbe kerülhessen valaki, hány tesztnek kell megfelelnie?
– Elõször fel kell hívni egy telefonszámot, ahol feltesznek egy olyan kérdést,
amely a mûsorban szereplõ elsõ öt kérdés kategóriájába tartozik. Négy lehetséges válasz között kell dönteni. Ha ezt
valaki jól válaszolja meg, akkor bekerül
a számítógép adatbázisába, amely ha
szerencséje van az embernek, akkor kisorsolja és két héten belül visszahívják,
amikor feltesznek egy olyan kérdést,
hogy valamit meg kell saccolni. Ekkor
nem mondják meg a helyes választ,
mert száz másik személynek is felteszik
ugyanezt a kérdést és a helyes megoldáshoz legközelebb tippelõ tíz személy
lesz az, akit újabb két hét eltelte után
ismét felhívnak. Különbözõ témakörökben módszeresen kifaggatnak, kb.
tíz percen keresztül. A sporttól a természettudományokon és a mûvészeten
át egészen a történelemig mindenféle,
az alapmûveltséghez tartozó ismeret
szerepel ezekben. Ezután ismét eltelik
két hét és közlik, hogy mikor lehet
menni a TV-be. A többit pedig már láthatják a nézõk is, hiszen a tíz szék egyikébe ülhet bele a szerencsés kiválasztott.

– Kérlek, beszélj egy kicsit magáról a mûsorról. Kik kísértek el, mennyire izgultál
és egyáltalán hogy élted meg ezeket különleges perceket?
– A feleségem és a gyerekek kísértek el,
amikor a felvétel készült. Nagyon izgultam, mert sohasem szerettem szerepelni, de a megmérettetés lehetõsége legyõzte a szereplés ellenszenvét. Egy na-
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pon több adás mûsorát veszik fel, ezért
elõször különválogatják a jelentkezõket. Eligazítják õket, hogy mit kell csinálni. Beülhetnek a székbe, háromszor
elpróbálhatnak egy-egy sorkérdést,
hogy ne a mûsorban derüljenek ki
olyan dolgok, mint például ha a gombok megnyomásával valamilyen gondja
van az illetõnek. Egy szerzõdést kell elolvasni és aláírni. Mindenkit kisminkelnek.
Természetesen vannak meglepõ kuliszszatitkok is. Például egy érdekesség:
amikor behívnak a TV stúdiójába, minden szereplõnek két öltözet felsõruházatot kell magával vinnie. Erre akkor
lesz szükség, ha a játékos szereplése
közben letelik a tervezett mûsoridõ.
Ekkor a nézõk azt láthatják, hogy a mûsorvezetõ elköszön és megkéri a játékost, hogy ha tud, akkor jöjjön el másnap és folytassa a játékot. A valóságban
az történik, hogy félbehagyják a felvételt, szünetet tartanak és eközben a játékos átöltözik, majd visszaül a székbe,
köszönti õt Vágó úr és folytatódik a játék.

– Hogyan zajlott le maga a játék?
– A tíz játékos közül való kiválasztás
feladata az volt, hogy Ady Endre: Õrizem a szemed címû versének az elsõ
négy sorát kellett sorrendbe tenni.
Ilyenkor gyorsnak is kell lenni, de elkapkodni sem szabad, mert akkor elronthatja az ember. Tudatában van az
ember annak is, hogy rajta kívül még
kilencen játszanak, akik valószínûleg
tudják a megfejtést, csak az a kérdés,
hogy ki a gyorsabb. Amikor benyomtam a helyes választ és lefixáltam egy
gombbal, akkor láttam, hogy ez több,
mint nyolc másodpercig tartott. Nem
hittem volna, hogy ezzel még labdába
fogok rúgni, mert ennél jóval rövidebb
idõ alatt szoktak megfejteni hasonló
nehézségû feladatokat. Ezt a sorkérdést nem éreztem nehéznek, de ami nekem könnyû, az mindenki másnak is az.
A többiek elrontották, ami nem azt jelenti, hogy nem tudták, vagy nem voltak gyorsabbak nálam.

9

Jó, hogy egy összeszokott csapat vezeti
le a mûsort, mert bizony ekkor már remegett lábam az izgalomtól, de a pergõ
ritmusú mûsorrend nem engedte, hogy
ezzel legyen idõm foglalkozni.
A következõ kérdések sem voltak túl
nehezek, igazából átlagosnak mondhatóak, csak voltak olyanok is, amelyek az
én érdeklõdési körömtõl egy kicsit távol estek. Így például az a kérdés is
ilyen volt, amelyiket végül is nem tudtam megválaszolni. Emiatt nem kockáztattam meg a másfél milliós kérdést,
hogy: Magyarországon mikor rendeztek elõször foci bajnokságot? Ettõl függetlenül elégedett vagyok, nem érzek
csalódást.
Az elsõ segítséget az ötödik kérdésnél
vettem igénybe, amelyre ugyan sejtettem a választ, de biztosra akartam menni. Ez egy Rejtõ Jenõ könyvvel kapcsolatos feladat volt. Ehhez a nézõk segítségét kértem, de az általuk választott
lehetõséget nem tartottam valószínûnek, ezért inkább a megérzésemre hallgattam és kiderült, hogy jól tettem.
A nézõk összetétele egyébként elég változatos. A játékosoknak legalább egy
személyt magukkal kell vinniük, de volt
már olyan, hogy egy tanár az osztályát
vitte magával. Ilyenkor a nézõk között
õk is szavazhatnak, így az én családom
is szavazott. Mivel a nézõk többsége a
tíz kiválasztott játékos rokonai, és barátai közül kerülnek ki, ezért az õ szavazataik megítélésével, annak helyességével nagyon óvatosan kell bánni. Ugyanis elõfordulhat, hogy a szavazó nézõk
közül néhányan, szándékosan nem a jó
megoldást jelölik meg, hogy a székben
lévõ ne helyesen válaszoljon, mert ebben az esetben az õ családtagjuk, kollégájuk kerülhet a helyére. Ez egyfajta
taktika a játékosok és a kísérõik részérõl.
A második kérdés, amelyben nem voltam biztos úgy hangzott, hogy: Hány
évig él egy anakonda? Erre a kérdésre
elhasználtam a „felezõt”. Most már tudom, hogy 20-30 évig.
A harmadik, amelyhez segítséget kértem úgy szólt, hogy: Albert Herring
melyik mûben szerepel? Mivel három
irodalmi és egy zenei mû volt a lehetséges válaszok között, ezért egy, az irodalmat nagyon jól ismerõ barátomat
hívtam fel, aki nem emlékezett erre a
névre, ezért kizárásos alapon úgy döntöttem, hogy bizonyára a zenei mû a
helyes válasz. Ez is jó döntésnek bizonyult.
A focistás kérdésnél már megálltam és
játékon kívül jelöltem meg a tippemet,
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ezért a másfél milliós lehetséges nyeremény helyett meg kellett elégednem a
bruttó 800.000 Ft-al.

– A nyeremények bruttó összegek?
– Igen, ezek a pénzek bruttóban érten-

november

dõek. A nyereményt már megkaptuk és
mivel építkezés után vagyunk, fõként
az ezzel kapcsolatos kölcsönök visszafizetésére használtuk fel. Azt is pozitív
dologként éltem meg, hogy a mûsor
után sokan gratuláltak, köztük olyanok
is, akik egyébként korábban nem ismertek. Érdekes érzés, jó élmény volt
például, hogy több, mint egy órát beszélgettem egy vadidegen emberrel, aki
leszólított az utcán.

közülünk sokan megállnák a helyüket,
ha belevágnának, bár ide nem csak mûveltség, tudás, vagy intelligencia szükséges, hanem szerencse is. Nekem,
most szerencsém is volt, miért ne lehetne egy másik mozdonyvezetõnek is hasonló, vagy még nagyobb szerencséje.
Már az élményért is érdemes megpróbálni ezeket a mûveltségi vetélkedõket.
Remélem hamarosan újabb mozdonyvezetõt láthatunk a televízió képernyõjén.

– Végezetül mit tanácsolnál a hasonló érdeklõdésû kollégáknak?
– Olvassanak sokat, legyenek érdeklõdõek és fõként bátran próbálkozzanak
a hasonló játékokban, mert szerintem

Csúri Csaba

A riport
– Tiszteletem, Szabó Benõ úr! A Magyar
Csörömp, az egyesült porcelánkovácsok
lapjának riportere vagyok. Az újságunk
számára szeretnék önnel interjút készíteni.
Megengedi, hogy feltegyek néhány kérdést?
– Ó, igazán megtisztelõ. Természetesen,
kérdezzen nyugodtan.
– Nos, ön nemrég egy rendkívüli sikert ért
el egy népszerû televíziós vetélkedõ mûsorban, ezzel kapcsolatban szeretném, ha
nyilatkozna.
– Igen, valóban voltam a mûsorban, és
elértem egy szerény eredményt, de szerintem egyáltalán nem mondható rendkívülinek, hiszen nagyon sok más játékos sokkal tovább jutott nálam. Nekem
egyszerûen csak szerencsém volt, és
kész. Igazán szóra sem érdemes.
– Kedves Benõ! Ön túlzottan szerény. De
semmi oka rá, hiszen magam is láttam a
mûsort, és a tíz kérdésbõl zseniális játékkal hatra jól válaszolt, ez már igazán méltán vívhatta ki olvasóink érdeklõdését.
Nos, mire gondolt a játék közben?
– Arra, hogy még életemben nem volt
ekkora lámpalázam.

– Ez jó, ez olyan emberi. Viszont még a
lámpaláz sem tudta megakadályozni abban, hogy óriási léptekkel haladjon elõre.
Nehéznek találta a kérdéseket?
– Úgy gondolom, egy átlagos ember számára nem lettek volna túl nehezek, nekem azonban volt, amelyik távolabb
esett az érdeklõdési körömtõl, de azoknál a szerencse segített.
– Nono, már megint ez a túlzott szerénység! Bár igaz, ami igaz, elég sokáig gondolkodott itt-ott, még olyankor is, amikor kapásból kellett volna vágnia a választ egy
könnyû kérdésre, de a végeredményen ez
mit sem változtat. A családja hogyan fogadta a sikert?
– Természetesen nagyon örültek. Viszont a könnyû kérdés is nehezebbnek
tûnik, ha már nagyobb a tét, és ilyenkor
már nem szabad elkapkodni a választ,
bárkivel elõfordulhat, hogy könnyûnek
látszó kérdést is eltéveszt.
– Ez igaz, bár kérdése válogatja. De azért
ha valakit segít a szerencse, annak lényegesen könnyebb a dolga. Végsõ soron ez is
a játék része. Mi errõl a véleménye?

– A szerencse jó, ha van, de egy ilyen
megmérettetéshez nem elég. Remélem,
ön is úgy látta, hogy azért volt egy kis tudás is mögötte.
– Hát igen, ön bizonyára nagyon mûvelt,
és igazán nem az ön hibája, hogy most
olyan kérdésekkel találkozott, amelyekbõl
ez jelen pillanatban nem derült ki.
– Ezzel nem értek egyet. Hiszen hat kérdésig eljutottam, és már csak négy maradt hátra a fõdíjig. Ilyen teljesítményt
csak szerencsével nem lehet produkálni.
– Csak ne legyen olyan nagyra a tudásával! Ameddig ön eljutott, odáig akárki elért volna.
– Igen? Akkor miért nem próbál meg
maga jelentkezni a játékba? Hátha maga is elérne eddig.
– Tudja, mit? Meg fogom próbálni!
– Haha! Külön kíváncsi leszek rá, hogy
meddig jut el.
– Biztosan tovább, mint maga! A viszontlátásra! Dehogy írok én riportot egy ilyen
beképzelt hólyagról!

Pálmai Miklós

Mozdonysors
„Menni! Menni!”

„Menni! Menni!”

„Menni!”

Friss parázzsal
hegyen-völgyön,
Erdõn-mezõn útra
kelni!
Nem lehet más jobb
a Földön,
Mint új gõzmozdonynak lenni!

Míg ifjú a
masiniszta,
Nem számít,
hogy mikor, merre:
Lelkesülten,
nem fáradva
Minden
vonattal õ menne!

Hétköznapok, évek
teltek.
Túl nagyok már a
vonatok.
A pályák is mások
lettek,
Érzem, én is lassabb
vagyok.

„Menni!”
Egyre
nehezebb a táska,
Egyre
rosszabb
éjszakázni.
Nem öröm
már ázva-fázva
Világ végén
jelzõt várni.

Újabb évek.
Félretettek.
Dízel, villany húz
vonatot.
Gyorsabbak és
erõsebbek,
Én nyugdíjba vonulhatok.

Idõm letelt,
s reggel kelve
Azon szoktam elmerengni,
Néha-néha
de jó lenne
Ismét, mint
rég: menni,
menni…
Pálmai Miklós
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Tájékoztató a Mozdonyvezetõk a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány mûködésérõl
Tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy
2004 évi adójukból az alapítvány részére
6 925 769 Ft-ot utalt át az APEH!
Ezúttal is szeretném az alapítvány kuratóriuma nevében megköszönni a kollégák felajánlását. Ez az elõzõ évhez képest
növekedést mutat.
Mint ismeretes alapítványunk gyakorlatilag csak ebbõl a felajánlásból mûködik,
ez szolgál forrásul a nehéz helyzetbe került kollégák megsegítéséhez.
Egy másik megköszönnivaló: Erdélyi
Zoltán, a kuratórium elnöke az év tavaszától – nyugdíjba vonulása miatt – leköszönt tisztségérõl. Közismert, hogy rendkívül aktív szervezõje volt az alapítványunknak, munkálkodásának gyümölcsét
reméljük sokáig élvezzük. A kuratórium
új elnöke Tóth Ferenc Attila, a kuratórium új tagja pedig, Barsi Balázs lett.
2005 év folyamán is havonta ülésezett az
Alapítvány kuratóriuma. Az 1-10. hónapban 237 segélykérelemmel keresték meg
a kollégák az alapítvány kuratóriumát.
Hét kérelem kiegészítésre vár, és volt
több olyan kérelem is, ahol két jogon is
kapott segítséget a kérelmezõ. Elutasítottunk 16 segélykérelmet, mert a rendelkezésre álló adatokból nem derült ki a
szociális rászorultság. A kérelmeknél nagyon fontos a környezettanulmány megléte, a kérelmezõ szociális körülményei-

nek ismerete. Ennek hiányában kiegészítésre visszaküldjük a kérelmet, tájékozódunk, telefonálunk. Idõt rabló dolog,
kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy ne feledkezzenek meg errõl!
A legszomorúbb intézményes segélyt sajnos az idén már 12 alkalommal kellett kifizetni; 12 kollégánk hunyt el. A hozzátartozóknak rögtön utaltuk a 100-100
eFt-ot. Másik hasonló jellegû segélyformából, a közvetlen hozzátartozó elhunyta alkalmából fizetett segélybõl nyolc alkalommal történt kifizetés 400 eFt értékben.
Rokkantsági segélyt 5 fõ kapott összesen
250 eFt összegben. Erre a segélyformára
akkor jogosult a kolléga, ha munkaképességének csökkenése miatt, a munkaviszonyát megszünteti a munkáltató.
Ezért a kérelemhez a munkáltató által kiadott határozatot csatolni kell!
Rehabilitációt igénylõ daganatos megbetegedés ill. infarktus miatt 3 kolléga fordult hozzánk, õk összesen 75 eFt értékben kaptak segélyt. Ezekben az esetekben a legtöbb gondot az okozta, hogy a
sok – zömében latin szakkifejezéseket
tartalmazó – orvosi leletbõl kellett kihámozni, hogy milyen betegségben szenved, milyen jogcímen is kér segélyt a kolléga! (A segélykérelemre több alakalom-

Az alapítvány kuratóriuma nevében:

mal csak azt írták rá, hosszantartó betegség.)
Már nem lepõdünk meg a nagy számban
érkezõ, un. kárfelelõsségi segélykérelmeken, és sajnos ezek egyre nagyobb értéket
képviselnek. Hasonló nagyságú károk
mellett is igen eltérõek a kártérítési öszszegek. Megint el kell mondanunk, hogy
ha a kártérítési összeg lecsökkenne, azzal
az alapítvány más célra fordítható pénzeket takaríthatna meg. Ezen a jogcímen 51
segélykérelem érkezett, valamennyit kifizettük, összesen 1 306 500 Ft (!) értékben!
A gyermekszületési segélyekkel volt a
legkevesebb gond, 69 kollégánk részesült
ilyen segítségben, 740 eFt értékben.
Egyéb címszó alatt 63 fõ kért támogatást.
Ezekben az esetekben megalapozott kérelmeket kaptunk, környezettanulmánynyal. Összesen 1 275 eFt-ot fizettünk ki.
Tehát az év folyamán 3 971 500 Ft-ot fizetett ki az alapítvány a kollégák megsegítésére. Ez tetemes összeg, jelentõs, komoly segítség.
Természetesen bõvíthetõ lenne az Alapítvány tevékenysége, illetve komolyabb segítséget is tudnánk nyújtani. Ehhez az
kell, hogy több kolléga érezze fontosnak
tavasszal adója 1%-ának felajánlását alapítványunk részére.

Tóth Ferenc Attila
a kuratórium elnöke

Szállásajánlatok túrázóknak
Ha több napon át megyénk hegyeit-völgyeit járod, és este egyszerûen szeretnéd álomra hajtani fejed akkor jusson eszedbe ez az ajánlat:

Miskolc-Ómassa (Massa út 28) a 15 sz.
városi busz végállomásán.
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség háza.
A ház két szobájában 14 férõhely, fürdõszoba, konyha, étkezõ, cserépkályhafûtés. Szállásdíj télen: 1000 Ft/fõ/éj (+IFA
300 Ft/fõ/éj), Ágynemûhasználat (egyszeri) 200 Ft/fõ/éj.
Ideális hely a Bükk felfedezéséhez, számtalan turistaút, sítúra kiindulópontja,
Bánkút 1óra gyalog.

Hollóháza, Fehér Holló kulcsosház. Kisseb csoportok (17 fõ) befogadására alkalmas. Az Országos Kék Túra keleti végpontjától párszáz méterre. Hideg-meleg
víz, gázkonvektoros fûtés. Szállásdíj:
1300 Ft 6 Fõ/éj + 200 Ft/fõ/éj IFA.
Mindkét esetben érdeklõdni: Csarnai
Bélánénál (46) 360 775 csak 18-20 óra
között.

Szarvaskõ, az ország egyik legszebb vasútvonala mentén fekvõ idilli kisállomás
épületében kialakított kulcsosház. A
Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület kezeli, nyáron 15, télen 10 férõhely fogadja a vendégeket. Hálózsák használata
ajánlott (ágynemût biztosítani nem tudnak). Öt percre vendéglõ. Szállásdíj:
800Ft/fõ/éj.
Érdeklõdni: a 06 70 335 1445 telefonszámokon.

Részletes információ és további ajánlatok a www.eszaktura.hu, E-mail: hegyitura@eszaktura.hu
vagy telefonon keddenként 16-19 óráig a Szövetségben (46) 504 778.

XV. Vasútmodell Parádé Pécsett
Pécsi Ifjúsági Központ Szivárvány Gyermekházban Dr. Veress Endre út 6.

2005. november 26–27.
Nyitva: szombat: 10–18, vasárnap: 10–17
Információ: (72) 253-477
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A MOSZ II. sítábora Svitben-ben
2006. február 16–19. között ismét megrendezzük a sítábort. Kiutazás egyénileg, autóval. Találkozó Telgárton, a sípálya pénztáránál déli tizenkét órakor.
A program: elsõ nap Telgárton délután
edzés, késõ délután átautózunk Svit-be.
A második és a harmadik nap: síelés a
Svit melletti Lopusna dolina-ban.
Negyedik nap: reggel leautózunk
Liptószentmiklósra
(Liptovsky
Mikulas-ra), majd ki a Déményfalvi
völgybe. Itt síelés a Chopokon. Délután
hazautazás.
Szállás: Mindhárom éjszaka Svit-ben, a
hotelben.
Tudnivalók: Valószínûleg lesz hó! Ennek megfelelõ öltözet. Síelõknek a tá-

bor elõtt egy-két kiruccanás edzésképpen szükséges!
A pályákról: Telgárton egy rövid – tanulóknak is ajánlható – és egy hoszszabb, fekete valamint piros pálya is
van. Svitben öt kisebb-nagyobb pálya
található,
egyik
sem
fekete.

A Chopokon keményebb és lényegesen
forgalmasabb pályákra kell számítani!
A síbérletek árai az elsõ két helyen szerénynek mondhatók, míg a Chopokon
mélyebben kell a zsebekbe nyúlni!
Részvételi díj: nincs, a szállás díját, valamint a síbérleteket mindenki magának fizeti (lefoglalni csak elõleg átutalása esetén tudom).
Szállás ára: ~2000Ft/fõ/éj.
Félpanzió: ~1500Ft-ért kérhetõ.
Szervezõ: Tóth Ferenc Attila,
Miskolc 06 30 919 7444 bringa1@citromail.hu
Jelentkezési határidõ: 2005. december
20. (a szállásfoglalás miatt)

TÖBB MINT KONCERT
A daloló mozdonyvezetõ „Elkésett karneválja”
Az az este talán egy „Elkésett karnevál” volt Gusztos Károllyal és barátaival, de szerencsére „Mindig lesz egy dal”, „Ünnep” és „Boldog
idõ”. A rendhagyó koncertnek a Kiskunhalasi Mûvelõdési Központban egyetlen rossz pillanata volt, amikor a fõszereplõ jó két óra után
azt mondta: „Good bye!”

Van egy ismerõsöm, aki azt vallja: nagyon nehéz írni egy koncertrõl bármit is,
mivel szavakkal a zene hangulatát csak
érzékeltetni lehet. Hangjegyekkel, kottákkal pedig nem célszerû teleírni egy
élménybeszámolót, merthogy nagyon
sokan nem tudnak azokból olvasni. Valahogy így lehetünk a kiskunhalasi koncerttel is, aki ott volt, tudja milyen volt,
aki pedig nem jött el, nos, az nagyon

bánhatja. Gusztos Károly és barátai valami olyat adtak át nekünk, hallgatóknak, amit eddig nagyon kevesen. Pedig a
fõszereplõ sohasem tanulta a zenét, de
határtalan lelkesedéssel imádja azt. És
ez a legfontosabb, mert az akarat és a
lelkesedés csodákra képes. Meggyógyítja a fájó torkot, olyan szellemes és pazar
összekötõszövegeket ad az ember szájába, amit lehet, hogy normál esetben ki
sem mondana. Ha pedig van egy jó zenekar mögötte, akkor teljes a siker. Bár
Karcsi megtette azt is, ami szólóban nagyon nehéz. Egyedül is betöltötte a termet, szállt a hang, szólt a gitár, álomvilágba kerültünk, és azt akartuk, hogy sohase legyen vége. Gerendás, Zorán
olyan elõadók, akiket utánozni szinte lehetetlen. Gusztosnak és zenésztársainak
sikerült. Belényi Gábor, Jáger Szabolcs,

A koncert fõtámogatója a Mozdonyvezetõk Szakszervezete volt.

Nagy Zoltán, Csorvási Zoltán, Kovács
Sándor, Sebõk Juci valamint a táncosok
Badó Gábor és Somogyi Márta feledhetetlenné tették az estét. És amikor azt
hittük, hogy nem lehet tovább fokozni a
hangulatot, jött Paul Crowson angol,
Hatvani Zoltán magyar és Raáb Gábor
héber szavalata. Mert mindannyiunk
számára kell egy „Híd”, ami összeköt.
Ezen az estén a muzsika, a dal volt az
összekötõkapocs mind a kétszázegynéhány hallgató között. Sajnáltuk, hogy
közeledett a „Magyar Hajnal”, valamennyi „Szép gazdag lány”, „Szép Júlia”, „Fekete Orfeusz” is bánta, hogy
csak „Két hónap jutott a nagy folyón”.
„Good Bye”, Gusztos Karcsi! Egy mozdonyvezetõ, aki bár nincsenek már gõzösök, de zenével engedi ki magából a
fáradt gõzt…
Jáger Levente. Fotó: Pozsgai Ákos

Szabó Ferenc V.
szolnoki mozdonyvezetõ (újszászi lakos)
október 17-én 55 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Gyászolja a MOSZ szolnoki tagcsoportja.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2005. október 18-án hosszantartó betegség után, 47 éves korában elhunyt

Szabó László
mozdonyvezetõ kollégánk.
Gyászolja a MOSZ komáromi tagcsoportja.

2005.

13

november

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ
AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL
Az Európai Bizottság határozatai értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. november 1-jétõl új jogosultságot igazoló dokumentumot, EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁT bocsát ki. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az E 111 jelû nyomtatványt váltja fel.
Éles próbaüzem
2005. október hó folyamán az egészségbiztosítási
szervek E 111 jelû nyomtatványt adnak ki, melyek
legkésõbb 2005. október 31-ig használhatók fel.
Ezen idõszak alatt az E 111 jelû jogosultság-igazolással párhuzamosan már kiadjuk az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is, amelyet külföldi egészségügyi szolgáltató azonban csak 2005. november 1-tõl
köteles elfogadni.

Igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján
ugyan azon ellátások vehetõk igénybe, mint az E
111 jelû nyomtatvány esetében, tehát azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek
• az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során
• orvosilag szükségessé válnak.
Az egészségügyi szolgáltatás orvosilag szükséges jel-

legét a kezelõorvos bírálja el. A Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási szervével szerzõdéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, akinek a Kártya alapján úgy
kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott
tagállamban lenne biztosított. Az adott tagállamban
biztosítottak által is fizetendõ önrészekre/kötelezõ
hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet.

A Kártya az alábbi országok társadalombiztosításával szerzõdött szolgáltatóknál használható fel:
Ausztria
Belgium
Ciprus
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország

Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Izland
Lengyelország

Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Málta
Németország
Norvégia

Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia

Gyógykezelési szándékú kiutazás esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel.
Jogosultság megszûnése
Amennyiben a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idõ alatt (pl. külföldre költözés miatt)
megszûnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell
szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási szervnek. A jogosultság nélkül egy másik tagállamban
igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségei-

ért a szolgáltatás igénybe vevõje viseli a felelõsséget. Amennyiben a Kártya kikerül a jogosult birtokából (elveszik, ellopják, megsemmisül) vagy megrongálódik, ezt a tényt haladéktalanul be kell jelenteni.

További felvilágosítás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylésével,
kiadásával és alkalmazásával kapcsolatos további
tájékoztatása www.oep.hu honlapon az „Ellátások
az EU-ban“ menüpontban található. További kérdései esetén ügyintézõnk a 06 40 200 347 telefonszámon áll rendelkezésére.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

EGÉSZSÉG-, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FÕOSZTÁLY
Zsákay László György Úr
fõigazgató

Ikt.sz.:
Tárgy:

Gépészeti Üzletág Helyben
Elõadó:
Telefon:
Melléklet:

Gy. 713- 405 /2005
Tájékoztatás a munkavédelmi képviselõi
oktatáson felvetett munkavállalói
problémákról
Judák Ambrus
01-31-06

Tisztelt Zsákay Úr!
A MÁV ZRt. Központi Humánszervezete által szervezett és 2005. október 13-án megtartott munkavédelmi képviselõi oktatáson a munkavédelmi képviselõk több problémát vetettek fel.
Az ott elhangzottakról az alábbiakban tájékoztatom.
A 63-41 sorozatú orosz motorvonat munkabaleset, ill. utasbaleset okozója lehet, mivel a 10-20 sorszámú jármûvek ajtóinak zárása idõintervallum után akkor is megtörténik, ha akkor még folyamatban van az utasok fel-, ill. leszállása. Ilyenkor az ajtó csukódik és az alsó lépcsõ (melyen utas is állhat) a jármû
alá csúszik be. Az automatikus csukódás nem történne meg, ha a mozdonyvezetõ a jármû mûködését leállítaná, de ilyenkor is megtörténhet az elõbbi jelenség, ha fel- ill. leszálláskor az alsó lépcsõre úgy lépnek, hogy a jármû hossztengelyével párhuzamos erõhatás hat.
A 63-41 sorozatú motorvonat homlokoldali kialakítása olyan, hogy azon tartózkodva balesetveszélyes lenne a szélvédõ tisztítása, ezért a mozdonyvezetõk
ezt nem is végzik el, de más módon sem végzik, ill. végeztetik el a szélvédõk rendszeres takarítását.
A mozdonyvezetõk számára a jármû vezetõfülkéjében történõ munkavégzés közben zavaró a szúnyogok jelenléte és a csípéseik ellen nem tudnak védekezni. Kérésük, hogy a vezetõfülkében legyen 220V-os dugaszoló aljzat, melybe elektromos szúnyogriasztó készüléket lehet csatlakoztatni. Vannak jármûvek,
melyek vezetõfülkéjében nincs 220V-os dugaszoló aljzat.
Az átszervezés során több helyen (pl. Komárom, Püspökladány) az eddig használt öltözõbõl a mozdonyvezetõket olyan helyre akarják átköltöztetni, mely
nem felel meg az elõírásoknak.
A mozdonyvezetõk a vezetõfülkék légkondicionálását kérik (különösen, hogy azt látják, hogy a román vasút jármûvein ezt meg tudják oldani).
A mozdonyvezetõk kérik, hogy a nyári nagy melegben biztosítsák számukra a hideg ásványvizet. Ezt pl. Püspökladány és Debrecen szolgálati helyen nem
tudták teljesíteni, mert a hûtõszekrény elromlott és javítása vagy cseréje fél év alatt sem történt meg.
Célszerû lenne a Gépészeti Üzletág részérõl hálózati szinten megvizsgálni a fenti problémákat és megoldásukra intézkedés tenni.
A Központi Munkavédelmi Bizottság átmenetileg nem mûködik, ezért jónak tartanám, ha a munkavédelmi érdekképviseletek képviselõivel a Gépészeti Üzletág vezetése esetenként konzultációt tartson.
Budapest, 2005. október 14.
Üdvözlettel:
Dr. Debreczeni Katalin
fõosztályvezetõ
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Vasúti balesetek 6. rész
„Ez akár veletek is megtörténhetett volna”
Komárom (2004) 1. rész
Magyar Államvasutak Biztonsági Igazgatóság
Területi Vasútbiztonsági Osztály Budapest
K-2694/2004. VBO.

VÉLEMÉNYES JELENTÉS
2004. október hó 09-én 1331-kor Komárom rendezõ-pályaudvaron menetrend szerint áthaladó 40761 számú vonat meghaladta a „Kr 4“
jelû, továbbhaladást tiltó jelzési képet mutató egyéni kijárati jelzõt, a 16. sz. váltót felvágva ütközött a „fehérvári” vágányról a raktári vágány irányába tolt kocsisorral.
Személyi következmény:
A rendkívüli esemény következtében súlyos 8 napon túl gyógyuló, de nem életveszélyes sérülést (munkabalesetet)
szenvedett a 40761 számú vonatot továbbító GySEV V 43-322 pályaszámú
mozdonyt vezetõ K. J. GySEV Rt Vontatási Fõnökség Sopron létszámába tartozó mozdonyvezetõ. A mozdonyvezetõt a tûzoltóság szabadította ki a mozdony gépterébõl, majd a mentõk
Tatabányára, a kórházba szállították.

Tárgyi következmény:
A baleset következtében a V 43-322 pályaszámú GySEV mozdony súlyosan
rongálódott.
A balesetben súlyosan rongálódott kocsik:
31 55 542 6323-8 fémhulladékkal rakott
2 tg-el siklott;
31 55 542 6230-5 fémhulladékkal rakott,
belecsúszott a 31 55 542 6323-8 psz. kocsiba;

31 81 542 9056-8 GARU 100 227-3 sz.
konténerrel rakott felcsúszott a mozdonyra;

A mozdonyban kb. 88 millió, a kocsikban kb. 70 millió, a pályában kb. 35 millió, a felsõvezetékben kb. 60 millió, a
biztosító berendezésben kb. 1 millió és a
szállított árúban kb. 32 millió, autóbuszos közlekedés miatt kb. 120 ezer forint, összesen kb. 286 millió 120 ezer forint kár keletkezett. A mozdonyvezetõ
munkabalesetébõl adódó baleseti kár
összege még nem ismert.
31 81 458 9124-4 GARU 100 350-0 sz.
konténerrel rakott;
31 81 458 9097-2 GARU 100 384-0 sz.
konténerrel rakott;
31 81 458 9014-7 GARU 100 405-0 sz.
konténerrel rakott 4 tengellyel siklott;
31 81 458 9123-6 GARU 100 248-4 sz.
konténerrel rakott 2 tengellyel siklott.

Az esemény következtében több vonat
kerülõ útirányon közlekedett. A vágányzár ideje alatt 1430-tól 2145-ig vonatpótló
autóbuszok közlekedtek, 294 személyvonat 12857 perc 8 tehervonat 3113 perc
késést szenvedett.

A felsõvezetékben, a pályában és a biztosító berendezésben jelentõs kár keletkezett. A baleset következtében mindkét vágány elzáródott, a vonatközlekedés szünetelt. Komárom rendezõ
pályaudvaron a XIII. számú vágányt
1850-kor, a jobb átmenõ fõvágányt 1930kor adták át dízel vontatásra.
Az állomás:
Komárom állomás Bp. Keleti pu.-Hegyeshalom szabványos nyomközû jobbjáratú, kétvágányú, villamosított fõvonalon Almásfüzitõ és Ács állomások között fekszik
Az állomás fényjelzõkkel fedezett két pályaudvarra — személy- valamint rendezõ
pályaudvarra – oszlik.
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Biztosítóberendezés:
Komárom állomáson VES típusú elektrodinamikus biztosítóberendezés üzemel, amely önmûködõ térközbiztosító
berendezéssel csatlakozik a nyílt vonal
felé. A biztosítóberendezésben központi
állítású villamos váltók vannak, a be és
kijárati jelzõkre a vágányút beállítása és
zárása után lehet továbbhaladást engedélyezõ jelzést kivezérelni. A be és kijárati jelzõk félig önmûködõ mûködésûek.
A szabad állású jelzõk automatikusan, a
megálljra ejtõ szigeteltsínt mûködtetõ
jármû hatására megállj állásba kerülnek.
A beállított vágányutak az oldó szigeteltsín elfoglalása, majd szabaddá válása
után oldódnak.

Pálya adatai:
A 40761 számú vonat által járt vágány
vízszintes vonalvezetése:
A Komárom - Ács állomásköz bal vágányán a 1051+99-s szelvényben van a
személypályaudvar „B” jelû bejárati jelzõje, egyenes pályán.
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A személypályaudvar és a rendezõ pályaudvar bal átmenõ fõvágánya jó állapotú, a pálya, a kitérõk 60 kg-os felépítményûek vasbetonaljon. (B 60 XI)
A személypályaudvar IV. számú vágányán az engedélyezett pályasebesség 80
km/h, a rendezõ pályaudvar 4. számú vágányán pedig 100 km/h.

Idõjárás és látás viszonyok:
A baleset idõpontjában az idõjárás csendes derült volt + 18 C° léghõmérséklet
mellett. A távolbalátás és a szabadlátás
nem volt korlátozott.
A balesetben részes vonat, illetve tolató
egység adatai:
A 40761 számú vonat Sopron-Rendezõ
– Budapest-Ferencváros állomások között naponta közlekedõ Nt. vonat. Tárgyi napon 27 kocsi, 122 tengely, 522 méter, 1082 tonna terheléssel közlekedett,
személyvonati légfékezéssel megfelelõen megfékezve. A vonat elõírt fékezendõ tömege 926 tonna, a tényleges fékezett tömeg: 1147 tonna.

A „K4” jelû kijárati jelzõ a 1039+65-s
szelvényben van. (B K4 : 1234 m)

A Kr4 kijárati jelzõ szelvénye 1029+50.
(tiszta ív, R= 1995 m ; K4
Kr4 :
1015 m) a pálya tovább 36 méter hosszban egyenes (1028+58 - 1028+22).

A 40761 számú vonatot a GySEV V43
322 psz. mozdonya továbbította a mozdony vezetõállásán K. J. GySEV Rt.
Vontatási Fõnökség Sopron létszámba
tartozó mozdonyvezetõ „CSM”-ben
egyedül teljesítette szolgálatát. A baleset idõpontjában az ötödik szolgálati
óráját töltötte.
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A V43-322 pályaszámú mozdony
TELOC2200 rendszerû, elektronikus
sebességmérõ és adattároló berendezéssel van felszerelve, amely a baleset bekövetkezéséig jól mûködött. A készülék
a menetadatokat elektronikus formában
tárolja, egy hosszú idejû tárolóban,
melynek tartalma felülírás elõtt a honos
vontatási üzemben archiválásra kerül. A
berendezésben van egy rövid idejû tároló, amely nagyobb részletességgel rögzít.
A rövid idejû tároló tartalma kb. 60 kilométerenként felülírásra, kerül. Az adattároló belsõ órája a kiolvasáskor egy
percet sietett.

Az I. számú tolatómozdony:
Komárom állomás I. sz. állomási tolató
mozdonya az M47-1204 pályaszámú
mozdony volt, melyen B. K. mozdonyvezetõ teljesített szolgálatot Gyõr Mozdonyüzemeltetési telephely (Komárom
kirendeltség) létszámából.
Az M47 mozdony TELOC rendszerû,
RT12 típusú, 90 km/h méréshatárú sebességmérõ berendezéssel van felszerelve, amely jól mûködött. A sebességmérõ
berendezésbe 100 km/h méréshatárú sebességmérõ szalag volt befûzve. A szalagon a regisztrátumok jól láthatóak, értékelhetõek. Az idõmérõ, a bizottság helyszínre érkezésekor, 15 óra 30 perckor
kettõ percet sietett.
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A balesetben érintett tolatási mozgáskor a mozdony 6 kocsival tolatott. A kocsisor a légfékezésbe nem volt bekötve.

A baleset bejelentése:
A vonatbalesetet a BVE. Utasításban
elõírtak szerint a forgalmi szolgálattevõ
azonnal, elõírás szerint bejelentette,
melynek tudomásul vétele után az ok és
a felelõsség megállapítása céljából központi vizsgálatot kezdeményeztünk.
A balesetvizsgáló bizottságot a VBO részérõl P. A., a GÜ részérõl H. I., a TEBI
Tk. részérõl B. J., a PMLI TK részérõl
N. I. képviselte. A közös balesetvizsgálatban a GySEV Rt. Vasútigazgatóság
részérõl K. Gy. üzembiztonsági fõelõadó vett részt.
A tárgyi baleset következtében munkabaleset is bekövetkezett, melynek a vizsgálata a GySEV Rt. munkavédelmi fõelõadója által folyamatban van. A munkabaleset az MVT (Munkavédelmi
Törvény) alapján nem tartozik a súlyos
baleseti kategóriába.

II. Elõzmények és tényállás:
2004. október 09-én Komárom állomáson a XII. számú szolgálati helyen T. T.
rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ és B.
B. váltókezelõ, a VI. számú szolgálati
helyen K. L. váltókezelõ, az I. számú
szolgálati helyen B. Gy. váltókezelõ, a
VIII. számú szolgálati helyen P. L. külsõ
forgalmi szolgálattevõ teljesített szolgálatot. A személypályaudvaron a külsõ
forgalmi szolgálattevõ Cs. T.-né volt. Az
I. számú tartalékhoz K. Z. tolatásvezetõ
+ 2 fõ kocsirendezõ volt beosztva. Valamennyi dolgozó munkakörére elõírt
szakvizsgával rendelkezik, rendszeres
oktatásuk és vizsgáztatásuk megtörtént.
Szolgálatuk ellátását zavaró körülmény
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nem gátolta, az elõírt pihenõidejük biztosított volt.

A 40761 számú vonat V43 322 psz. vontató jármûvének elektronikus sebességmérõ és adattároló berendezés regisztrátuma értékelése alapján a következõk kerültek megállapításra:
A 40761 számú vonat megfelelõ elõkészítés után Sopron Rendezõ pályaudvarról indult.
A mozdonyvezetõ Komárom állomásig
a vonatot több alkalommal, üzemi fékezéssel lassította, illetve megállította.
A vonat 75–84 km/h közötti sebességtartományban közlekedett Komárom állomás Ács felõli bejárati jelzõjéig.

Az 1051+96 hm szelvényben levõ, sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást
engedélyezõ bejárati jelzõ mellett elhaladva 81,7 km/h sebességgel, 2,5 másodperc kiértékelési idõ után a vezetõállásjelzõ jelzése, a vonatnál alkalmazható
legnagyobb sebességet engedélyezõ
MAX jelzésrõl, a vonatbefolyásolásra ki
nem épített pályaszakasznak megfelelõ
„—-” jelzésre változott. Ekkor az adattároló 74,505 km útértéket rögzített, a
vonat mozdonya pedig, kb. az 1051+35
hm szelvényben járt.

A továbbiakban a vonatbefolyásolásra
ki nem épített Komárom és a közvetlen
folytatását képezõ Komárom-Rendezõ
állomások, tehát Komárom szolgálati
hely területén a vezetõállásjelzõn „—-”
jelzés volt. A jelzés váltását követõen a
berendezés éberségi felhívását a mozdonyvezetõ egy másodpercen belül
nyugtázta, a készülék csak, mint éberségi berendezés mûködött a továbbiakban.

A vonat Komárom állomás területén
81–85 km/h közötti sebességgel haladt
2257 m utat, tehát az 1051+35 hm szelvénytõl kb. az 1028+78 hm szelvényig.
Közben 1550 méter befutása után, az
1035+80 hm szelvényben a mozdony
vonatbefolyásoló berendezése éberségi
felhívást adott, amit a mozdonyvezetõ
egy másodpercen belül nyugtázott.

A vonat ekkor már elhaladt Komárom
1039+70 hm szelvényben levõ „K4” kijárati jelzõje mellett, mely egy sárga fénnyel adott elõjelzést KomáromRendezõ 1029+39 hm szelvényben levõ,
„megállj” jelzést adó „Kr4” kijárati jelzõjére. A vonat sebessége az 1028+78
hm szelvénynél kezd 13 óra 30 perc 45
másodperckor csökkenni, ami kb. a fékezés megkezdésének felel meg.
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Az elõbbi, az 1035 hm szelvényben
nyugtázott éberségi felhívást követõen
732 m-rel, tehát az 1550 m távolság befutása elõtt, a 76,837 km rögzített útértéknél újabb éberségi felhívás kezdõdik,
ami nyugtázásra nem került. Mivel az
éberségi felhívás az ún. „hosszú út” lefutása elõtt szólalt meg, ez a jelenlét hiánya miatt, azaz a mozdonyvezetõ vezetõállásból való távozása miatt, az után
50 m-rel történt. Ennek megfelelõen a
mozdonyvezetõ a 76,780 km-nél, azaz
kb. az 1028+60 hm szelvénynél, 13 óra
30 perc 46 másodperckor hagyta el a vezetõállást.
A vonat 13 óra 30 perc 50 másodpercig,
a 76,862 km rögzített útig, azaz az
1027+82 hm szelvényig 75,5 km/h-ra
lassult le. Ez után a lassulásérték nõni
kezd, a tárolt adatsorban adathiba jelentkezik és a regisztrálás 13 óra 30 perc
52 másodperckor, 76,910 km tárolt útértéknél, azaz az 1027+30 hm szelvénynél
megszakadt. Ez az idõ tekinthetõ a baleset bekövetkezési idejének.

A 40761 számú vonat közlekedésével
kapcsolatos intézkedések elõzetes forgalmi helyzet és események, a fejrovatos
naplókban és a hangrögzítõ berendezésen rögzítettek alapján:
A KÖFE fejrovatos napló szerint a
40761 számú vonat elõtt közlekedõ 44
325 számú vonat részére T. T. forgalmi
szolgálattevõ Ács állomás forgalmi szolgálattevõjének 1317-kor adott engedélyt.
Ezt követõen a 40761 számú vonatnak
és a 46883 számú vonatnak 1320-kor
adott engedélyt.
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40761 sz. vonat vágányútjának beállítását a helyi rádión rendelte el, az I-es
szolgálati hely váltókezelõje részére melyet, a külsõ forgalmi szolgálattevõ is tudomásul vett.
A fejrovatos forgalmi napló elõjegyzése
szerint a 9422 számú vonat 1320-kor járt
be a személypályaudvar III. számú vágányára.

A 44325 sz. vonat 1323-kor haladt át Komárom állomáson a személypályaudvar
IV. sz. és a rendezõ pályaudvar 4 sz. vágányán. A VI. sz. szolgálati hely váltókezelõje a 44325 számú vonatot nem naplózta. A 9422 számú vonat szerepel az
elõjegyzésben.
A hangrögzítõ berendezésen a VI. számú szolgálati hely váltókezelõje részére
a 40761 számú vonat vágányút beállításának elrendelése nem került rögzítésre,
csak a 46883 számú vonaté. Erre a VI.
számú szolgálati hely váltókezelõje azt
közölte, hogy „jó, de elõtte áttolunk a
fehérvári vágányról a raktári vágányra.”
Ezt a rendelkezõ tudomásul vette, és azt
mondta, hogy „jó, rendben van, de igyekezzetek, mert itt van a bejáraton”.
A hangrögzítõn ezt követõen a 40761
számú vonattal kapcsolatban már csak a
baleset bekövetkezésének ténye került
rögzítésre.
A 40761 számú vonat közlekedésével
kapcsolatban a VI. szolgálati helyen a
fejrovatos naplóban bejegyzés nem szerepel.

A 40761 számú vonat közlekedésével
kapcsolatos ténykedések a jegyzõkönyvi
elmondások alapján:
A rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ a
44325 számú vonat áthaladása után a
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Meghallgatásakor elmondta, hogy a
40761 számú vonat vágányút beállítását
elrendelte az I.-VI. sz. szolgálati hely
váltókezelõjének, valamint értesítette a
külsõ forgalmi szolgálattevõt a vonat
közlekedésérõl. Ezután a rendelkezõi
gombot elfordította Ács bal felõl a személypályaudvar IV. sz. vágánya felé.

Utasította B. B.-t a XII. sz. torony váltókezelõjét a személy IV. és rendezõ 4. vágányútjának beállítására. Amikor a váltókezelõ beállította a vágányutat a rendelkezõi gombot is elfordította a
személy IV. sz. vágányról a rendezõbe
történõ bejáratra.
Továbbá elmondta, hogy a VI. sz. szolgálati hely váltókezelõjének a 40761 sz. vonatot a 46883 számú vonattal együtt körözte be.
A rendelkezõ azt feltételezte, hogy a folyamatban lévõ tolatás gyorsan befejezõdik és a rendezõben a kijárati vágányút hamarosan felszabadul és a szabaduló térköz után kapja a 40761 sz. vonat
a „Kr4” sz. kijárati jelzõt a rendezõ 4 sz.
vágányról.

A rendezõ 4. vágányról a kijárati
vágányutat nem jelölte ki, mert a VI-os
váltókezelõje tényként közölte vele,
hogy keresztbe tolatnak, és nem akarta,
hogy a berendezés „csörögjön” a VI-os
váltókezelõjének. Ezt követõen elfordította a vörös gombot a személy IV-rõl a
rendezõ 4 sz. vágányra. Ekkor kapcsolódott a személy pályaudvari „K4”-es kijárati jelzõ továbbhaladást engedélyezõ
állásba.
Fotók: Csornai Péter, Csúri Csaba

T. T. rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ:
(folytatjuk)
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A Vasúttörténeti Park ajánlatai

Vissza a jövõbe IV.; Idõutazás, az elsõ bulivonat
2005. november 12-én szombaton 22.04-kor indul az idõutazás
„vissza a jövõbe”.
Idõutazásunk a Nyugati pályaudvaron indul és végzõdik. A hét
órás utazást a legendás hírû 424-es gõzmozdonnyal és nosztalgia kocsikkal tesszük, amely során korlátlan svédasztal és bár
áll az utasok rendelkezésére. A két különbözõ zenei világú
tánckocsiban nyílik lehetõség a könnyed szórakozásra, amelyek
mellett a zongorás szalonkocsiban sztárvendégek várják kedves
vendégeinket.
Jegyek elõvételben korlátozott számban 25.000 Ft/fõ áron kaphatók a Budapest Nyugati pályaudvari Nosztalgia irodában
(10.vágány mellett) A vonat indulásakor a jegyek ára 30.000
Ft/fõ. További információ a „jövõrõl”: 70/317-9218

2005. december 3-4.: Mikulásnapon Mikulásvonaton
„Mikulásruhás” gõzmozdonnyal húzott nosztalgiavonattal
utazhatnak kicsik és nagyok a Vasúttörténeti Parkba, hogy ott
egy felejthetetlen napot töltsenek el szüleikkel. A Mikulásvonat
idén három alkalommal, 2005. december 3-án szombaton délelõtt 10.45-kor, délután 13.45-kor, valamint december 4-én vasárnap 10.45-kor pöfög ki Budapest Nyugati pályaudvarról.
A Mikulásvonat utasait a Vasúttörténeti Park Orient Csarnoka
várja, amely erre a két napra „Mese-csarnokká” változik át. A
Vasúttörténeti Park Mikulása a gyerekek egyik kedvenc vasúti
jármûvén, ünnepi ruhába öltözött hajtányon érkezik, hogy minden csemetének egy mikuláscsomaggal kedveskedjen. A zenés
szórakoztató programok után a Park interaktív játékai közül a
vasútmodell-vezetés, hajtányozás, és a mozdonyfordító-korongon való utazás próbálható ki.
A vetélkedõt és a mûsort vezeti: Dévényi Tibor
Sztárvendég: Bóbita együttes
Jegyek kizárólag elõvételben válthatók a MÁV Nosztalgia Kft.
irodájában 1490 Ft-os áron, a Budapest Nyugati pályaudvar 10es vágánya mellett. Telefonszám: (+36 1) 269-5242

Adventi Gyertyafény Expressz, Echo kvartett karácsonyi koncertjével
A Gyertyafény Expressz szalon-, bár- és étkezõkocsiból álló luxusszerelvénye háromórányi gasztronómiai kalandot nyújt
azoknak, akik e sajátos utazásra és múltidézõ atmoszférára
vágynak. Az étkezõkocsiban – a háromfogásos gyertyafényes
vacsora ideje alatt – a „sommelier”, az italok mestere körbehordozza a jóféle borokat, melyek a menühöz vagy annak vegetáriánus változatához dukálnak. A nosztalgiavonat bárkocsijában az utazás alatt kellemes muzsika szól: egykori világslágerek
és hazai kedvencek számai is felcsendülnek.
Adventi külön program: az Echo kvartett karácsonyi koncertje
Az indulás helye és idõpontja: 2005. december 10. szombat Budapest Nyugati pályaudvarról este 7 órakor.
A program ára: 12.990 Ft, amely tartalmazza a nosztalgiautazást, a welcome drinket, a kiválasztott menüt, a menühöz tartozó italokat és a meglepetés-programot.
Jegyelõvétel, információ: MÁV Nosztalgia Kft. irodájában, Budapest Nyugati pályaudvar 10. vágány mellett, Tel.: (+36 1)
web:
269-5242,
e-mail:
utazas@mavnosztalgia.hu
www.mavnosztalgia.hu
Adventi Menüválaszték
Menü 1. (húsimádó ínyenceknek)
Erõleves fürjtojással
Burgundi marhasült erdei gombákkal, mazsolás rizzsel, hercegnõ burgonyával
Mákos guba konyakban pácolt mézes mandarin raguval
Menü 2. (vegetáriánusoknak)
Chef-saláta tokaji aszúban pácolt fügével
Parenyica steak illatos erdei gombaágyon
Mákos guba konyakban pácolt mézes mandarin raguval
A menühöz tartozó italválaszték
Welcome drink: Törley Sec száraz pezsgõ
Frissítõk: minõségi fehér-és vörösborok Szeremley Huba pincészetébõl
Ásványvíz: Theodora Quelle (szénsavas, enyhe, szénsavmentes)
Kávé: Espresso kávé/hosszú kávé

Trapattoni tengelyt akasztott a mozdonyvezetõkkel
A Német Mozdonyvezetõk Szakszervezete (GDL) bocsánatkérésre szólította fel Giovanni Trapattonit, az élvonalbeli VfB Stuttgart labdarúgócsapatának vezetõedzõjét.
A stuttgartiak szerdán meglepetésre
3-2-es vereséggel búcsúztak a másodosztályú Hansa Rostock vendégeként

a Német Kupa második fordulójában,
mire az olasz mester közölte: ha nem
bírná a ránehezedõ nyomást, akkor
mozdonyvezetõnek állt volna.
„Trapattoni egy egész szakmai réteget
megsértett, amiért elnézést kell kérnie. És hogy szembesüljön a mindennapok során rajtunk nyugvó felelõs-

séggel, meghívjuk valamelyik szerelvényünkre, ahol egy napig figyelemmel kísérheti kollégáink munkáját” jelentette ki Manfred Schell, a GDL
elnöke.
A 66 éves tréner egyelõre csak annyit
mondott, hogy senkit sem állt szándékában megbántani.
(MTI)

Nem megy a MÁV közelébe többé Mándoki
Nem tervezi, hogy a
jövõben bármilyen
formában
ismét
kapcsolatba kerülne
a MÁV-val a vasúttársaság élérõl a közelmúltban tízmilliós összegû végkielégítéssel távozó vezérigazgató. Kóka
János gazdasági és közlekedési miniszter

a vasút reformját szolgáló tervek ismertetésekor, szeptember közepén jelentette
be, hogy felmenti Mándoki Zoltánt , aki
2002 óta töltötte be a vasúttársaságnál a
vezérigazgatói posztot. Mándoki elmondta: még nem tudja, mivel foglalkozik majd, marad-e az üzleti szférában,
vagy sem. Egyvalami biztos – jelentette ki
– a MÁV-nál nem vállal tisztséget a jövõben. Elképzelhetõ, hogy az annak idején

a Mol Rt. élérõl a vasúthoz igazolt pénzügyi szakember lehet a MÁV-ból januárban kiváló árufuvarozási üzletág, az
önálló cégbe szervezõdõ MÁV Cargo Rt.
vezetõje. Ezt Mándoki most határozottan
cáfolta. Úgy tudjuk, e posztra jelenleg
Kozák Tamás, a MÁV stratégiai vezérigazgató-helyettese a legesélyesebb.
Forrás: nepszava.hu
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ETCS
ERTMS / ETCS
Az új Európai vonatbefolyásoló és vezérlõ rendszerrõl – 2. rész
LEU: (Lineside Electronic Unit) elektromos kapcsolattartó egység:
A LEU, a vezérelt balíz és a jelzõ közötti kapcsolattartó egység, amely
biztosítóberendezésbõl vett információkat használja fel ahhoz, hogy a
jármûre a feladandó információkat, a megfelelõ információegységet
kiválassza és továbbítsa a megfelelõ balízhoz. A saját moduljai segítsé-

gével a jelzõizzók áramerõsségét detektálja, amelyekbõl az éppen aktuális jelzési fogalom kikövetkeztethetõ, tehát ennek megfelelõen kiválaszt egy, a jelzési fogalomnak megfelelõ, elõre meghatározott kódolt
táviratot és annak kódját folyamatosan a vezérelhetõ balíz felé továbbítja.

EuroLoop: hurok:
A hurok folyamatos feladást tesz lehetõvé, amit nem kell a pálya teljes
vonalában kiépíteni, csak bizonyos pályaszakaszokon, ahol fõképp ún. „kitöltési” okból erre
szükség van. A hurok tulajdonképp a két a sínszál belsõ oldalán
kihúzott sugárzókábel, melyek 25
méterenként keresztezik egymást. Az adott szakaszokon tehát
folyamatos jelfeladást valósít
meg, így megfelelõ kiegészítõje a
pontszerû jelfeladást nyújtó balíAz EuroLoop kábel elhelyezve a sínszál mentén, valamint a burkolattól megfosztott belseje.
zoknak.
EOLM: (End Of Loop Marker) hurokvég jelzõ:
A hurokvég jelzõ egy a hurok elejére vagy végére utaló eszköz. Ahhoz,
hogy a fedélzeti berendezés felkészülhessen a huroküzenetek vételére,
tudatni kell vele, hogy hol fog hurok fölött elhaladni. Amikor a fedélzeti berendezés megkapja ezt az információt, akkor tudja, hogy egy hurokkal felszerelt pályaszakaszra ért, vagy azt éppen elhagyja. Egyirányú
alkalmazás esetén, amikor a hurkot csak az egyik irányban közlekedõ

vonatok információellátására alkalmazzuk, a hurokvég jelzõ csak a hurok kezdeténél található, ilyenkor a hurokvég jelzõként leggyakrabban
a szomszédos balízcsoportot használják. A hurok általában mintegy
1000 méter hosszú lehet, s használatával lehetõvé válik az üzemi feltételekhez való rugalmasabb alkalmazkodás az ETCS alacsonyabb szintjén.

A jármûveken elhelyezett alrendszer elemei:

Vontatójármûvön elhelyezett MITRAC számítógép és ETCS rendszer moduljai a vonatbefolyásoló szekrényben.

EVC: (European Vital Computer) Európai Biztonsági Számítógép:
A fedélzeti berendezés lelke, amely maga a jármû agyközpontja, a fedélzeten minden egységgel kapcsolatban áll. Ez dolgozza fel a kerékérzékelõ és a radar szolgáltatta adatokat is, illetve periodikusan kiadja az
onnan beolvasott adatokat és az aktuális sebességértékeket. Az EVC

az összes szükséges fizikai és logikai illesztõvel rendelkezik ahhoz,
hogy a fedélzeti rendszer más elemeit csatlakoztatni lehessen, valamint
rendelkezésre állnak diagnosztikai interfészek is, amely lehetõvé teszi
a karbantartó személyzet számára, hogy a diagnosztikai adatokat letölthesse.

STM: (Specific Transmission Modul) Speciális Átviteli Modul:
A kompatibilitást biztosító speciális csatolómodul, amely a hagyományos vonatbefolyásoló berendezésnél a jármû és a pálya között felvett

információk ebben a modulban kerülnek lefordításra „ETCS nyelvre”,
amelyet az EVC feldolgoz.

DMMI: (Driver Man Machine Interface) Vezetõ-Gép-Illesztõ:
A jármûvek vezetõasztalában elhelyezett nagy felbontású, színes, grafikus kijelzésû
képernyõ, amely a pálya és a jármû felõl vett, és a központi egység által kiértékelt információkat grafikus formában a mozdonyvezetõ számára megjeleníti. A DMMI
meghibásodása nem befolyásolja az ERTMS/ETCS rendszer által nyújtott felügyeletet, mert a kijelzõ mûködése a fedélzeti berendezés többi részétõl független. A képernyõn megjelenõ információk egységesen jelzésértéküknek megfelelõen különbözõ
színnel jelennek meg.
Szürke vagy fehér: normál veszélytelen mûködés.
Sárga: figyelmeztetõ információk.
Narancs: azonnali beavatkozás.
Vörös: veszély, váratlan helyzet, a rendszer beavatkozott.
Kék: alapinformációk.
A V63 156-os gép vezetõasztalába beépített ETCS-display.

A BR 185 sorozatú mozdonyok vezetõasztala, melyen jobbról a második az eredetileg beépített DMMI (ETCS-Display), és grafikai elrendezése.

BTM: (Balise Transmission Modul) Balíz
Átviteli Modul:
A balízok által küldött információk
fogadására alkalmas biztonsági adatátviteli
modul.
LTM: (Loop Transmission Modul) Hurok
Átviteli Modul:
Az Euroloop által küldött információkat
fogadó modul, mely egybeépített is lehet a
BTM-mel.

TIU: (Train Interface Unit) Vonat Illesztõ
Egység:
A TIU fordítja le a jármû berendezéseinek
jeleit a számítógépnek, az ETCS berendezésnek, ill. fordítva, fordítja át a
számítógép jeleit és vezérli a jármû berendezéseit.
A vasúti jármûvek aljára szerelt CAU egység.

SDMU: (Speed and Distance Measurement
Unit) Sebesség- és távolságmérõ egység:
Alkalmazásukkal biztosítható a sebesség- és
távolságmérés.
OPG: (Optical Pulse Generator) Optikai
Pulzus Generátor:
A kerékszenzor a jármû kerékpártengely
végén helyezkedik el és a forgó
kerékpártengely mûködteti.

A BTM modul.

Az OPG kialakítása,

TIU modulok elhelyezése vontatójármûvön.

Az LTM modul

CAU: (Compact Antenna Unit) Kompakt
Antenna Egység:
A balíz és Euroloop olvasó antennát
magában foglaló egység.

Eurobalíz S21
és felszerelve a tengelycsapra.

JRU: (Juridical Recording Unit) Hatósági
Adattároló Egység:
Nevébõl adódóan adattárolásra szolgáló
egység, amely 30 napig tárolja az adatokat.

ETCS – az európai „védelem”.

Forrás: www.lokmagazin.hu Szerzõ: Krista Gábor mv. Gyõr (folytatjuk)
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