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Kilnoki Kiss Sindor a uAv nt eln0ke tAj6-
koztatAst adott Hajd0-Bihar, Heves, JAsz-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-SzatmAr-Be-
reg megydk orszAggyri16si k6pvise16i, ezen
megy6k megye k0zgy016s eln0kei, a MAV
Rt. K0zponti Uzemi Tandcs, valamint a hA-
rom reprezentatlv szakszervezet tert i let i
tigyviv6i 16szOre az orszdg keleti 16gi6jAnak
me116kvonali k0zleked6si helyzet616l 6s a
tovdbbi elk6oze16sekr6l.
Megnyit6j i t  a helysdg kiv6lasztisAnak
aprop6jdval kezdte, tudniillik a felm6rdsek
szerint a NyiregyhAza-Nyiradony k6zti vo-
nalszakasz 6s a bez6rand6 gazdasAgtala-
nuluzemelo vonalak k6zd tartozik. Maga a
helys6g (Nyiradony) egy kisvAros Szabolcs-
Szatmir-Bereg megye 6s Hajd0-Bihar me-
gyei megyehatAr{n. Az Eln0k 0r elmondta,
hogy a MAV Rt. a j0v6ben is biztositani
kiv6nja az alapel16tdst a vasIti kOzleke-
d6sben, ugyanakkor tovAbbi halasztdst nem
tfir a racionaliz6l6s. A kdzelm0ltban kiils6
c6ggel  (M ERCEL) tanulmdnyoztat tAk a
MAV h6l6zat eg6szdt, az eredm6ny riaszt6
szAmok halmaz6t hozta ki. Elv6gezt(ik a
tanulminyhoz k6pest a teljes h6l6zat tijb6li
feltilvizsg6lat6t 6s a me116kvonalakat h6rom
csoportba soroltuk be:
l.  csoporl: nyeres69es mell6kvonalak,
ll. cs0port: vesztesoges, de lermel6l 6r.
kieg0szll6ssel nyeres6gessO tehet6,
l l l .  csoport: veszlesoges, de terme16l ir.
kiegdszit6ssel b raf lzet6ses marad.
Az 0jb6li felm6rdsek kimutatt6k, hogy a fi-
n an szit'o zAs fe lt6 te lre n d sze 16 n e k Ata lakitA-
s6val mintegy 1000 km-es me116kvonal nye-
resdgess6, 1500 km rentdbil issd tehet6. A

fennmarad6 600 km mell6k 6s kb. 200 km
keskenynyomk0z0 vas[tvonal tovdbbi sor-
sA16l poli t ikai d0nt6s sz0ks6ges, vagyis a
UAv mint vesztes6ges vonalakat tovebb
nem klvdnja tizemeltetni.
Jelentheti ez azt a lehet6s6get is, hogy re-
gionil is helyi 6rdek[ vast1tt6rsasigok jdj je-
nek l6tre. Az 1 930-as 6vekhez hason16 gya-
korlatot is vissza lehet vezetni, miszerint a
p6lya 6llami tulajdon lenne a szAllitdsi esz-
k0z0k - vontat6 6s vontatott jirm0vek -
pedig a bankok, v6llalkozok, 0nkormAnyza-
tok tdrsu16sdb6l l6trej0vd helyi 6rdekI vas-
0tt6rsasdgok tulajdondt k6pezn6k. 0k 0ze-
meltetnOk es tartanek rizemk6pes Allapot-
ban. A l6tszAmhelyzetet elemezve hdl6zati
szinten kb. 1200 f6 16tszAmle6pit6st, ugyan-
ez a Debrecenilgazgat6sig tert i letdn mel-
16kvonalakon 255 fdt, fovonalakon 29 fO lCt-
szdmledpitdst jelent 1995-ben. Az elk0vet-
kezd 6-8 6v tivlatiban 0sszesen 45-46
ezer vas0ti dolgoz6val lehet majd el l6tni
hi16zatiszinten a feladatokat, persze meg-
fe le 16 tech n ikai fejleszt6 ssel, m e ly 6llam i fe l-
adat kel l  legyen.
Mel16kvonal i  techno16giavAl t issa l  1995.
februdr 26-t6l At kell t6rni a napi 20 6r6s
0zemiddr6l a 16-18 6rAs id6tartamra. SzA-
miHsok szerint a Debreceni 6s a Zdhonyi
Uzletigazgat6sig terlilet6n ez mintegy 256
milli6 forint megtakarit6st fog jelenteni. A
telephelyek racionalizAl6si16l az Eln0k 0r
olyan tAj6koztatast adott, hogy az igazgat6-
sAg tert i letdn nem lesz vontatisitelephely
bezir is ebben az 6vben. A V6sztdi Vonta-
tAsi telep racionalizdlAsdval Piisp0klad6ny-
hoz teljesitm€ny itcsoportositis lesz. E16re

l6that6lag 2 egysdg Bz mot. + kocsik 0s a
hozzdtartoz6 fordu16.
A tdj6koztat6t hozzisz6ldsok k0vett6k.
Takdcs P6ter (ilDF) orsz6ggy0ldsi kdpvi-
se16 szerint, rosszul jArunk, ha a gazdasAg
m6lypontjAn 16v6 helyzetre hivatkozAssal
olyan infrastrukt0rAt sz[intett ink meg,
amelyr6l nem lehet tudni, hogy milyen sziik-
s6g lesz 16 a gazdasdgi fellendti16st k0vet6-
en. K6rte, hogy az ideiglenes forgalom sztl-
nete16st6l 6vakodjanak a d0nt6si helyzet-
ben l6vdk, mert ha egy vona116l kider(il, hogy
ott nem k0zlekednek vonatok, nincs szolgi-
lat, k6t-hdrom nap alatt m69 a vig6nyh6l6-
zatot is eltulajdonitjAk, nemcsak a k(innyen
mozdithat6 berendez6seket. Nincs r6la tu-
domisa,  hogy va lahol is  be indul tvo lna m69
egyszer a vonatk0zlekedOs az "ideiglene-
sen sziineteltetett" vonalak bArmelyik6n.
Dr. Szl ldgyind Csdsz6r Ter6zla orszdg-
gy016si k6pvise16 asszony szerint ez a t6r-
sdg nem lehet a felel6s az6rt, hogy Ukrajni-
val, Rominiival 6s SzlovdkiAval hatdrosak
vagyunk ugyan, de ezekbe az orszigokba
6s orszdgokb6l majdnem teljesen megszfint
az iru- 6s szem6lyszi l l i t is. A keletipiacnak
e16bb-ut6bb be kell  indulni, 6s akkor sz0k-
s6g lesz a megyesz6khelyen lev6 munkahe-
lyekre oda- 6s visszautazAsokhoz a munkA-
ba j6rist biztositani a megszokott m6don.
Zihony-Csap koz0tt a k0ztiti Tisza-h'rri le-
zdrdsa miatt a kam ionokat oont most lehet-
ne a vonalon t0rt6nd szdllitdsra rAszoktatni.
Ebben a t6mak0rben megkeresik a K0rnye-
zetvddelmi t6rc6t €s egy(itt fognak a K0zle-
keddsi M inisztdrium fe16 k6rdssel fordulni. A
Nyirvid6ki Kisvasutat meg kell menteni, mert
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a kisp6nz[, munkan6lk0li emberek megye-
sz6khelyre jutlsAnak egyetlen biztos lehe-
t6sdgdt nem All jogiban senkinek elvenni,
sdt szerinb a jAratok s0rit6s6vel, korszer0
sinbuszokkal lshetne rentdbilissA tenni a
kisvas0t k0zleked6sOt.
Dr, Blnylsz Jlnosn6 (tSZP) ,a me116kvo-
nalakon k0zleked6 vonatok mennyis6g6nek
csOkkenEse egyfajta m6dja az uhsoknak a
vas0ti utazAsr6l val6 leszoktatAs6nak'.
Jelen voltak a Szabolcs-Szatmer-Bereg
megyei 6s a Hajd0-Bihar megyei K0zrit i
lgazgat6sig igazgat6i is.
Densl l{lkl6s elmondta hozzAszdlislban,
hogy a vonat mennyis6g cs()kkendsdvel au-
tomatikusan megjelennek majd az utakon a
nagytengelynyomdstl tehergdpkocsik 6s a
zs0folt aut6buszok, hdt nem repesUnk a
boldogsdgt6l, mert a kOt megye k0z0ti h616-
zatinak 30-35%-a csak amie16ria j6 min6-
s'rt6st.
A t0bbi k0zepes, vagy rossz 0tburkolattal
rendelkezik. Tij6koztatott a116l is, hogy 0t-

alapdpit6sre, sz6lesit6sre terhe16st n0ve16
burkolatmegerdsit6sre 1995. 6vben a k0lt-
sdgvet6s 0sszege 0 forint. llyen e16reldtd-
sok mellett a k0zutal tovAbb terhelni b0n.
Dr, Zl lehl J0zsef a Szabolcs-Szatmdr-Be-
reg megyei K0zgy016s eln0ke: Nehezm6-
nyezte, hogy egy ilyen fontos tejekoztaton a
k0zleked6sitlrca, mint tulajdonos nem k6p-
viselteti magit, kicsit furcsa, de Igy litszik
nem csak vas0ton, de k0z0ton is messze
vagyunk egym{st6l, pedig a tdrs6g probl6-
m6it csak ott a helyszinen lehet 6rz6kelni
igaz6n, Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy
anyagi gondokkal k[szk0d6 villalat helyze-
t6nek rendeljdk alA a t6rsdg gazdasigi 6s
polg6ri 6rdekeit. Az 6venk6nti menetrend-
ve[est mejusban vArjuk 6s tiltakozunk a feb-
ru e rra te rve zett m e n e tre n d ritklta s be ve ze td -
se el len.
A Megyei K0zgy016st lebruir 7-re hivta
0ssze, melynek a vdg6n t i l takoz6 levelet
juttatnak el a KOzleked6si kormdnyzathoz.
A VolAn mintegy 300 milli6 forintos timoga-

tAsi igdnnyel 16pett fel, de eztaz 0nkormdny-
zatok nem tudjAk biztositani, ez6rt a sze-
m6lyforgalom kdzt1tra tere16s6nek a gondo-
lat6t is elveti. Erinti a megye kitelep016seit,
m6g az a helyzet is, hogy a racionalizAlAs
miatt munkan6lk0livd vdl6 MAV dolgoz6k is
megjelennek a seg6lyre vdr6k kOz0tt.
A megydben mintegy 50 ezer ember munka-
n6lktlli seg6lyre, vagy jdrand6sigra jogosult,
ezek ellitAsa is sok helyen zavarokat okoz.
Nyiradony vdros polgArmestere tiltakozott a
Nagyk6ll6-Nyiradonyi mintegy 23 km bez6-
r6sa el len. Abban blzom - mondta -, hogy
a gazdas{g i  neh6zs6gek fo l0 t t  er6sebb
d0ntOsi helyzete lesz a j6zan itd16k6pess6g-
nek 6s igy fennmarad a k0zleked6s tov6bb-
ra is ezen 6s a megy6ket 6rint6 mAs me116k-
vonalakon is !gy, mint eddig.
Mi a MAV munkavilla16i is csak ebben biz-
hatunk.

ill6s Jdnos
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TAJEKOZTATO
a krilfdldi kikiildet6si napid ii ttzet6s6r6l

k6t6tt megdl lapoddsrol
A MAV Ftt. vezfigazgatdja 6s a reprezentadv sZakszerveze-
tek 1995. februdr l7-6n - a Mozdonyvezetdk Szakszervezete
kezdemflnyezfls€re, hosszas egy eztetd tfu gyal6ssorozat utfn -
alAirttrJr a,,Meg6llapod6st a kiilfdldi kOztis hatdrdllomdsokon
munkdt v€gzd munkavdllal6k naprdfja tfrgyfban". (Gy.46-
641 1985. Szem.f. sz. megdllapodds mell6kelve.)
A meg6llapod6s kdt rdszMl 6ll, egyrdszt rendezi az 1991-tdl
1994-ig terjed6 id6szakra vonatkoz6 ktilfOldi munkavdg#s
alapjdn jdr6 elnaradt naprdijak kifizetdsdnek mdrt€kdt 6s
m6dj6t" mds6szt pedig 1995. janudr 01-tdl szaMlyoaza a
kiitfdldi k0z0s hat6rdllomdsokon vdgzett munkddrt j6r6 dfja-
zds m6rtdkdt €s m6djdt.
Aszabdlyozds ldnyege a k0vetkezC

I. Kiket 6rint?
1. A jogerds ftdletek tekintetdben(7-Ahony 20 f6, Kiskunhalas
ffi f6) az it6letekben megdllapftott USD dsszegeket 110,69
Ft-os 6rfolyamon fizetik meg azft6letben felsorolt mozdony-
vezetd<nek.
2. Azrlk a mozdonyvezetdk, akik meghatalmazdst adtak a
MOSZnak a kiilfOldi kikiildetdsi napidlj megfizetdse irdnti
munkaiigyi vita, illetve per megindit6Mra 1991. mdjus vagy
jrinius vagy jflius h6napolr6l kezdve kapnak tdrit6st. @zek-
16l a mozdonyvezet6kr6l van ktil0n lista.)
3. Azok a mozdonyvezetdk, akik nem kezdem€nyeztek mun-
katigyr jogvitdt, (nem adtak meghaalmazdst a MOSZ-nak),
azok L992-t6l L994-ig terjedd i&lre kapnak tdrftdst.

4. A visszamendleges tCrit6s megillett az el6z6 3 6vben nyug-
d(ba vonult mozdonyvezet6ket, illetve azokat a mozdonyve-
z.et6ket, akilnek vasriti munkaviszonya az el6z6 3 6vben
sziint meg.

II. Fizetds m6dja:
A) Visszamendleg
1. 110,69 Ft USD-Ft Srfolyamon,
2. a visszamen6leges fizetfls akkor vdlik eseddkess6, ha a
MAV k6pvisel6je 6s a mozdonyvezet6 (dolgoz6),a megdlla-
poddshoz melldkelt,EGYEM MEGALLAPODAST' al6i,rja
6s azok a mozdonyvezet6k, akik pereltek m6g + a nyilatkoza-
tot is aldirjdk.
3. 50 000 Ft alatti jdrandds6got egydsszegben, e feletti
j6rand6Mg esetdnpedig minimum havi 20 000 Ft-os rdsz-
letben fizeti a MAV b6rfizet6si napokon 1995. december
31-ig.
B) 1995.janudr0I-tdl
l. Az 1995. janudri ds februdri h6napokban tdrtdnt kiilf0ldi
munkav€gzdse j6rd kikiildetdsi napidijat 1995. mdrcius h6-
napban ki kell fizetni.Erre ndzve4t3l50 sz. alatt 1995. februdr
2l-€ntAvintment ki minden lJzletigazgatdsdgra 6s a Zdhonyi
lJzemigazgat6sdgra, Gy 23-l&11995 Szf. sz. alatt.
2.Ezpket a napidijakat Ft-ban f:r;eti a tvtAV a kiktildet6skor
6rv6nyes Srfolyamon flszfimitva a3011992. (II. 13.) Korm.
rendeletben meghatdrozott deviza dsszeg 507o-dt. A rendelet
mell6kletdben megdllapftott tisszeg.
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50Vo
8 6rdra 8 6ra 46ra

Ausztria ATS 370 185 92,5
Cseh 6s Szlovdk Ktizt. USD 24 12 6
Jugoszldvia ut6d6ll. USD 38 19 9,5
Szovjetunid ut6d6ll. USD 26 13 6,5

A tdvirat szerint csak az egybefiigg6 4 6ra\ illetve 8 6rai
kiilfdldi munkavdgz€s vehetd figyelembe.
Ad6zis:
A kiilfdldi kiktildetdsi napidij ut6n csak szem6lyi jdvede-
lemad6t kell fizetni.
Aki 1992. december l5-ig ldtesftes MAV munkaviszonyt,
annak a kapott <lsszeg 30Vo-a zffizik,ll%o;a addmentes!
Ala 19 4t2. december 15. utin ldtesitett MAV munkaviszonyt,
annak a kapott dsszeg 70%o-aad6zik €s30%o-aad6mentes!
Gyakorlati tanicsok:
l. A szakszervezet helyi kdpviseldi vegydk fel a kapcsolatot
a vontatdsi f6n<ik urakkal, hogy

- a kigy{ljtts minden trintett mozdonyvezetdre megtilrtflnien
1991-tdl, illewe 1992-t6l 1994-ig, ftiggetleniil att6l, hogy
perelt-e, vagy sem,

- a kigyfjttitt dsszegeket ellen6izz6k le 6s vessdk Ossze -

ahol van - a MOSZ dltal tdrt6nt kigyiijtdssel.
(A kor6bban hivatkozott febr. 21-ei triviratban ugyanis a
v ezligazgat6sdg utasf totta az'U zle[gazgat6sdgokat, hogy
gyiijtsdk ki, illetve ellen6izz6k a visszamendleges 1991,
92,93,94. ei kiilf0ldi szolgdlatok sz&ndt €s kiilOnitsdk el
a 4, illetve aB 6rdt el6r6, illetve meghalad6 szolgdlatokat.)

2. A megillapodils v6 grehajtdsdra kiiltin vdgrehajtdsi rendel'
kezdst fog kiadni a Szemdlytigyi F6oszt6ly, de aztval6szlnfi'
leg csak a jdv6 hdten kapjek megaz 6rintettelc
3. Ha a kfilfdldi kiktildetdsi napidij tigydben bdrmilyen prob-
l6ma mertil fel a teriileten, k6rem, hogy engem keressenek
meg. Tel.: 0ll2l-87, 0Il 19-90, 0U1662;

Vdrosi: 113-0818, 133-9540
Budapest, 1995. februdr 22.

Dr. Vagaday Ildik6, jogtan6csos

NEVEZZ
Az elmult 6vben egy dkalommal
e lap hasibiain irtam meg gon-
dolataimat, mely koromnll fogva
t6rt6nelmi olvasminyaimra, szil-
leirn, nagyvtileim elbesz€l6seire
timaszkodva pr6bi,lta meg tsz-
vefoglalni e sz6 - ncionalizilis
- ielent6set, illetve azt, hogy .
v6 ielent6startalmit6l fuggede-
niil a Ritosi korszakban emberek
t2ezrei mit voltak k6nytelenek
et6hi, elviselni, elszenvedni.
1995 els6 h6napiaiban immiron
kezd a sz6 irjra meghonosodni,
s csak igy puritinul megielenitve
hallani itt-ott magyar, de legin-
kibb vxutas aikakon.
Vannak, akik az egyszenis6g, a
rovidsdg okin mintegy bec6zve
mondiik - raci -, de vannak,
akik 1 s25 neh6z, nyelwor6 ki-
eithet6sege miatt - raciondizil6s
- kerttlik a sz6 hasznilatit.
A l6nyeg - tgy hiszem - irzon-
ban most is abban reit6zik, ki
mit €rt alatta, milyen gondola-
tok-6z6sek keritil hatdmiba, ha
hall6iaratain e sz6 ktszik be.
A magyar nyelvnek van egy na-
gyon fontos hrJaidonsiga, mely
6rz6sviligot id6z, hangulatot
kelt. Nem vagyok nyelv6sz, de
talfur nem iirok messze azigaz-
sigt6l, ha azt gondolom, hogy
ez a szb nem igazin magyar
eredetfi, de a politi-kai iazz nyelv
okin meghonosodott, majd a
fentebb emlitett rossz eml6kri
kor letrint6vel a sz6 hasznilata is
hittCrbe szorult,

CSAK RACI-NAK!
Szijleim szerett6k volna, ha nagy
mfiv€sz, m6gpedig zenemfiv6sz
leszek. Meg is tettek mindent
annak 6rdek6ben, hogy n6gy
6ves koromt6l zenetanirt fogad-
va mell6m, csiszoljik halliso-
mat, s bizony volt m6dom min-
den ellenkez6sem ellen6re a szi-
raz lit nyeszegetni. Diik6veim
sorin t6bb tucat zenetanir -

kozcuk mriv6szek is - tehetse-
gem 6s ,,szorgalmam" alapiin
hol oveges szemekkel, hol 6r-
j6ngve hoztik tudomisomra,
hogy olyan a hallisom, mint az
egyseri katoninak, aki Dober-
d6nAl l6gnyomist kapott, s ett6l
kezdve a boforcot is stt6gethet-
t6k a lile mellett.
Bir abszolirt zenei hallisom ki-
vinnival6t hagy maga utin,
m6gis egyre lobban azt tapasz-
talom, mhtha a racionalizilis
legalibb k€t hangon, du6ban
sz6lna. Nem ugyanazt 6rti alatta
vezet6 6s vezetett.
A zlsd6viv5k vind6n esszenisi-
t6s, korszerisites, munlaszerve-
z6s a dallam. A darabontok szint-

i6n dbocrites, le6pit6s, munka-
helymegszrin6s hallatszi-k a zilm-
mdg6 k6rust6l.
Valami tehit nincs rendben.
Ez6rt tdin a szolf6zst 6s az ossz-
hangzattant kellene csiszolgatni.
Hogy a du6, a tri6, a kis- 6s
nagyterc bir mis-mis hangon
sz6l, a ddlamot, a hangzest te-
kinwe kieg6viti egymest, hall-
gatoinak Elvezetet ad.

Komolyra fordiwa a sz6t, ma
rigy litom a MAV helyzet6t,
hogy sem vezet5i, sem vezetett-
jei kozott nincs meg az az 6ssz-
hang, amely n6lkiil a teryezett
italakules mer6 ilom, ez6rt a
kivint c6lhoz nem k6zelit. annil
inkibb n6 az a bizonyos szaka-
d6k.
Hiinyzil az a legfels6 szintfl,
szakmai Ervekkel alitemasztott
eltok€lt szind6k, mely kell hogy

)ellemezze birmely gazdasigi
egyseg koz6p- 6s hosszri tivir

i6voi6t.
Felel5s ddnt€sek hijin nem t6r-
t6nik, nem t6rt6nhet egy6b,
mint a KUF, korszak idei6ben.
Mindenki a j6l v6gzett szervez6-
munka tudatiban kipipilta a ro-
vatot, hitrad6lt sz6k6ben, a vas-
tti kdzlekedes pedig tovibb
sollyedt arre a ponrra, amire
mindenki esktit tett, hogy innen
aztin ,,lefel6" nincs tovibb. Hit
volt!
A gomboc a gyomromban ism6t
azt sugdlja, hogy az tn. ,,mel-
l6kvonalak egyszerfisitett forgal-
ma" a tovibbi le6piil6s kezdet6t
jelenti.
Felszimolt ind6hizak 6s sorom-
pok nem a vonzer6t jelenrik az
utaz6- €s szillittat6 kozonseg-
nek. A k6ztt el5n megill6 vasfrti

iirmri 6ppen azt az el6ny6t ve-
sziri el, amely miatt elte4edt
viligverte. A gyorsasigot, s a
relativ olcs6sigot, mely az ener-
giafelhasznilis teren val6sulhat

meg. A biztonsigot immar mint-
ha senki nem emliten6. Pedig
Szaiol egyik tanulsiga az is, hogy
szizadunk v6g6n az emberi mu-
lasztis lehet6s€g6t 6ppen a me-
chanikus vagy elektronikus be-
rendezesek ki6pit6s6vel, feilesz-
tesEvel lehet cs6kkenteni.
Mell6kvonalain}on az egyverri-
sitett forgalom 6ppen azt jelenti,
hogy a m6g megl6v5 - s elis-
merten, a kornak immlron nem
megfelel6 - jelz6si es biztonsigi
berendez6sek felszimolisra ke-
riilnek, melynek k6vetkezm6- "

nye, hogy fokozottabban el6t€r-
be kertil az emberi t6nyez6, a
hibezis lehet6s6ge.
T6ny, hogy a ma hallhat6 leg-
firntosabb szakmai 6rv az, hogy
k6t vonat a vonalon nem fog
talilkozni, hiszen csupln ,,csak"
az az egy verelv6ny ficg oteme-
sen valadgilni. Azonban az el-
mult 6vek bekbvetkezett balese-
tei azt mutatiek, hogy nem ez a

lelleg0 esem6ny vezet a rendki-
vtili vasriti esem6nyek kozbtt.
Mirpedig ha egy STUDENKA
VAGONKA szintben, azonos
id6ben 6s helyen keresztezi egy-
mist egy bekesen arat6 kom-
bijnnal, akkor nem lesz lehet6-
s6g mist mondani, mint a vicc-
beli egyszeri bakter, aki behil-
tott az ablakon:
-/srzony! Gyonon gyerc ki, mert ilya
nrg nan ltittil!

Sipos J6zsd
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Szeruezds alntt:
a a a

AZ EUROPAI MOZDONWEZETOK NAPJA
f 995. febru6r 2r2l-€n Manfred Schell meghivd-
s6ra Franldurtban el6k6szit6 megbeszGl6sek foly-
tak egl haglomdnyteremt6 rendezvdny, a Moz-
donlwezetdk NapJa szervez6sere 6s megrendezes€-
re.
Egr tlyen nap €venkdntt rendszeresseggel tdrt6nd
megtartdsa megfelel6 t6rt€nelmi indokot, elt6k€lt-
seget, twdbbd a targrwben megfogalmazhat6, a
htvatdst. a vasutakat 6rint6 aktuAlis t€mAt kell,
hogr reprez,entSlon.
AMOSZ delegAci6Ja, Stpos J&z.sef azAI'E alelndke
6s Husz6r LAszll tolm6.cs a MOSZ k6sz Javaslata
btrtokAban kezdte rr:Leg az el6kdszflleU targrdaso-
kat. A MOSZ febru6r f 6{ tig^/h/6 blzottsfut frl6se
alkalmasnak tartotta az e nappal kapcsolatos el6-
terJesztdst.
Nwezetesen ar6l van sz6, hogr 1830. szeptember
l5-€n tndult az elsb k6dorgalnrl vasrit Ltverpool--
Manchester kOz,6tt, amely alkalombdl az elsb rnsz-
donyt nem mis, mlnt Stephenson Gy6rgl m€rndk
vezntte, aklt a vll6g ma riS/ Usztel, mint a vasitl
kOzleked€s megteremt€senek at5f at.
Marrfred Schell a Javaslatot megalapozottnak es
J6nak tartva. a r€szletk€rd6sek megvitat6.sdt tar-
totta fontosnak. Termeszetesen av6gs6 d6nt€st az
riprfirsr brflsszelt ALE et:Oksdgl frldse mondJa kl,
de meggr6z6d6sunk alapJdn egr megfelel6en el6-
kCszitett J avaslatot az eln6kseg tdrnogatnt fog.
Megbeszel€sfrnk alapJin az ahbbi Javaslatot ter-
JesztJfrk az elnOksegt frles el€:'Az 

i995 €u mottbJa: "A MOm|lwwEItK 632-
SreKONK EUROPATI'
Rendab or sz.dg : Magg aror szd.g.
Progranwk:
szeptember 15.

,4LE elnbksbgtltles
szeptemfur 16.

fiirutepl kor{erenclo amefu en k€t Jortos eW
adhs huWzk eI:
I. Nagrgrsebess €qrt wnotok Ew6pdban
2, A moggar wsulakJeJlMEserek trdrryuLt-
sdgaL Az elbodlsok megtnrtlsara egp kttl-
Jbldt €s egg tuzal sznktekhtElgt k€rilnk JeL
,42 elbadfisok utln s$tbkoryferencla" mdd
dAiltntd tfrrosnEzi s ken\lne a prqramba
Este B. AO 6ral kez.dettet nngg szabdsu m(t-
soral egpbekdtbtt bdl kerfrI megtorthsra.

A k0zpontt, budapestt rendezv€nyekkel p6rhuza.-
mosan valamennyl ALE tagorszagban rendezv6-
nyelrkel eml€keznenek meg a mozdonyvez-etbk
napJar6l.
Az esem€nys or oratra fontos ktlfOldl €s haza| szn -
m€lyls€gek kapnak meghivdst, mlvel elk6pzel€se-
tnk szertnt poltilkat-t6rsadalmt esem€nyt kell,
hogrJelentsen ez a rurp.
Term€szetesen a rendezv€ny kdltsegett elsdsorban
az ALE flnanszirszza,, de a hazal rendezest Jog
megkapasa fo\rtan a MOSZ-nalc lsJelent feliadatot.

A GDL k6zpontban tett k€tnapos htogatets szak-
szervezetirnk szdmdranagron fontos eredm6nnyel
J6rt, mert eredeti form6ban megkaptunk t6bb do-
kumentumot, melyet munk6nk elk6vetkezend6 fd-
zlsaiban tudunk felhaszn6lni.
E;zeka kdvetkez6k:
1. EU.FehErKdngu

tartalma: Eurbpat Szxihlpolitika
- munkalueIgteremt€s
- gazdasagi uer sengk€pess€g
- szocidlpoLitikai c€lok €s tntezkedbsek

cime: AJ6ub ufio az Unib szdmdra
2. EU. %IdK6ngu

tnrtalmo:Joglakoztath.s
- szociolis btztonsdg
- es€lgeggenlhs€g
- k€pz-es
- finfalkoru mtmkanEtkiltliseg
- nbk munkarrclkttlts€ge
- rokkontak rehnbilitdclbja

cime: Irdngudltd.s az EU. szlmrtra
3. CESI (Ffugetlen Szakszcruezetek Ewdpat Unib'

Ja) dlldslqlnlh.sa az EU. %ld- Kdrryuette,.
4. N €met KOz szolg alott Szit:etsAg DBB) CrlldsJqln'

Ii.saazEU. %n-, illeh.,e FehEr Kdngu€hez.
5. NOmetVas&tRL (DB Ag) tardaszcrz.MEse.
6. Az 6nn bsztrak) uontatajdrmi-ueetbk stressz-

terhelEse.
Szak€rtbt tonttlmdrry a mozdong ueetbk stres sz-
tertelEsdrbl €s ez-ek hotd.salrdl cE emberl szer-
tnzntre.

Budapest, 1995. februar 23.

Slpos J6zsef, elndk

GYASZOLUNK
A MOSZ Kiskunhalasi Tagcsoportj6nak

szomorfi bejelent6st kell tennie.
1995. februSr 09-6n

6let6nek 40. 6v6ben elhunyt

SZTANKOVICS XATUAT,I

mozdonyv ezet6 koll6g6nk.
Szem6ly6ben egy j6bardtot

6s munkat6rsat vesztettiink el.

Eml6k6t megdrizziik.

MOS Z Kiskunhalasi Tagcsoport
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Az aldbbi cikksorozat az IR|
(International Railway |our-
naD 794. decemberi szdm6-
ban jelent meg. A sorokat ol-
vasva mindegyre a szajoli
trag6dia k6pei tiinnek el6 6s
percekig szemeim el6tt le-
begnek. Aktiv mozdonyve-
zet6k6nt az ember sokmin-
dent mdsk6pp, mds szem-
mel, m6s 6rz6sekkel vesz tu-
domiisul. Tudom, megbo-
cs6thatatlan, ami ott tort6nt.
Azonban a sajt6 mell6kzore-
jert, a zfufekez6 informdci6it
f6lret6ve, a hivatalos bsz6-
mol6k ,,ki nem mondott"
igaz s6gait les zirw e, el6g szo -
morri perspektiva marad
mindaz, ami ,,puc6ran" az
igazi val6sdtg, amivel nap
mint nap szembetaldlja ma-
g{t az ember, ha mozdonyve-
zet6. Ilyenkor a mozdonyve-
zet6k fohlsza jut eszembe.
Mindny6jan szeretjiik ezt az
6letet, e toldi kilv6ri6t, a csa-
lddunkat 6s mindezzel
egyttt a vasutat.

Tehdt metre tart a 2000. ett
kilsziibin eoasiti
ielzdxmdszu?

1. Mkozben a fejleszt6sek f6-
k6pp a nagy sebess6gri vona-
lak 6s automata metr5k fel6
irdnyultak, nagy ig6ny me-
ri.ilt fula mell6k-6s szirnyvo-
nalak megbizhat6 jelzds-
rendszerrel val6 felszerel6se
tu6nt. Az zur6pai jelz6srend-
szergydrt6 &gek f6leg a nagy
sebessdgfi vonalak 6s auto-
mata rcndszerekben l6ttilk a
jov6t. Az rij technol6gidt f5-
leg Azsia nagy bemhaz6sai-
ban 6s a metnrhdl6zat ki6pi-
t6s6ben alk almazzAk. Eziltal
egyre sz6lesedik az a sz,aY.a-
d6k, ami a f6vonalak 6s a
mell6kvonalak mriszaki fel-
szerelts6ge k<izcitt tdtong.
(Sajnos ez €rv6nyes a magyar
viszonyokra is. (A fordit6
megjegyz6se.) E t6ren k6t

rendszer v6lt ismertt6: az eu-
r6pai ETCS 6s az USA-ban
lev6 ATC$ amelyt6bb foko-
zat6, moduliiris fel6pitdsfi.
Tehdt, a hasonl6 mfikod6sfi
nagy teljesitmdnyri egys6g
egy kisebb r6szegys6ge mfi-
kdrdik a mell6kvonalakon, de
szerves egys6get k6pez a
naggyal. Azegyrkf6 c€l a jel-
z6srendszer egyszerfi sft6se.
Az egyrk legkorszerribb
rendszer az, amelyn6l a v6g-
rehajtand6 parancs 6s a v6g-
rehajtris krizott nidi6+lektro-
nikus ellen6rz6s van.'El6szcir
az irAnyit6 sz6ban, r6di6n
keresztii{ ad utasitdst a moz-
donwezet6nek. A rend-
szeriutomata ellen6rzi a vo-
nat szdm6t, 6rv6nyess6g6t 6s
ezt <isszeveti a vonat pillanat-
nyi helyzet6vel. Valamennyi
rendelkez6st k6dolnak 6s
rogzitenek.
Igy mfikodik a d6l-afrikai
Spoornet tdrsasrig vonala,
ahol megmaradtak - s6t
visszatett6k - a r6gi jelz6s-
rendszereket, de kozbeiktat-
tdk ezt az ellen6rz6 rend-
szert.
Aqgentin6ban a FEPSA 6wet-
te az UNION PACIFIC (USA)
TRACK WARRANT rend-
szer€t az 5200 km-es vona-
lon. E rendszernek a lelke a
megbizhat6 t6vkcizl6sen ala-
pul6 ellen6rz6s. Ezt n6hany
mikrohulldmri clrsszekdt6 16-
di6vonallal alakftottdk ki,
melyet egy kdzponti sz6mi-
t6gdp vez6rel-ellendriz. A tel-
jes rendszer felszerel6se 5
milli6 USA dolliirba kerii{t! !
Hasonl6 rendszer mfik<idik
U;Zehnaon is. Itt szint€n a
r6di6jelek v6ltottdk tul a
helyhez kcitcitt piilyamenti
jelz6ket. S6t, amikor Angolii-
ban v6get 6rt a polgdrhdboru,
a harcokban tcinkrement a
volt jelz& 6s t6vk6zl6beren-
dez6s. Az djjd6pit6s a riidi6-
<isszekottetdsen alapult. Az
fjje6pit6s egyik 6rdekess6ge,
hogy a leggyorsabban ott in-

dult meg a forgalom, ahol
m6r a hiiborf kitor€se el6tt
mikrohullAmri tornyok-an-
tenniik s€rii,ltek meg, amelye-
ket ardnytalanul rovid id6
alatt helyne lehetett hozni.
Ennek a rendszernek a f6 jel-
lemz6je az inform6ci6k pon-
tossdga. Pontos adatokat k6r
a vonatok jellemz6ir6l 6s pil-
lanatnyi pozici6j6rol. Itt nagy
segits6get nyrijtanak a mff-
holdak, melyek a vonatok
helyzet6t m6ternyi pontos-
sdggal rillapftjdk meg 6s ,,k6-
sedelem n6lkiil" tov6bbttj6k
az adatokat. Az alkalmazott,
k6zben hordozhat6 mfisze-
rek 6rt6ke darabonk6nt 1000
USA doll6r alatt van 6s 100-
200 m6teres pontossdggal
dolgozik. E rendszer el6nye,
hogy az inform6ci6szolgdlta-
t6shoz nem haszniilja a vo-
nat-palya kapcsolatot.

Ahogy a foqgalom, 6s a se-
besseg ndvekszik, egyrc na-
gyobb sztiks€g van a k<izbe-
6pitett, j6l mfikod6, megbiz-
hat6 6s az emberi t6ved6st ki-
kiiszobdl6 ellen6rz6 rend-
szerekre. Mind a hardware
6s software technika, mind
pedig a modern tdvkcizlds itt
tud betcirni a krizleked6s mo-
dernizalAs6ba. Itt tev6dik tul
a nagyleraes: ha a legikoz-
leked6s ellen6rei, ir6nyit6i
mindegyik repiil6g6pet biz-
tonsdgosan le tudj6k tenni-,
hozni a legforgalmasabb re-
piil6t6ren is csupdn sz6beli
6rtekez6ssel 6s adatkrizl6s-
sel, mi6rt ne lehetne megten-
ni ugyanezt a vasriton is egy
riidi6telefon sqgitseg6vel? !

(folytatiuk)
Forditotta: Katona Gyd rgy,

mozdonyvezet6
Szentes Vont. F6n.

ALA KARTA DO tA OKTATAS
Az 6tlapunk fede6t, hiven 6kesit6,
Aktudlis baleseh'. 6v/ 6nesft6.
Ndlunk e el66te/. mndlg elsdrend0,
Hdf akkq n640k meg, ml lesz ma a mend.
Ebd togas lvlAV-os sandvtcs. m indene k fdl'1tt,
Rdk Jend sarus. k<5t 0tk6z6 k6z6lt.
PFT-sak s0tk6reznek, el6kgr0l tepsi. bors,
Mlt kdszhl e 0tdfJaron? Arokbon s0lt egi gyots.
STa,iolon magterftenek, minden 6tel rendben,
Eha vonat agy kocsia, 0l e dfteremben.
K6vetkezik a f66fel. gyornrunk korg6n morog,
Rendez6ben kdztil mdr o. kirdntolt von6horog.
A meste;okdcsunknok, rdgl legffub vdgyo,
I db fehdrf6ny0. kdzllehdlCmpa,
A/elyef minf fakonalat k6rbe*6rbe fagal
Es megdll a tolatas. megdll mrhden vonat
Lass0menet klmutatds, spagelfl hossz0 l$a,
F5ltrdfu6r& sopkdjdban, meneszt o forgalmlsto.
,42 6tkez6s cs0csponljo,Jojjhn hdt a desertl
F6kontaktor 6rinlkez6. amely fnssen reszelt
Ho ezek utdn valokl, flnomat kdvetel,
L-egyen annak regu6fot ampllszfdt kdrelteL
lnyalkland6 lldfelhd, szdll e emberfel6.
Dhelmotor olaldbon, s0lt D3-as rel6,
Ml lukullusi bkomo, oz ember esze megdll,
Sovon yukdposztak6nt tapasolt, 6berc6gl peddl
Eek utdnJ&t mald, o lagflnontabb 6tel,
Kortergdban f0sf6lt, dlf. manomdter.
A v6g6re gyAmdbsdstdl, a 6tu69y nem hagy aldbb,
G6zbn @rolt, dardlt 6r6lt rTdnyvdlt6 c.tafigy.
Ev6s ufdn legt6bb ember gyufa utdn kutat6.
llalyelte majd nyomdsm6r6, aiqdn s0t6tt mutat6.
Es oldnek o gyornro, mindez j6t bevelfe.
lgyon egy pfa s6i! Ha van rd kerelJe?

VdmaslJdnas herencs Vont Kir
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II. Befejezd rdsz
Csakhamar, 1847. szeptember l-6n, meg-
nyilt a mdsodik magyar vonal, apest-szolno-
ki vasut is, mely az orszAg sziv6t s ezen az
uton nyugatot, a nagy magyar alfttlddel volt
dsszekapcsoland6.
A tdrsasdg harmadik vonal6l a marchegg-
pozsonyit, 1 &4 8. augusztus 20 - dihLn adl6k et
a kiizforgalomnak.
Hogy az iisszekiittet6s teljes legyen, mdg
egyediil a vdcz-pozsonyi vonal hidnyzott.
F6jdalom az iddk vihar4 a be6llott nagy
politikai v6ltoz6sok, ennek a vonalnak ki6pi-
t6#t egyeldre lehetetlenn6 tett€k.
Szdchenyi Istvdn gr6f, az elsd magyar ftig-
getlen korm6ny kcizleked6siigyi minisztere
- b6r m6g kevdssel azel6tt aggodalommal
volt a gyors reformok ir6nt s azt 6llitotta,
hogy az Alftilddn majd minduntalan ftilsze-
dik a vasuti vdg6nyokat s a vasuton legfdl-
lebb vdsdr idej€ben utaznak az emberek, -
meggydzve a sziiksdgletekdl, a legnagyobb
lelkesed6ssel karolta fdl a magyar vasutak
iigy6t. Szigoru programmot dolgozott ki
Magyarorsz6g vasuth6l6zatdnak ki6pit6s6re
n6zve s azt a ,,a felekls minisztersCgrck a
kdzlekeddsi tdrgyak kdriili teenddirdl" czim
alatt mint 1848. XXX. tiirvdnycziliket a k€p-
viseldh6z el is fogadta.
E tiiw6ny n€gy fd- 6s n6gy melldkvonalat
jeldlt ki 6pitdsre, kdztiik a pest-smlnoki vas-
ut czegl6di 6llom6sdt6l Kecskem6ten 6t Sze-
gedig, 15 m€rfdld t6vols6gban huz6d6 vona-
lat 6s n6gy sz6rnyvonalat ktizttik a szeged-
szabadkait, 6 m6rf<ild hosszus6gban.
De a b€k6s munk6t csakhamar a fegyverzci-
rej, az driimriadalt az 6gynk tiimt*il6se vrfl-
totta fttl.
A magyar nemzeftrek dsi jogait, f6ltdkenyen
6nbtt szabds6g6t kellett megv6delmeznie s
minden elme az iinv6delmi harcz iigy6ben
foglalkozotL
Ismerji.ik eme egyenl6tlen harcz eredm6-
ny€t A magyar nemzet€t a tulerd leig6zta s
a dics6#ges harczoknak gydszos v6ge l6n.
A magyar nemzet elveszt6 tin6llds6g6t s rii-
vid idd mulva a centr6lis kormdny rabig6j6-
ban gdmyedett.
Az osztrdk korm6ny term6szetesen haz6nk-
ban egyediil az oszEdk 6rdekeket ist6polta,

noha el kell ismerni hogy a vasut-6pit6s te-
r6n, f6leg Bruck miniszter igen sokat tett.
A magyar kiizponti vasut-tlirsas 69 ets6 96z-
vonala 1 850. mdrczius 7 4n azosztrr{k 6llam
tulajdondba ker0lt s ezzel meg l6n vetve a
k6sd;bbi osztr6k-magyar dllamvasut-tr{rsa-
s6g alapja. Az osztrrik kormr{ny csakhamar
gondoskodott e vonal kiegdszitdsErdl. 1850.
okt6ber l5dik€n a vdcz-esztergomi 6.s
ugyanez 6v deczember l6-dik6n az eszter-
gorn-pozsonyi vonalat nyitotta meg 1853.
szeptember 13 -dik6n a cze glCd -fi le gy hdzi 6s
1854. m6rczius 4dik6n a fAlegyhdza-szege-
di vonalat adta 6t forgalomnak.
Ezzel a nagy magyar Alfttld, az orsz6g K6-
na6nja egyenes iisszekdttet6st nyert egyr6szt
az orszflg sziv6vel, m6sr6szt nyugottal.
Ugyanezen iddben kezdtdk meg s fejezt€k is
be rdvidesen a szeged-temesvdri, szolrak-
debreczeni, piispdkladdny -nagyvdr adi 6s a
jassenova-orav iczai v onalakat valamennyit
6llanikdltsdgen 6pitvdn.
A m6r emlitet Eruck osztflckiizleked6si mi-
niszter e, iddben nagyszab6su programmot
dolgozott ki a MagyarOszn6k monarkia vas-
uth6l6zatdnak kie gfiszit6s&e n6zve, mely terv
a haitdsza! kereskedelem 6s ipar 6rdekeit ter-
mdszetesen oszhiik szempontb6l volt hivatva
kiel6giteni. Az uralkod6 m6r 1854. novernber
1-j6n hozzdjdrult a terv kivitel6hez.
E szerint 9600 km vasutvonal €ptilt volna,
melyb6l hazdnlra 12 vasutvonal esett 2350
km. hosszus6gban. Benne volt a tervben a
szeged-szabadka-moh6cs-eszki 6s a szeged-
rttew 6r ad-zimonyi vonal is.
A cenh6lis korm6ny azonban folyton p6nz-
iigyi bajokkal kiizkdddtt s igy az 6llami 6pir
kez6sekMl mi sem lett. Kdnyelen volt teh6t
mag6nosoknak adni enged€lyeket.

osztr6k tdkep,6nzesek dilottalq a magyar
kdzgazdas{g 6rdekei teljesen ki l6nek szol-
gdltatva az oszt6k €rdekeknek.
A magyar politikai t€nyezdk mdkcid6se - az
alkotm6ny elkobzdsa miaB - ez i&iben a
tr4rsadalmi egyesiiletek sziik ter6re szoritko-
mtf^ Az orszdgos tnagyar gazdasdgi egyesii-
let volt az" mely a Bruck-f6le tervezette,l
szemben a magyar kiSzgazdasdg 6rdekeinek
v6delm6re kelr dz egyestilet 1862. junius

hav6ban eml6kiratot k€szitett a Magyaror-
sz6gon Epitendd vasutak tdrgydban, mely-
ben tiltakozik a Bruck-f6le terv ellen. Acent-
rdlis korm6ny azonban frgyelembe se vette
a tiltakoa{st s folyatta vasuti politik6j6t.
Hosszu id6nek, a magyar nemzet s a korona
kdzittti kibekiil6s idej6nek kellett elkiivet-
keznie, amid6n a mary ar nemzEt iinrendel-
kez€sijog6t visszanyerhette s amiddn kcjz-
gazdas6gi rin6ll6s6gunk el ldn ismerve.
Az 1867 .6vi XII. t.-c2., mely a kiegyezdsrdl
sz6l, kimondj4 hogy amagyarvasutvonalak
fiiliitt kiz6r6lag a magyar miniszteriumot 6s
orsz6ggytiLl6st illeti meg az intEzkedds joga.
A kiMkiilds utr{ni elsd felel6s magyar kor-
m 6ny dicsdrete s buzgalomm al kezdetthozz|
az elhanyagolt magyar kdzgazdas{gi 6r&,-
kek ist6pol6s6hoz.
M6r az 1867. 6vi XIII. t.-cz.-ben, mely ,,a
vasutak 6s csatorndkdpitdse vdgeu l6tesiten-
d6 Hilcsdniibhl" sz6loff. felhatalmazr{st
nyert a miniszterium 60 milli6 eziist frtnyi
k<ilcsdn fdlvdtel6re, melyen vasutak s csa-
!om6k voltak 6pitend6k.
A ktilcs<int 1867. augusztus 23-dik6n vette
ftil a korm6ny BdbelM6r ftankftxtr bank6r-
tdl s ebb6l hat vonal 6pit6s6t azonnal meg-
kezdt6k, kciztiik a Szegeden dtvonul6 alft)ld-

fiumei vasutat is.
Dyen vr4llalkoz6 csoportok egym6sut6n ala- Miko lmre gr6f ktizleked6stigyi miniszter
kultak. Nevezetesebb volt ezek kcizcitf nemsokfua 25 magyar vasutvonalat jelcilt ki
|. a cs. 6s kir. szabadalmazott osztrdk-dllatn 6pit6sre, 636 km. hosszas6gban. Ezek kijztil
vctsuttdrsasdg; 1869. szeptember 11-dik6n aszeged-zombo-
2. a Ferencz J6zsef kcleti vasut-tdrsasdg, ri, l870.julius 16dik6n acsaba-h6dnez6-
mely ffnz hi6ny6ban beleolvdt a ydsdrhelyi,1870. november 164;1r:6n a sze-
3.ddlivasut+drsasdgba; ged-h6dnezdvdsdrlelyi vasutvonal nyilt
4. a tiszavidiki vasut-tdrsasdg,' meg, ami 6ltal az Alfdldet 6szak-kelet, d€l-
5. a pics-mohlcsi vasut dpit€si csoportja. nyugot ir6nyban 6tszol6 hatalmas vasutvo-
Miut6n e tirsas6gok mcigdtt nagyobbdra nalamagyartengerpartotktitiittecisszeveliink.
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Sz6p fejldd6snek indult igy nemcsak a kor-
m6ny, de az 6rdekelt kdziinsdg munk6lkod6-
sa kiivetkezt€ben is vasuti,igyiink. Amae az
l873dik €vi p€nziigyi nagy v6ls6g oly nagy
r6st iitiir a v6llalkoz6si kedven, hogy pl.
1875-ben m6r egyetlen kil6m6temyi vasut-
vonalunk sem €piilt.
Ez ap6nzigyiv6ls6g, melyet ndptink a nagy
krach n€ven ismer, megmutasa egyszer-
smind, hogy I magyar vasuti politika rossz
nyomokon halad, mert az €pitdsi ktila€geket
oly magas dsszegben engeddlyezt€k, hogy a
vasutaknak lehetetlen volt jiivedelmeznitik s
az 6llami kamatgaranczia is dvenkint 6ririsi
Osszegekkel terhelte meg a nemzet kiiltsdg-
vet€#t. Aj6rmiivek is csak csek6ly sz6mmal
6llottak rendelkezdsre s igy, ha lett volna is
forgalom, nem lehetes kihaszn6lni.
Az €pitdsek minden terv n6lkiil tiirtdntek s a
h6l6zahak nem voltak a vid€ken kdzpontjai.
Maga a fdvdros sem volt g6czpont N6mely
vid6kek nagyon el voltak hanyagolva, ellen-
ben m6sfel6 tuls6gos sok vasut 6piilL
Erezte ezt akormdny €s kdpviseldhr{a mi6rt
is az 6llamvasutak h6l6zatdra 6s kezel€s€re
vonatkoz6lag m6gaz 1873diki nagy v6ls6g
el6tt ujabb tervet dolgozott ki. E tervezetben
fdleg a keleti 6s nyugoti 6llamokat haz6nkon
6t dsszekapcsol6 vasutir6nyok domborulnak
ki, az osztr6k 6s n6met, m6sr6szt a rom6n 6s
tiiriik vasutakkal, mely ut6bbiak fdleg a szu-
ezi csatorna megnyitrisa 6ltal nyertek kiv6l6
fontoss69ot.
Az 187 3. 6v i nagy vdls6gt6l a p6rzv 1169 m6g
v6rzett s igy a terv nem volt kcinnyen meg-
val6sithat6. HozzAj{mlt ehhez, hogy a m6r
ftinn6ll6 vasutvonalak n€melyike alig hozta
meg a tdil<e l%o-6t arni a ftilt6mad6 v6llalko-
z6si kedvet erdsen lelohasztotta.
Ily ktiriilmdnyek kiizitt uj vasutak 6pitds6rdl
alig lehetett sz6.
Akorm6ny sem tehetett egyebet, mint akamat-
garancafit 6fu ez6 vasutak fin6nczi 6it r en&zte.
A kdvelkez6 €vben tov6bb menL A 1876. &i
K. L-cz.-el a pdnztigyr bajban szenvedd vas-
utak 6ltal kibocsdbr elsdbbs6gi ktiw6nyeker
6tvere, dz magyarvasuErak ily m6don 8 6s fdl
milli6 frtryi ujabb hitelt enged6lyea6n.
Ez is azonban csak ideig-6r6ig segitett a bajo-
kon, ugy, hogy a vasul-dtllatrwsitds eszm6je
mihamarabb eldt&be l6petl" Siettette az 6lla-
mosit6st a trirsas6gok hihetetlen ktinnyelmiis6-
ge, melylyel az iigyeketvezettdk.
Az 6llam elsdibben a magyut keleti vasutat
I 876.janu61 20-6n vette 6t s alapot nyertvele
a mai nagyszab{su m. kir. dllanvasutakhoz.
Akorm6ny most mr{r ujabb vonalak 6pit6s6-
re is gondolhatott. Els6nek a rom6niai vas-
utakkal 1E7E-ban Orsova 6s 1878-ben Pre-
de6l-fel6 az iisszek<ittet6st l6tesitette.
l88Gban az 6llamositi{s egy 6ri6si l€p6ssel
haladt el6rc a t is z avidd ki vasut 6tv€tel6vel mi-
6ltal kelet fel6 ftiggetlen utirdnyt nyertiink.

Akormriny most m6r, mint uj gazda, tintuda-
tosabban kezdte kultivdlni az iin6ll6 magyar
dllamvasuth6l6zat megteremtdsdt. Legel-
6bben az Alft)ldrbl Fiumdig terjeddvonalat
6llamositona l8M-ben.
A Szerbi6n 6t kelettel, illetve d6llel <isszekti-
t6 vasut megteremt6se is csakhamar eldt€rbe
l€petf ugy, hogy 1883-ban a pest-zimonyi
vasyt is megnyilhatott mi6ltal mondhatni
v il6gvonalat nyertiink.
Most m6r csak egyetlen nagyobb idegen vas-
uttirsas6g 6llott szemben a m. kir. 6llamvas-
utakkal, az oszf {k-magyar 6llamvasut-tifr-
sas6g. E tdrsas6g vonalainak bev6ltrisr{ra is
szerzdd€st kdttitt a kormr{ny, mely szerint
ennek vonalait l89l.janu6r I -sdutdn bdrmi-
kor bev6lthatj a, 6llamosithatj a.
A magyar vasuti politika most m6r v6gleges
diadala fel6 haladt s igy k<izgazdas6gunk
miel6bb teljesen magyar kezek 6ltal ldn ir6-
nyitva. 189Gben megvr{ltotta az 6llam a ma-
gyar  szak-keleti vasutal 189 l-ben pedig az
outrdk-magyar dllarnvasutat, mely ut6n az
r{llami vonalak 7301.8 km.-re emelkedtek,
ugy, hogy mihamarabb teljes urai letttink az
<isszes magyarorsz6gi vasutaknak.
M6g egy esem6nyt akarok csak f<ilemliteni a
magyar vasutak ujabb tbrt6net6bdl, mely egy-
mag6ban elegendd arr4 hogy veznt6 szaH€r-
fiaink kiilontisen n6haiBaross Gdborkereske-
delemiigyi miniszter dicsd€g6t - hosszri iddre
biztosits4 a voralszalasz, u. n. z6rnrendszer
behozatal6t, mely haz4nk egyes vrirosai 6s vi-
dekei kttzttt a t6volsdgot teljesen lerombolta,
az emberekben az utazi4si kedvet szinte b6mu-
latos m€rt6kben ftilemelte s igazi diadala I6n a
magyar vasuti politikdnak.
1889. augusztus l-je az a nap, melyen Bc-
ross G6bor ezl a mer4sz, korszakot alkot6
ujitdst 6letbe l6ptette. S szinte hihetetlen
eredm6nye ldn az utaz6s olcs6v6 tdtel6nek.
Mindjdrt az elsd 6vben az utaz6k sz6ma
189.5 %-kal emelkedett mely sz6m azujabb
intdzkeddsel*el sem igen cscikftent.
S ma a magyar 6llam, mintegy 13 000 km.-
nyi vasutvonal ura a magyar nemzet 6rde-
keinek megfeleldenin6zt, aszemdly- 6s 6ru-
dijszab6st, krizlekeddsiink iigyeit a magyar
nemzet kiivetelm 6ny elhez simid a.
S ha cisszevetjtik- az 504v eldni kis pestvr{czi
vonalat a magyar 6llam mai 13,ffi0 km.-nyi
vonal6val s figyelembe vessziik, hogy ma
6venkint 37 milli6 magyar polg6r utazik vas-
uton, arra az'eredm6nyre jutunlq hogy hun,
avr elddeinlg vagy magyar dseink de ak6r a
keresdes-hadak vagy a legnagyobb ndp vrin-
dorlSsa is elenydszd semmis€gg6 trirpii{ ama
Mk& v6ndorl6s dimenzi6ja melleQ mely ma
a magyar kirdlys6g vasutain vdgbemegy.
Kiinnyti kiper alkotri arr6l az dlddsos haszon-
16l, mely e b6k6s vdndorl6s folytdn az emberi
k<izmtiveldddsre s elsd sorban a magyar 6llam
minden polgdrdra hdramlik.

Szertezeti hfrek
Hocszas C6k&zit6 ar ogy.zi.tt tdrgyEld.ok
ercdmdnyek6ppen meg.z{ilebtt az a mog{lla-
poddr, amely rendezl 19Si 6vrr a szaksz.ryc.
'3t mgkaidds4lez sz0ks6ges anyagl-, Ergyl.
6s saamilyl t ltdtelekct A timogaus telEt l.
rendszore h{ronr r6szb6l t rr6dlk 6rsze. Egy-
r6szt a KSZ-ben megfogalmazotr fdt{tdekb5l,
1rdsr6szt I rnostanl mcgdllapodds elvl feldtel.
rendszer6b6l, rdg0l pedlg a konkdtazelfoga-
dott feltdtelrendszerb6l klszdmftott ogy-egy
szaksaorvezatnek dEtaldssal blz:bsibtt arrya-
gl mdrtd< 6ssreg!a.d.€6b61.

*
Janudr 25-27 kdzdtt K6vdti Jdnos, a PEB elndlre
vezetdsCvel Maday Tborn€ Cs &ltultr Gydrgy
PEB tagokdtuhnlettdl( a LIOSZ /994. 6vikdz-
pon t gaz&lkoddsdt MegCllapMeikat alaryza -
Mlyunk 6delm6ben a lebruCr 23-i k0lddttkdz-
gy0l& elC terpsz tett6lq, map a k0lddttcdzgytll6s
iduClngyCsa utdn vahmmnyi tdgtcepttunk
ren&lkezCsdre bocsdlottuk bg#gunk Htdroz-
tatdsa 6[dMI

*
Megkezd&ltek a t6rgyaldsok a MAV Rt. 6s a
szakszervezetek kdz6n, hogy a j6v6ben bek6-
vetkezend6 esetleges sztrdjk esel6n mindazok-
ban a k6rddsekben, rnelyet el6zetesen hosz-
szabb lAvra r6gztleni lehet, k6z6s akarattal rneg-
dllapodjunk. 

r

Febru6r 6-dn rendkiv$ll 0gyvlv6 bizottsdgl
0l6sen megvitatdsra korillt a yeruta! !zak-
szervezotek tdmogatdgi16l ktitfitt mog6llapo-
d{s, az 1995. 6vl MOSZ kdzpontl k6ltcdgvetds
el6zotes megbeszSl6sc, a KSZ-bcn tortdnt
eddigl megdllapodCaok, s a kiilliildl napldfl
vonatkozdsSban tdrtdnt esemdnyek.

t

Febludr | '-dn tagqsoporti pCnzdrcst Cdekezlet
kefilt dszehtudsra. A pdnzldrosok Hidkozbtdt
kaptak az /995. 6w addudltozdokr6l, a he/y
pCnzAgyelr szakszenl kezel6sdr6l a pdnzhrzd-
lds s az ezzelkapcsohtos kdnryelds hatdidei6-
rdl a hdzipdnztd r kezelds el6/rdsa';6/.
Ugyanezen a napon lagxoport k*6sre a PEB
wzsgdla tot laftott Krslrunhalas munkahelyr hg-
Nopottunk / 99/. 6w gazddkodd#val, pdnzke-
za/dsdvel a tagaoport rendelkezd#re d//6
pdnzeszk6zdlc szaM fsz*tI fe/haszn6/6*va/
lrapeolatban

*
Februdr 16. Ugwivd bizottsagi 016s. Mpirend: a
MOSZ 1994. 6vi k6lts6gvel6s6nek v6grehajtt-
sa, a PEBjelent6se. Az 1995. 6vi k6hs6gvet6s
nrgvitat6sa. 

*

Februdr 2G21-6n Sipos J6zsef cln6k 6s Hu.
sz6r Ldszl6 tolmles a tavaszl ALE eln6ks6gl
0l6st el6k6szit6 megbeszSl6sen yctt raszt
Manfred Schell meghfvdsdra Frankfurtben, a
GDL kiizpontJdban.

*
A februdr 23-ai k0l6fikdzgy0l6s megMryyala,
ezzel lezCna a MOSZ /99r. 6vi k6/tdgvet&C4
s elfogadta az /995. 6viteryet
Eziton htuiuk fel bggAgunk llgyelmal hogy a
gazddlkddsal karcolatos mit de/, dolcumen-
Am valamennyt bgwopod mtdelkezCdrc dll
amelyet bgsdgunk EszCn belek;ntlptatd ke//
tenni.

*
Tagcsoportjaink t6bb h€lyen Mozdonyvezet6k
b{Udt rendeaek. Miskolc februar 17{n, Szom-
bafhely lebru6r 18-{n, Domb6v6r lebru* 244n,
Szolnok lebru{r 25{n, P6csetl rndrcius 11-6n.

Slpos J6zsef
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NTOZ.D ONYVE Z,EToTTIX VE D E tME B EN I

Amikor a Tiszlelt 0lvas6 e sorokal olvassa, a h6
v6g6n bsz 6ppen h6l 6ve,hogy az esem6ny meg-
torl6nt. A tola6si baleset k6vetkezm6nyei ileszt6
lctvlnyt ny0jtoilak: kisiklott 6s oldalara d6lt egy
v6gott baromlival rakott k6tlengelyes h0tdkocsi,
egy hason16 misik k6t lengely6vel, 6s egy n6gy-
lengelyes ures Eas kocsi minden lengely6vel sik-
lott. A balesel egy f6vonale169az6 (k6z6p) AllomA-
s6n 16il6nl, a fehorull h0t6kocsi a p6lydl mind a
fdvonal, mind pedig a mell6kvonalirdny{ba elzAfla.
Az esem6ny 21.35 6rakor lort6nt, a p6ly{k lelsza-
badftdsa mAsnap reggel 5.00 6r{ra siker0ll. A szE-
m6lyszdllff6 vonalok lorgalmAban nagyobb lenn-
akadCs nem l6il6nl, az utols6 ltmen6 - egy exp-
resszvonat- a balesel megl6rl6nte el6tl lekozleke-
detl, az els6 {tmen6 szem6lyvonal kozleke-
d6s6nek idel6re a p6lya felszabadult. Az 6jszakai
szem6lysz{lllt6 vo natok az illom {s vd116kozel6ig,
ill. onnan lek6zlekedlek mindk6t irinyba.
Szem6lyis6r0l6s nem loil6nl, a p6lya kisebb s6r0-
16sekel szenvedetl. A balesel az Allom{s kezd6-
po nl le16lioldah dllfr6kozpontj{nak kozvEtlen koze-
l6ben - szinle az erk6lye alatl loil6nt.
E16zm6nyek: az illomison egy tolat6mozdony van
rendszeresilve a hozz{ rendell tolal6csapattal. A
baleset ide,i6n az 6jszakaiszolg{hl I 16 tolat{sve-
zet6b6l, k6l 16 kocsirendez6b6l 6s a mozdonyve-
zet6b6lAlll, Az ilbm6son rendszeresilve van egy
lolatAsi ridi6 kdzel, amelybe a re ndelkez6 lorg alm i
szolgAhtlev6, az l, 6s ll. 6rhely ({llil6kozponl)vil-
t6kezel6i, a rendszeresilett lolat6mozdony (l) 6s a
tolat{svezet6 van nak be kapcso lva. A to hlisvezet6
rddi6ja hordozhal6, a tobbi k6sz0l6k teleplletl, Mi
vel alapsze re16k (anlenna, ki6plletl veze16kh{16zal,
t6pegys6g 6s k6sz0l6k rdgzlt6si helye slb.) csak a
rEndszeresen a tartal6kra vez6nyell mozdonyon
van, el6bbi lllhAs csak az eselben igaz, ha a
rendszeresftetl lolat6mozdon y leljesll szolgdlalol.
E16re nem lAthal6 holyzolokre egy db hordozhat6
k6sz016k All lailal6kridi6k6nl rend elkez6sre.
E16zd 6jszaka a rendszerssilett lolat6mozdony
meghib{sodotl, helyetle m6sik, azonos solozal0
g6ppel jdtl.ki a larlal6kra vez6nyelt szem6lyzel,
Ezen a mozdonyon r{di6-alapszerel6k nem voll, a
tolalAsvezeld a hordozhal6-, tartal6k-k6sz0l6k€l
adla fel a mozdony vezet6j6nek. lgy dolgoztak
nappal is. K6velkezell balesel 6jszakdja. (Az Allo-
m{sra rendszerssflett tolal6mozdony helyetl a to-
vAbbiakban larla16kol em lflek.)
Az {llomAs Almen6 fdvdg{nya a lll. vAg6ny, Vonat-
fogad6 l6vAg6nyok a ll.-Vll., k6z0l0k a ll. annak a
mell6kvonalnak egyonos lolylatAsa, mely az Allo-
m{son, az itl tArgyalt balesel sze mponljdb6l lontos
kezddponli oldalon Agazik ki a fdvonah6l. Ebb6l a
ll. v{ginyb6lm6g a kij{rali}elz6n klv0lAgazik kiaz
l. (rahAri 6s m6rleg) vAgAny, amib6l pedig egy
kil6rdhosszal kozelebb az lllom6s k6zepe fel6 az
0n. lemel6-csonka vozel a rakl6r mdsik fel6re. A

(Hogy ne legyunk veszfesek)
kit6r6k: ll-b6l csak az l-re 12. sz. 6s az l-b6l a
lemet6csonkdba 16. szAmoz6s0ak, Csak az Alle-
kinthet6s6g szemponljdb6l 6rdemes emlil6sre,
hogy a mAsik me116kvonal az illomds v6gponti
oldal{n dgazik ki a lV. v{g{nyb6l.
Az dllomAson eleklromechanikus biztosi-
l6berendez6s 0zemel, a vilt6k von6vezel6kes Al-
lftdsl]ak, Az allitasuk a mdr emlitett k6t 6ll'rt6koz-
pontb6l lofl6nik, melyek az dllomris k6t v6g6n ta-
16lhat6k. A be-6s kil6ratijelz6k, az eldielzdik, vala-
minl a tohtisjelz6 alakielz6k, Tolatdsjelz6 csak a
v6gponli oldalon van - els6sorban a fUt6h{zi moz-
gAsok - pl. be-, kijdrds, szerel6hoz val6 6tdll6s stb.
szabdlyoz{sAra.
Az 6iszakai szolg{lalban az elv6gzend6 lolaldsi
munk{k nem voltak rendkiv0liek, vagy a megszo-
kott6l eh6r6ek, Ugyan volt az esem6ny idej6n, az
L vAgAnyon egy kalonai szAllitminy kirakod6ban,
ez azonban az dllom{son a ki- 6s berakoddsok
gyakorisiga miatl megszokotl voll. Ez eselben a
p6lya felszabaditisa 6rdek6ben a kirakod6sl v6926
katonai ahkulal l{nctalpas jArm0vei is k6zrem0-
kodlek,
Az {llomison mindennapos tohtasi feladatok: ki-
0rUll kocsiknak a rakod6helyekr6l val6 Osszegy0j-
16se, az ig6nyelt 0res kocsik, ill. kirak6sra a rakottak
bedll'rtdsa, m6rlegel6s, a megszokott id6bEn k0lon-
b6z6 iparv6g6nyok kiszolg6l6sa, tovAbbd a kocsi-
mos6 csonkdb6l a nagy tisztftesra be6llitoll sze-
m6lykocsik kih0zAsa - misnap reggelre t1 jak be{l-
lftisa. Az 6rkez6 szem6lyszdllil6 vonatok szerelv6-
ny6l dhaliban a vonalg6p szokta beillitani a tdro-
16helyre ; ugyanlgy a vontat6jArm0vek kijArdsa utin
az indul6 vonal szerelv6ny6l is a vonatg6p All'rtolla
az Allomdson m egszo koll beszAll'rtisi h elyekre.
Kb. 20.30-ig a szokotl rendben to116nt minden az
{llomdson. Ekkor az 6rkez6 mell6kvonali 6s az
6rkez6-indu 16 l6vo nali szem 6lyszdll'lt6 vo nalok ide-
j6re lolatAsi sz0nel kdvelkezell. Az sxpresszvonat
el6tt 20 6ra 15 perckor egy lrt62 sorozal! g6ppol
lovCbbftotl leheruonal is 6rkezett az rillomds ll.
vAgdnyAra. Mivel minddssze 12 kocsi vol{ az ele-
gye, a vonal kieg6szit6s6llervez16k az V. vAgAnyon
gy0ilotl 6s lovdbbilAsra vAr6 elegyb6l.
M inl emlilellem, az {llomAson egy tolat6csapal lelp-
sfiettszolgihlol, eztaz elegykieg6szil6st c6h6 lolalAsi
munk6l is neki kellett etv6gezni0k. Ugy kivdntak a
lehdatol megoldani, hogy a ll. vdgrinyra 6rkezett
vonatlal AHllnak az V. vdginyn 6s rdzirnak az otl
kieg6szil6sil szint kocsikra. A lohldssal azonban a
vonatforgabm m iatl vArni kelletl 2 1,30-!.
A munk{l a lolatisvezet6 rAdi6n besz6lte meg a
rendelkez6 lorgalmi szolgdlatlev6vel 6s a k6l olda-
lon szolg{lalol leljesit6 vill6keze16kkel. 21.30-kor
a lartal6kkal bEmentek a temet6csonkAba. ltt a
lolalisvezelO - elmond{sa szerint - 6l6sz6val,
kdzvetlen0l k6z6lle a larla16 k m ozdonyvezet6j6ve l,
hogy ,a lartal6k megAlll', morl 6k a ll. vdgAnyra

6rkezetl tehervonalhoz mennek, a lervezetl lolal6s
elv6gz6se c6ljAb6l. A tolat6svezel6 ezen {llilAsAt a
k6t beosztoll kocsirendez6 is tan0s'rlotta. A moz-
donyvezet6 a meghallgat6sakor lagadta,hogy 6t a
tohtasvezsto a tohtesi sz0netr6l l{16kozlatta vol-
na. A szembesil6s is eredm6nytelen maradl. A
vizsgdl6 bizolls{g azonban ana kdvelkezlelett,
hogy a mozdonyvezet6nek ludnia kellett a lolalAsi
sz0netr6l, meil am ikor meg{lll a temetdcsonkAban
- sal6t elmonddsa szsrinl - irdsbeli munk6ba lo-
gotl, a mozdony m0szaki6llapolira vonalkoz6 lel.
yegyz6sekel k6szitelle el.
A larta16k lehAt a temet6csonkAban, tolatisvezel6
6s csapat n6lk0l. A lehervonal M62-ese a l l. vdgd-
nyon, tolal6csapallal, 2-300 m6lene a "lorony"16l.
A tolatdsvezet6 tdj6kozlatla a lehervonat moz-
donyvezet6j6l az elv6gzend6 munkdr6l, majd rA-
di6jdn eng ed 6lyl k6rt a lorgalm i szolgrilallev6t6l 6s
a l l. 6rhely vdll6kezel6j6t6l a mozg6s megkezd6-
s6re, Egyik kocsirendez6 felszdllt az M62-esre, a
mAsik dtmenl az V. vAg6nyon 6116 kocsisor v6g6-
hez, hogy ott virla a belo16 vonalot. A lolatAsvezel6
az l, 6s a ll. vAginy kozotl gyalogosan indult kifel6,
az M62-es mozg6sdnak iri lnyAba.
E kdzben a lorony erk6ly616l a vill6keze16 "kozeledj
fel6m" jelz6sl adott. Az M62-es mozdony vezet6je
a lolal6svezel6t6l 616sz6val kapotl t6l6kozlalisra
6s a vAlt6kezel6 jelz6s6re megindull kilel6 a ll.
vAgdnyr6l, A lemetdcsonkdban la116zkod6 larla16k
mozdonyvezet6je a m ozd onyra f e lvilt hasibrdd i6 n
azalatl 0gy hallotta, hogy valaki azt mondja: ,a
tartal6k johet kife16l". Visszasz6ll, hogy,vettem' 6s
meginditotta a mozdonyl. Nem ldlta a tolaldsveze-
t6t, a kocsirendez6kel, de elmonddsa szerint nem
is kereste 6ket, mert mAr mAskor is el6fordu h, hogy
kiz6r6lag r6di6ra mozgotl.
Kih0z{s kozben oldah6l l6tta (!), hogy vele pdrhu-
zamosan m{sik mozg{s is van, azonban azl hitte,
hogy a mlsik mozgds a l l l . vAgAnyon 16116nik 6s
ennek kovetkezl6ben a l6vonal le16. A sai6l moz-
gisdt 0gy 6rl6kelte - ismerve az 6llomAs vdgAny-
hdld'zatit -, hogy a temel6cson k6b6l a 1 6. 6s a I 2.
sz, v6ll6kon il a ll. viginy folytatAsdl k6pez6
mell6kvonal irdnyb6a minden vesz6ly n6lk0l mo-
zoghal, a k6l mozg6s egym6sl6l elhat6roh, El6re
pillanlva velte 6szre, hogy a mozdonya Allal 6rintell
vrigdny0lban a gyokkel szemben 6rinletl 12. sz.
vrilt6 nem kit6r6be - neki -, hanem egyenesbe, a
ll. vdginy16la me116kvonaha yezel6leg i l l . Azonnal
l6kezett, mik6zben a lolaldsvezel6 is 6szrevetle,
hogy oldah6l a ll. vAgAny leld k6zeledik a larlal6k.
A rAdi6n azonnal sz6[, hogy 

"a 
tarlal6k megllll" -

ezl azonban a mozdonyvezel6 m{r nem hallotla
meg, mert az 0tk6z6s bekovetkezetl. Eredm6ny6t
a beyezel6 r6szben mdr megismerl0k. Az Allomdsi
lolal6mozdony csak kisebb m6n6kben s6rull meg.
Mozdonyvezetdje a s6r0lt oldalt tekintvs, az ezzel
ellenl6tes oldalon vezetetl.
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A ll. v6gAnyr6l kihriz6 vonatg6p vezetdie is 6szre-
vetle, hogy atailabk az illah vonlalotl szerelv6ny
lel6 mozog, ez6d f6kezetl 6s meg is dlll. Az oldalr6l
6rkez6 mozdony az M62+s utini milsodik kocsi-
nak 0tkozotl. A k6l jirm! hegyesszogben lort6nl
0tk6z6s6nek eredm6nye letl aztAn a h0t6kocsi fel-
borul{sa ds a m6gotte l6v6 k6l kocsi sikl6sa. A
feld6lt kocsi dlek0dl a szomsz6dos ll l . vAgdnyra,
ez6ri a l6vonaln vezel6 ulal b elzina.
A balesetvizsgi16 bizoilsag v6lem6nye szsrint a
balesel l i l lolt, egyidej0 mozgisok kovelkezm6-
nye. Tovdbbi megil lapitisaik voltak: a mozdony-
vezel6 nem ligyelle a ridi6n elhangz6 kozlem6-
nyeket, melyek a tolalisvezet6 6s a forgalmi
szolgilatlev6, i l l . a tohlisvezel6 6s a v6116keze-
16 kozdtt a loh6si mozgisok sorrend jdre vonal-
kozlak. Csak lelt6telezhet6, hogy ezek egy 16-
sz6l a hasibr{di6 el6gtelen m0kod6se miatt
nem is hallhatlal Mrndezek azonban nem jogo-
sllottdk fel 6l arra, hogy amikor a vAlt6keze16 ,a
ll-16l i6het kife16' kdzlem6nnyel jelezte a lohles-
vezel6nek, hogy beAllitotla a lolatAsi viginy-
utat, 0zt rigy 6rlelmezve, hogy .a lada16k johet

kile16"6s a kozlem 6ny visszaism6t16se n6lkul, jel-
z6s 6s tolatdsvezet6le le n 16te n6lk0I, a v{ 116 k {llA-
sinak megtekint6se n6 lkul, egyellen "veltem " sz6
nyug16zdssal meginduljon kife16.
Ennek a baleselnek elhiritds6ra a lehel6s6g a
tarlal6k mozdonyvezet6j6nek "kez6ben" voll:
1, haavetlem sz6 helyetla kovetkez6ketmondja:

.VellemlA lartal6k mehel kifel6" - a lolatAsve-
zet6 mir akkor "A tartal6k megllll" szavakkal
elej6l vehette volna tovibbi enged6ly n6lktili
mozglsnak; (F.3. sz. Ul. 172. p.),

2. ha betarlja azl a szabilyl, hogy lolat6svezel6
jelenl6te n6lk0l nem mozoghal... (F,3. sz. Ul.
3 1 1 . p . ) ,

3,  halelz6shiAnydban nem indultmeg.. ,  (F.3.s2.
U1.374. p.) ,

4. ha a bejdrand6 v6grinyutat eldirdsszer[en fi-
g ye li, s a meg ind ul6s he ly6r6l nem l6lhat6 vdlt6t
rigy kozeliti meg, hogy az el6tt, ha szdmira
helytelen 6ll6sf - meg is tudlon Allnl (F. 3. sz.
U1.370, p.) ,  6s v6g0l -

5. ha a pdrhuzamos mozgdst l6tva aggdlyosnak
min6s'rti azll - csupa,Ha... "

A lelevhi6 Szerencseker6k m0sorAban egy-egy
jAt6k t6tje legleliebb n6hlny tlzezer lorinl. M 6gis a
meglejt6shez sz0ks6ges bet0 kimondAsakor k6rik,
hogy n6wel, pl. "V, minl Viklo/ - pontosfts6k azt,
a f6kehall{s elker0l6se c6ljdb6l. A mozdonyveze-
t6nek, akinek munkAja sorAn szizmilli6s nagysAg-
rend0ek a ribhotl 6rl6kek. nem is emlflve emberi
6letek biztonsAgdt, koteless6ge a ridi6n hallotl
kozlem6nyek ulasitAsszerinti ism6tl6se. Szabad
kockizlaln i eg y k6nnyelm 0en odavelEtl .Vettem l'
sz6val a nEm biztos, hogy j6l 6rlett, a nem biztos,
hogy nekisz6l6 kozlem6ny alapl6n a biztonsdgot?
A rAdi6n utasil{st ad6 ebb6l az egyellen sz6b6l
m6g azl sem tudla, hogy kinek liltsa meg a f6ke6r-
letl utasitAs v6grehajtAsdl, ha fel6bred vesz6ly6r-
zele! 

t

Mozdonyvezetd Urakl Ene gondoljanak, k6rem,
amikor a r6di6 mikrofonj6l, k6zbesz6l6j6l a kez0k-
be veszikl

Iih6l lan{r
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ifaOaitAatothan napoQ a ASORBA TONAhI i
i

I A sdovak cs a magyar mozdonyvezet6k kivil6 kapcsolatainak k6szdn- mozdonyvezet6 baratunk TARNOCZI IMRE, akli kivil6an lttla d a I
I hetfen egyre v6lescbb alapotra helyez6dik a k6t szomsz6dos orvig tolmics feladauit, n6gy napot a k0rilnlben t6lt6tt. A szlovik elnOk !

{ -ozdony"ezet6inel mindennapi kapcsolata. tanirbizonysigot tett turavezetd tudomlnyiMl is, amikor egy nehezen !
I Tdbb vontatisi 6ntlksegii'r* komoly 616 kapcsolatokat ipol szlovit felelthet6 kiriindulison kalauzolta a tdbbnyire legfbliebb homokbuc- |I 166[i2akkal. E sorba tartozik a ke]eti-, a szekesfeh€rvriri-, a miskolci kihoz szokott kis csapatot. Az irwonal a Csorba t6t6l a Poprldi t6ig i
i es a ferencvirosi vontat6si tagcsoportiaink kapcsolatteremt6 es epol6 vezetett hatalmas feny6k 6s szakad€kok k6zOtt, helyentent combig er6 !
i tevekenysege h6bur. ,,Term6szetesen" olyan fiwonalon misztunk vegig, amely !
S A Ferencvtrosi Vontatisi F6nokseg szakszervezetei, tlzemi tan{csa 6s vesz€lyess€ge miatt a teli h6napokban le van zirva. lgy kertttt sor arra, !

i Sazdaslgi vezetese misodik 6ve tart fenn €16 kapcsolatot a Szlovik hogy tdbb lavinln kdlett trgy itaraszolnunk, hogy hazairtban is tdfs I
! Vasutak holnai Vonatisi F6ndks6g€vel, szakszervezeteivel, a fbn6kseg lGtszamil maradion vilogatott csapatunk. Tdbben az irgynevezett i
! vezet6ivel. Megrillapod,isunk ertelmeben kertllt sor 1995. janu;ir 28. ,,zabszem" effektusr6l mltyogtak, maid szerencs€sen visszaErkezve ;
i 6s febru6r 7{ koz6tt 6n6ksegtnt dolgoz6i k6zttl t8 f6 tiz napos feh6memfcser6teszkdzoltek. ;
i cserelldtil€s6re a fest6i szEpeegt t6li sport- €s udtil6centrumban a Kdzbentelefonontiiekoztattikaszlovakeln6k6t,hogyazdppenebben i

i CsorUa tOnA. az id6szakban foly6 kollekdv szerz6d€s tirgyalisaini tirgyaO aacga- !
g A vasttillomissal szemben, mint€gy 100 m€terre fekszik a zsolnaiak ci6 a mozdonyvezet6k tekintetEben ident6s eredm€nyt, pozidv meg- !
! emdetes fahtiza, amdy szolg6lta6saiyal a t6li hegyek szerdmeseinek elapodiisokat kitttjtt. !
$ minden igeny€t kiel€giti. A tarsalg6 ablakain keresztiil lenyffg<i'26 Ennek nyomin az 1995. €vben 19%-c alapberemel€src, s az 6v v6geig i
; panorimtban van r€sze a sik vid€k-hez szokott litogat6nak. m6g tovibbi l7%-os emel€se, a tellesiunenyek fftggv€nyEben kerll sor. ;
] A nagyon v6pen rendben tartott kis illomis6piiletb6l indul 4 kn-es Egy 6v itJagiban legfi:liebb 150 6ra tul6ra teliesites6re k6telezhet6 a I

! tqara a fogaskerek{ vasirt, melyet a Sdovik Vasutak tlzemdtetnek. A mozdonyszemdlfzet, arndyet 60%-os p6tl€k illet meg. Az €jszakai i
3 Brown-Boweri ceg riltal 1970-ben gyertott k€t egysegMl ;ill6 fogas- p6tlek, valamint a szombat-vasirnapi murlav6gz€s€rt;arO pOttef f S i

i ker.m vasut 22-23 ezrel€kes emetledOn tapaszi"aif-f.t az 1600 m izlovikkororn6renkent.ACsMp6ti6kaazalapMr22o6-a.f"fu*"layi i
I magasan fekv6 t6hoz, s az itt ki6pltett, minden t6li sportot kid6git6 keszenl6ee a havi munkaid6 tdiesUl6se v6ddm6ben havonta legfeliebb !
I komyezethez. Tdtlhat6 itt tdbb szilloda, beviis6rl6centrum, slugr6 egy alkalommal vez6nydhet6 a mozdonyvezet6, amelyre 25 korona I

I .att 
"f, 

minden korosztilyt kiel6git6 sipilyrit felvon6kkal, r t 
"-e- 

-u"f"Ue. iir 6rink6nt. i
: szet€sen a sdov6k sdrt kedyd6knek az elmaradhatadan sdr6z6k. A ktl<tnbttz6 fordakba beosztott mozdonyvezet6k, ha dhagyjit a i
i Xz lgC+. €v december6ben itr tirgyal6 ferencvirosi ddeglci6 megil- vontatisi f6n6ks€g hadret 38 korona napidijban r€szesttlnek 6nint6nt. i
3 hpodott a szlovik koll6girkkal, hogy a tiz napos csereltdtll€st kovet6en Abban az esetben, ha fordul6n kivllli vez6nyl6st kap valaki, tovibbi I

i m€g tovabbi Ot rnpig, a ruiluk szokSsos Udlil6hasm:ilati dii fei€ben 19 korona rnpidti illeti meg. ;
! rendelkezestlnlcre bocsitiak az odtlSt. Jdenleg m€g tartanak a targyalisok a k6tdez6 mukaid6 tekintet€ben. !
I A MOSZ fqencvirosi tagcsoport es a ferencvirosi llzemi tanics p 1990-ig heti 40 6ra volt, 1992-t6l heti 36 6ra a kotelcz6 munkaid6 f
I k"pool"titt"k ktisz6n-het6en, az llf dontdse alapiin vilt lehet6v6 tdbb a mozdonyvezet6k szimira. !

i mL vont"tlsi f6noks€g mozdonyvezet6l szim,in is, hogy k6stol6k6nt e mostani tergyalSrck a heti 32 6ra bevezet6s€nek Ii:lt6teleir6l €s i
fi n6hlny napig megismerkedhessenek ezzd a leny0g6z6 term€szeti lehetsdges m6diir6l sz6lnak. :
3 komyezettd. Nylreeyhiza, Kiskunhalas, Szombathdy, Szekesfehervir Ogy gondolom, hogy ez a ndhiny nap az ismeretek gyarapitisin tul 3

i .gy-.gy mozdonyvezet6 k6pvisel6je ismerkedhetett meg szlovik kol- kellemes id6tdlt€ss€1, pihendssel, kikapcsot6dfssal tett,itoviUU er6siti !
! l€giinl lldtil6centrumival. azt az Sllispontot, hogy valamennyiilnknek nagy sztlts6ge van egymis 1
I Megtisztdtet€s, es egyben hasznos volt szimunlaa, hogy a Szlovik informici6in. !
I Mozdonyvezet6k Szakszervezet€nek elndke, JAN TURCEK ur 6s kassai Stpos l6zscf i
a r t s v r t S l f t t l F l i l r t s f f S s t 6 t B t r t t t S t t a r * F { r t t t s r i a r r t a r * t t r t a t r t S t t t * t } i * f r a S t r t i { [ t t a r t a f S * i t E l t a t t t f s * * o r * * n n r a a r i
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A XXI. SZAZAD VONATAI
A nemzetkiizi vasutas magazin
( I nternational Raitw ay J our nd )
€rdekes ciLksorozatot kiiziilt a
pv6 sz[zad vonatair6l. Ezek
nemcsak elk6pzel€sek, hanem
mdr foly6 kutat6sok. A cikkek
kdziil iirdmmel dtadom a leg6r-
dekesebbekeL Rem6lem mind-
azok €rdekldd6ssel fogjCk ol-
vasni, akiket nem hagy kiizdm-
b<isen a jdv6 sz,6zad vasdti el-
k6pzel€se.

Afbldg6a
mint a jdvd iizemanyaga?
Kttrillbeltil 107o-ot teszki az ame-
rikai vasutak kdlb6gvetds€ben a
g{zolaj &a. A legfjabb kutatdsok
ana irdnyulnalc hogy ezeket a
kiilt#geket - belo€rtve a k<irnye-
zdszewry ez6s 6s j{rmllfenntatfs
kdltsdgeit is - lefaragi6ls a foly6-
kony fiildgdznals mint iiz€m-
anyagnak a felhczn6J6s6val.
Az UN (Union Prcffic USA) az
egyik olyan v6llalat, amely &de-
kelt e foly€kony fdldgdznak - k6-
vetkezdkben FF rttviditdssel,
mely angolul LNG (liquefied na-
tural gas) - mint vontatdj6rmll
iieananyagnak a felhaszn6l6s6-
ban. N€gy fdvonali mozdony,
amelyek szerlcocsir6l, illetve k6t
ovdbbi jdrmll saj6t, fitldgdlitltd-
sf tstdllyal, szigorf tesztelds alao
iizanel 199{i-[ abb6l a c€lb6l,
hog5l megd[ap'fsflq hogY az FF
megfeleld tiz€manyag a g{ac,laj
esetleges feh6ltis&a Az qed'-
mdnyt6l ftigg az FF technol6gia
elterld6se, illetve elvet6se.
Ndh6ny autdbusz, kamion 6s
szem€lyg€pkocsi FF tizemel6s-
re volt 6tfllitvt Am6rgez6 96-
zok kibocsdtfsa l6nyegesen ke-
vesebb volt, mint azok6, ame-
lyek g6zolajjal, illewe benzinnel
iizemeltek. Az FF iizemd j6rmtl-
vek karbantartfsi kdlts6gei szin-
t6n jelent6sen alacsonyabbak
voltak, mint a gdzolaj vagy ben-
zin iizemeltet6sllek6.
Az IJP abban bfuils hogy az 6t{ll6s
az FF iizemre olcs6bb lesa mint a
g6zolajtizerL ugyanaklcor uz
USA-nak hatalmas fblCgdztarta-
l6kai vannalg mely nagym€rtdk-
ben segftene a dr6ga import6lt
gdzolajt6l vab fiigg6s cr$tkent6-
s&e. Az FF kiimyezebar6t 6s biz-
tonsdgos iizemanyagnak bizo-

nyul azonban vasriti <isszefi.ig-
g6seiben tekintve, az esetleges
szivdrg6s nyilvdnval6an meg-
gondoland6 kffds.
AFF, mely a ftildg6znak minusz
162 'C-ra val6 lehftdse folya-
m6n keletkezik (f6leg met6n-
gdzb6l), fagy6shoz hasonl6 s6-
riil6seket okoz a b6r felszindn 6s
kiszoritja az oxigdnt a tiid6bdl,
ha nagyobb mennyis6get l6le-
geznek be. A g6a ugyanakkor
szagtalan is, mely gfudetekto-
rok elhelyez6s6t teszi sziik#-
ges# a g6ptdrben 6s avezet66l.-
l6son. Foly€kony dllapotban I
liter FF egyenl6 600 liter fttld-
gLzzaL lu energiatartalma ke-
vesebb, mint a g6zolaj6. KitriiLl-
beliil 7Wo-kal tdbb FF sziiks6-
ges ahhoz" hogy ugyanakkora
energidhoz jussunk, mint
amennyit a g6zolaj nyrijt.

K6tf6le tzemanyag
A fdvonali FF mozdonyok, kettd
a General Motors, kett6 pedig a
General Electric gydrtm6nya"
mindk6t iizemanyaggal iizemel-
nek. A vontatdjdrmllvek p6ros6-
val vannak ilsszekapcsolva dgy,
hogy a 135 000 literes ,,szerko-
csi" kitzitatk helyezkedik el. Az
iizemanyagot k€t villamos meg-
hajtfsrf szivattyrl szdllitja ala-
csony nyom6son a mozdonyok-
ra. Az tizemanyag ezutdn 6tha-
lad egy mdsodik szivattydn6l,
mely az eredeti nyom6st a 40-
szeres6re emeli. Ezutdn a foly€-
kony g6zt fjMl gfunemilv€ ala-
kitj{k, majd a porlaszt6khoz ve-
zetik. Inditdskor a gizt g{zolaj-
jal keverve fecskendezik be,
az6rt hogy a 96z meggytiljon.
Az 10m kWos jdrmfvek csak
gdzzal milkOdnek, mely els6

megold6s a vil6gon. Ezek a
Morrison Knudsen 6s a Caterpil-
lar gy6rtm6nyai. Akr{rcsak egy
hagyom6nyos szem6lygdpko-
csindl, a vezetd6ll6son gynjt6si
kulcs van. A gydjt6shoz gy'6jt5-
gyertyr{kat haszn6lnak. Ez ut6b-
bi j6rmfvek tizemanyagell6t6s6t
hdrom darab, egyenk6nt 6300 li-
ter frtartalmri tartr{ly biztosftja,
melyek a mozdonyszelcr6ny al-
s6 r6sz6n, a keret alatt speci6lis
tartibercn&,zesen van 16 gzitv e.
Az iznmany agell6l6st kiiltinle-
ges szelepeken keresztiil mikro-
processzorok ellendrzik. A mik-
roprocesszorok a tartr{lyok
egyik v6g6n vannak elhelyezve.
Az FF fjM[ 96zz6 tbrt6rd ala-
kiu4sa 6lland6 feliigyelet 6s el-
lendrz6s mellett trirtdni( mely
egy p6rologtat6 berendez6s, me-
chanizmus ridr{n val6sul meg. A
p6rologtat6 berendez6s az utol-
s6 6llom6sa az iizemanyagnak,
mieldtt az a porlaszt6khoz ke-
r0lne.

Olcso dizelszerelv6nyek
- n6met tervezdasztalon
A n6met AEG 6s Daimler Benz
c6g kciziisen olcs6, kisfogyasz-
t6sd dizelmotorkocsi 6s szerel-
v6ny tewez6s6t 6s kifejlesztds6t
kezdte el a helyi 6s region6lis
vasfti utasforgalom lebonyoli-
tAsa c6l16r a. Az LVT mo torkocs i
modul6ris (egy darabb6l 6116) 6s
tagolt (igdny szerint kibb darab-
Ml <isszerakhat6) v6ltozatban
kdsztil majd. A munkabizotts6g-
ban a DB is benne van. Aproto-
tipus tesztel6s6t L996 koz.ertre
tervezik. A kdt- vagy t<ibbkocsis
vi{ltozat ugyanazokat az egys6-
geket tartalmazzq mint az egy-
kocsis LVT v{ltozat. Mindk6t

v{ltozat f6bb jellemz6i kdzdtt
megemlithetjiik az alacsony,
60 mm-es padl6magass6got,
mely a sinkoron6t6l m6rend6.
Ez a magass6g a motorkocsi
hossz6nak lo%o-ra 6w6nyes,
sz6les, k6tsz6myri ajt6kkal, me-
lyek az alacsony padl6jf r6szre
kertilnek bedpitdsre. Igy eldse-
gitk az utasok mozg6s6t 6s
nagyban megkrinny(tik a moz-
gdss6riiltek ki- 6s beszdll6s6t.
A kiinnyf j6rmdszerkezet cscik-
kenti majd az iizemanyagfo-
gyasztdsl mely a gy6rt6k egyik
f6 c6lja.
Szerinttik az dj jdrmtl tizem-
anyagfogyasztdsa kisebb lesz,
mint az aut6buszok6. A j6rmd-
vek bels6 felszerel6se megegye-
zik majd a N€metorsz6gban
k<izlekedd hagyom6nyos aut6-
buszok belsd felszerel6s6vel. A
tagolt LVT hossza 36,82 m, t<i-
mege 45 tonna, tengelyterhel6se
10,8 t, 2 db 250 kW teljesitm6-
nyf dizelmotorral. Befo gad6k6-
pess6ge 130 tildhely 6s 108 6116-
hely, 4 s zem6l y I n6 gy zetm6ter.
A sz6l6 motorkocsi hossza 25,7
m, tdmege iiresen 33 tonna, ten-
gelyterhel6se 11 t. Motorja 185
kW teljesitrn6nyd dizelmotor. A
sz6l6 motorkocsi befogad6k6-
pessdge 82 0ldhely 6s 102 6116.
Mindk6t v6ltozat v6gsebess€ge
120 km/h.
Az err66fritel automata berende-
z€ssel elekro-hidraulikus ellen6r-
z6ssel. A f€kberendezds magdba
foglalja a fokozatos nyom6sf tr{r-
csaf6ket, rug6er6tdrol6s f6ket 6s
az eleknom6gneses sinfdcet. A
ker6k6trn6r6 750 mm, mig a ten-
gelytAv 2,1 m. A j6rmfszek6ny
sdatikus nyomrispr6b6ja nincs a
tervezetben benng mertez l€nye-
gesen megncivelnd a gy6rtfsi kiilt-
s6geket Az LW gy6rt6sa megfe-
Iel a jelenlegi szabvdnyoknalg
melyek 20m kN sztatikus nyo-
mr{spr6b6t ir el6.
A tervezet m6g mag6ba foglalja
az 6tl6tsz6 vezet66ll6s h6tralat,
mely lehet6v6 teszi az utasok
r6l6tts6t a p6lydra, automata
jegyv6lt6 berendez6st 6s WC+,
mely a mozg6ss6riiltek ig6nyeit
is kiel6giti.

Forditotta a IN-b6l
KATONAGYORGY

FEITETE DOB,o'Z A VONATON
Hollandidban ezenhil nemcsak a reptil6g6peket, hanem
a vonatokat is elldtjdk fekete dobozzal. Aszerkezet fo-
lyamatosan riigziti a szerelv6ny sebess6g6t, az iisszes
jelz6berendez6s, valamint a f6krendszer mfkiid6s6t. Ki-
siklds vagy titkiiz€s esd6n a fekete dobozban vissza
lehet j6tszani a tiirt6nteket, 6s me{i lehet dllapitani a
baleset okdt. Az 6ji6sr6l egy Amszterdam melletti sri-
lyos vonatszerencs€tlens6g utdn hatdroztak.

(Vasdrnapi H irek 1995. febr udr 02.)
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,6 6taTOMGNy Foat aegrcDeN
Kis 06p6sa{ taQtiQdia, avaqy

1995. februar 3-5. kdz6tt a
uAv nt. vAsrrrAs sponm0zPor\rr
szervez€seben ker0lt sor Cegl€d v6rosdban a ha-
gromdnyos nyilt rendsz-eru vasutas teremfocl baJ-
noksag megrendez€s€re. A rendezds 6s szervez€s
motorJal
Sz6npry CyOnCy (rn, a Vasutas Sportkozpont
eln6khelyettese, €s
gant6Czr;ArvOS trn, a Vasutas Tomegsport Bt-
zottsi4vezetdJe volt.
Februdr 3-5n a d€lutAnl 6r6Lkban drkezett uieg, €s
helyezkedett el szillishely6n a D6z,sa Gydrgr Kol-
l6giumban a nelrez.ett l0 csapat. Vacsora utdn,
technikat €rtekezlet keretdn beltil kerfilt sor a sor-
sol6sra, s a J dtekszabdlyok tsmertetEsere.
A Mozdonlnrezet6k Szakszewezet0t az 1994. €vl
MOSZ kupa baJnokcsapata, Smmbathely Vontat6-
st F6ndks€g mLuzdonyv v,et6t k6pviseltek.

A J at€kra nsr v,ett csapatok:
1. Bp. Uzletlgazgotbsdg
2. Debrecen
3. CegIH
4. Kilkdplnn
5. MAV egdszs6gitgg
6. Mlskob utozo
7. Moztorryvez-etbk
8. POcs Ozletigaz4atbsdg
9. Szcged Ozletigaz4at6sdg

1 O. VasJ drmrt Szombathefu
A csapatok k6t 6tds csoportba lettek sorolva, amt
azt Jelentette, hogr csapatonk6nt 10 m€rk6z€st,
dsszesen 20 mflrk&z€st 2>AO perces J6t€ldd6vel
kellett leJAtszanluk.
A m€rk6zdsek februdr 4-6n reggel 8 6rakor ke zd6d-
tek. A baJnold megnyit6t OMih Z,r,lttuL nr, Cegl€d
iillomdsfdnOke tartotta, kOszdntve a r€sztvev6ket.
s kellemes td6t6lt6st kivdnva e sz€p vdrosban.

Ajatek avdros csoddlatos sportcentrumiban Ma-
grar lAszl6 ir, a ceglddl VSE irglez,etf eln6ke
szp onzor SJiisdval kezddd 6tt meg.
HArom Jift6lwv*t6 felvS.ltva vezntte a marertonl
id6tartamri J6t€kot.

Battnok Gdbor
DorozsmnlI4Jos

VeresTamns
A mozdonlnruetlk 94. nyarin a 6. helyet 6rtdk el
Szegeden, ezdrt c€lul az el6rel6p6s volt ldttlzve
Horvdth Gyuri csapatAnak
Csoporton belfrl a MOSZ csapata a 3. helyet sze,
rezte meg 4 ponttal, a€rt a vas6rnapi helyoszt6
m6rk6z€sen az 5-.4. helyez€sCrt Jatszottak a Vas-
Jarmri csapatdval. Kem€ny, gdlkos m€rk6zdsen
4:3 arAnyl gydzelemmel a torna 5. hely€t snrezte
meg a MOSZ csapata.

Helryez.esek: I. Mtskob
II. P€cs
III. Bp. Ozletlg.
M Egdszseg@
V. Mozdorryuezctbk

W. VasJdrmit
wI. CeglEd

WI. Debrecen
D( Szcged
X. Kdlkdpolnn

A torna fdnlpontJa a diJkloszt6 finnepseg volt, ahol
a helyezett csapatok oklevdlben, nagron sz€p ku-
pdkban, felszerel€sben 6s labddLkban r€szrsriltek
Mtndenld k6zis vElem€nye volt, hogrJ6l stkerfrlt,
igen sportszeru rendezv€nyen vettrlnk rdszt, me-
ly€rt k6sz6net minden €rtntett szenrezfrnek, r6szt-
vevdnek
Aze,furlaugusztushavtfolytatdsazeltz.etestervek
szerlnt Hatvan vdros6ban kerfrl lebonyolitdsra.

Slpos J6"sef

TEREMFOCI
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Itrdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet6l6tsz6m 6s szolg6lati 6ra 1995. 6v 1. h6 22 munkanap

szdg&ti Allo szdg. Ktfr?,)|a'4 Kdt" 6ca
hely nfuy 6ra t6l6ra,,-"&t

Szolg6lati Auo- Szolg. Kjrfrzalr]fr, KitL 6ra

hely m6ny 6ra tfl6ra,,-"6ra

Bp. Keleti 26 3l O43 554 ln n6

1 7 3 3 1

Bp.Fercncv. 170 23385 176 I 176

1 7 4  l o

Bp.Erza'o 2s tTt 
f : 

to

SznfDok Y2 47 4n 23 659 176

16'I O 2

Safelr€rv6r 355 52nl 7Y 6 174

1 8 1 3 0

Bp.D6li 6 6W 9l O 176

1 7 8 2 0

Gy& 1E6 25335 76 O 176

l 7 0 l o

Hegyerlralom 87 12628 50 O 174

l T l l o

Balacsagyrmrt 66 lO 834 l}8 2n n6

1 8 4 1 5

Hatvan l4O 22467 398 O 176

1 E 7 3 0

Bp.Ktll6nc6l6 5 E74 O 0 176

1 7 6 0 0

Miskolc 462 66 416 65 733 176

1 6 6 A 2

Fnzesabory 106 
i::, ltt ; 

ttu

Debrec.en 254 34 T1 152 EO 176

l T l l o

P0sp0kladlny 147 20 66 3E 380 176

NyrregyhdzE 263 i! rro :t ; n6
1 6 8 0 0

7-Ahoty 169 22l0o 0 O 174

1 7 2 0 0

Szcged lU 17 fiz 229 ln 176

l 7 l .  2  |

B€kdscsaba 261 37 747 l9l 21 176

. 1 7 2  I  O

Kiskunhalas ll4 17 O2O 35 72 176

1 6 9 0 1

Szentes 247 36 171 65 O 176

1 6 5 0 0

P€cs 259 38412 158 610 176

1 6 6 1 3

DomMv6r 276 N%3 1283 38 176

1 7 9 6 0

Nagykanizsa 2O3 29583 37 137 168

1 6 8 0 1

Szombathely 239 33215 72 2OS 174

1 6 6 0 1

Celld6mdlk 22O 31 425 896 lO 172

1 6 7 5 0

Tapolca 98 14 &7 586 U l'12

r 7 5 7 1
Zalaegerszeg 99 14877 232 42 114

1 7 1 3 0

H6l6zar 5397 779232 6921 3728 174,9

4 & 4 2

Budapest II. 185? 2718fi n56 llo4 175,1

1 7 5 2 1

Miskolc tJI. 568 82 617 176 733 176,0

1 6 8 0 1

DebrecenUl.6& 9tc97 2a5 552 176,0

1 6 9 0 1

7.6honyrJl. 169 221ffi O O 1749

t 7 2 0 0

Szeged trl. 746 1o8 446 52o 213 176,0

1 6 9 l o

P€cs tJI. 738 108 958 14?8 785 173,8

t 7 l  2 r

Szombathely 656 94 l& 1786 341 1739

t 6 9 3 1u.

Felel6s szerkesztd: SIPOS J6ZSnf
A szerkesztds€g cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.
Telefon: 1130-818, 1339-540
Uzemi telefon : Ol -l 6 42, 0 I - 1 840, 0 f - I 9-90, OL -2L-87

A Mozdonyvezetdk Szakszervezete negbizAsdtMl kiadja az
ANIIKVA Kft. 1202 Budapes! IAztu u.38.
Telefor/fax: 2U-3550
Kdsztilt az ANIIKVA nyomdaiizem€ben
Felel6s vezet6: Andics L{szl6
Munkasairn: 95.061


