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TAJEKOZTATO
a krilfdldikikiildet6sinapidii ttzet6s6r6l
k6t6ttmegdllapoddsrol
tCrit6smegillettaz el6z63 6vbennyugA MAV Ftt. vezfigazgatdja 6s a reprezentadvsZakszerveze- 4. A visszamendleges
illetve azokata mozdonyvetek 1995.februdr l7-6n - a MozdonyvezetdkSzakszervezete d(ba vonultmozdonyvezet6ket,
hosszasegyeztetdtfu gyal6ssorozat
z.et6ket,akilnek vasriti munkaviszonyaaz el6z6 3 6vben
kezdemflnyezfls€re,
utfn alAirttrJr
a,,Meg6llapod6sta kiilfdldi kOztishatdrdllomdsokon sziintmeg.
munkdt v€gzd munkavdllal6knaprdfjatfrgyfban". (Gy.46mell6kelve.)
II. Fizetdsm6dja:
6411985.Szem.f.sz.megdllapodds
A meg6llapod6skdt rdszMl 6ll, egyrdsztrendeziaz 1991-tdl A) Visszamendleg
1994-igterjed6 id6szakravonatkoz6ktilfOldi munkavdg#s 1. 110,69Ft USD-FtSrfolyamon,
fizetfls akkor vdlik eseddkess6,
ha a
alapjdn jdr6 elnaradt naprdijak kifizetdsdnekmdrt€kdt 6s 2. a visszamen6leges
(dolgoz6),amegdllam6dj6t" mds6szt pedig 1995.janudr 01-tdl szaMlyoazaa MAV k6pvisel6je6s a mozdonyvezet6
kiitfdldi k0z0s hat6rdllomdsokonvdgzettmunkddrtj6r6 dfja- poddshozmelldkelt,EGYEM MEGALLAPODAST' al6i,rja
zdsm6rtdkdt€sm6djdt.
6sazoka mozdonyvezet6k,
akik pereltekm6g+ a nyilatkozaAszabdlyozdsldnyegea k0vetkezC
tot is aldirjdk.
3. 50 000 Ft alatti jdrandds6gotegydsszegben,e feletti
j6rand6Mgesetdnpedigminimumhavi 20 000 Ft-osrdszI. Kiket 6rint?
20 f6, Kiskunhalas letben fizeti a MAV b6rfizet6sinapokon 1995.december
1.A jogerdsftdletektekintetdben(7-Ahony
ffi f6) az it6letekbenmegdllapftottUSD dsszegeket110,69 31-ig.
Ft-os6rfolyamonfizetik meg azft6letbenfelsoroltmozdony- B) 1995.janudr0I-tdl
l. Az 1995.janudri ds februdri h6napokbantdrtdnt kiilf0ldi
vezetd<nek.
2. Azrlk a mozdonyvezetdk,akik meghatalmazdst
adtak a munkav€gzdsej6rdkikiildetdsinapidijat1995.mdrciush6kiilfOldi
kikiildetdsi
napidlj
megfizetdse
irdnti napbanki kell fizetni.Errendzve4t3l50sz.alatt1995.februdr
MOSZnak a
munkaiigyivita, illetve per megindit6Mra1991.mdjusvagy 2l-€ntAvintment ki mindenlJzletigazgatdsdgra
6sa Zdhonyi
jrinius vagyjflius h6napolr6l kezdvekapnaktdrit6st.@zek- lJzemigazgat6sdgra,
Gy 23-l&11995 Szf. sz.alatt.
16la mozdonyvezet6kr6lvan ktil0n lista.)
2.Ezpket a napidijakatFt-ban f:r;etia tvtAV a kiktildet6skor
mun- 6rv6nyesSrfolyamonflszfimitvaa3011992.(II. 13.) Korm.
3. Azok a mozdonyvezetdk,akik nemkezdem€nyeztek
katigyr jogvitdt, (nem adtak meghaalmazdsta MOSZ-nak), rendeletbenmeghatdrozottdevizadsszeg507o-dt.A rendelet
mell6kletdben
megdllapftott
tisszeg.
azokL992-t6lL994-igterjeddi&lre kapnaktdrftdst.

1995.mdrcius

Mozdonyvezet6kLapja

Ausztria
Cseh6sSzlovdkKtizt.
ut6d6ll.
Jugoszldvia
Szovjetunidut6d6ll.

50Vo
8 6ra 46ra
185
92,5
12
6
19
9,5
13
6,5

ATS
USD
USD
USD

8 6rdra
370
24
38
26

A tdvirat szerint csak az egybefiigg64 6ra\ illetve 8 6rai
vehetdfigyelembe.
kiilfdldi munkavdgz€s
Ad6zis:
A kiilfdldi kiktildetdsi napidij ut6n csak szem6lyijdvedelemad6tkell fizetni.
Aki 1992.decemberl5-ig ldtesftesMAV munkaviszonyt,
30Vo-azffizik,ll%o;a addmentes!
annaka kapott<lsszeg
Ala 194t2.december15.utin ldtesitettMAV munkaviszonyt,
€s30%o-aad6mentes!
annaka kapottdsszeg70%o-aad6zik
Gyakorlati tanicsok:
helyi kdpviseldivegydkfel a kapcsolatot
l. A szakszervezet
a vontatdsif6n<ikurakkal,hogy
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- a kigy{ljtts mindentrintett mozdonyvezetdre
megtilrtflnien
1991-tdl,illewe 1992-t6l1994-ig,ftiggetleniilatt6l, hogy
perelt-e,vagysem,
- a kigyfjttitt dsszegeketellen6izz6k le 6s vessdkOsszeahol van- a MOSZ dltal tdrt6ntkigyiijtdssel.
(A kor6bbanhivatkozott febr. 21-ei triviratbanugyanis a
hogy
v ezligazgat6sdgutasftotta az'Uzle[gazgat6sdgokat,
1991,
gyiijtsdkki, illetve ellen6izz6ka visszamendleges
92,93,94.ei kiilf0ldi szolgdlatoksz&ndt€skiilOnitsdkel
a 4, illetveaB 6rdtel6r6,illetve meghalad6szolgdlatokat.)
kiiltin vdgrehajtdsirendel'
2. A megillapodilsv6grehajtdsdra
kezdstfog kiadni a SzemdlytigyiF6oszt6ly,de aztval6szlnfi'
leg csaka jdv6 hdtenkapjek megaz 6rintettelc
3. Ha a kfilfdldi kiktildetdsinapidij tigydbenbdrmilyenprobl6mamertil fel a teriileten,k6rem,hogy engemkeressenek
meg.Tel.:0ll2l-87, 0Il 19-90,0U1662;
133-9540
Vdrosi:113-0818,
Budapest,
1995.
februdr22.
Dr. VagadayIldik6, jogtan6csos

NEVEZZ CSAK RACI-NAK!
Az elmult 6vben egy dkalommal
e lap hasibiain irtam meg gondolataimat, mely koromnll fogva
t6rt6nelmi olvasminyaimra, szilleirn, nagyvtileim elbesz€l6seire
timaszkodva pr6bi,lta meg tszvefoglalni e sz6 - ncionalizilis
- ielent6set,illetve azt, hogy .
v6 ielent6startalmit6l fuggedeniil a Ritosi korszakbanemberek
t2ezrei mit voltak k6nytelenek
et6hi, elviselni, elszenvedni.
1995 els6h6napiaibanimmiron
kezd a sz6 irjra meghonosodni,
s csakigy puritinul megielenitve
hallani itt-ott magyar, de leginkibb vxutas aikakon.
Vannak, akik az egyszenis6g,a
rovidsdg okin mintegy bec6zve
mondiik - raci -, de vannak,
akik 1 s25 neh6z, nyelwor6 kieithet6segemiatt - raciondizil6s
- kerttlik a sz6 hasznilatit.
A l6nyeg - tgy hiszem - irzonban most is abban reit6zik, ki
mit €rt alatta, milyen gondolatok-6z6sek keritil hatdmiba, ha
hall6iarataine sz6 ktszik be.
A magyar nyelvnek van egy nagyon fontos hrJaidonsiga,mely
6rz6sviligot id6z, hangulatot
kelt. Nem vagyok nyelv6sz, de
talfur nem iirok messzeazigazsigt6l, 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,

Szijleim szerett6kvolna, ha nagy
mfiv€sz, m6gpedig zenemfiv6sz
leszek. Meg is tettek mindent
annak 6rdek6ben, hogy n6gy
6veskoromt6l zenetanirt fogadva mell6m, csiszoljik hallisomat, s bizony volt m6dom minden ellenkez6semellen6rea sziraz lit nyeszegetni. Diik6veim
sorin t6bb tucat zenetanir kozcuk mriv6szek is - tehetsegem 6s ,,szorgalmam" alapiin
hol oveges szemekkel, hol 6rj6ngve hoztik tudomisomra,
hogy olyan a hallisom, mint az
egyseri katoninak, aki Doberd6nAl l6gnyomist kapott, s ett6l
kezdve a boforcot is stt6gethett6k a lile mellett.
Bir abszolirt zenei hallisom kivinnival6t hagy maga utin,
m6gis egyre lobban azt tapasztalom, mhtha a racionalizilis
legalibb k€t hangon, du6ban
sz6lna. Nem ugyanazt6rti alatta
vezet6 6s vezetett.
A zlsd6viv5k vind6n esszenisit6s, korszerisites, munlaszervez6sa dallam.A darabontokszinti6n dbocrites, le6pit6s, munkahelymegszrin6shallatszi-ka zilmmdg6 k6rust6l.
Valami tehit nincs rendben.
Ez6rt tdin a szolf6zst 6s az osszhangzattantkellene csiszolgatni.
Hogy a du6, a tri6, a kis- 6s
nagyterc bir mis-mis hangon
sz6l, a ddlamot, a hangzesttekinwe kieg6viti egymest, hallgatoinak Elvezetetad.

Komolyra fordiwa a sz6t, ma
rigy litom a MAV helyzet6t,
hogy sem vezet5i, sem vezetettjei kozott nincs meg az az 6sszhang, amely n6lkiil a teryezett
italakules mer6 ilom, ez6rt a
kivint c6lhoz nem k6zelit. annil
inkibb n6 az a bizonyos szakad6k.
Hiinyzil az a legfels6 szintfl,
szakmai Ervekkel alitemasztott
eltok€lt szind6k, mely kell hogy
)ellemezze birmely gazdasigi
egyseg koz6p- 6s hosszri tivir
i6voi6t.
Felel5sddnt€sekhijin nem t6rt6nik, nem t6rt6nhet egy6b,
mint a KUF, korszak idei6ben.
Mindenki a j6l v6gzettszervez6munka tudatiban kipipilta a rovatot, hitrad6lt sz6k6ben,a vastti 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. ,,mell6kvonalakegyszerfisitettforgalma" a tovibbi le6piil6s kezdet6t
jelenti.
Felszimolt ind6hizak 6s sorompok nem a vonzer6t jelenrik az
utaz6- €s szillittat6 kozonsegnek. A k6ztt el5n megill6 vasfrti
iirmri 6ppen azt az el6ny6t vesziri el, amely miatt elte4edt
viligverte. A gyorsasigot, s a
relativ olcs6sigot, mely az energiafelhasznilis teren val6sulhat

meg. A biztonsigot immar mintha senki nem emliten6. Pedig
Szaiolegyik tanulsiga azis, hogy
szizadunk v6g6n az emberi mulasztis lehet6s€g6t6ppen a mechanikus vagy elektronikus berendezesek ki6pit6s6vel, feilesztesEvellehet cs6kkenteni.
Mell6kvonalain}on az egyverrisitett forgalom 6ppen azt jelenti,
hogy a m6g megl6v5 - s elismerten, a kornak immlron nem
megfelel6 - jelz6si es biztonsigi
berendez6sek felszimolisra keriilnek, melynek k6vetkezm6-"
nye, hogy fokozottabban el6t€rbe kertil az emberi t6nyez6, a
hibezis lehet6s6ge.
T6ny, hogy a ma hallhat6 legfirntosabb szakmai 6rv az, hogy
k6t vonat a vonalon nem fog
talilkozni, hiszen csupln ,,csak"
az az egy verelv6ny ficg otemesen valadgilni. Azonban az elmult 6vek bekbvetkezett balesetei azt mutatiek, hogy nem ez a
lelleg0 esem6nyvezet a rendkivtili vasriti esem6nyek kozbtt.
Mirpedig ha egy STUDENKA
VAGONKA szintben, azonos
id6ben 6s helyen kereszteziegymist egy bekesen arat6 kombijnnal, akkor nem lesz lehet6s6g mist mondani, mint a viccbeli egyszeri bakter, aki behiltott az ablakon:
-/srzony! Gyonongyercki, mert ilya
nrg nan ltittil!

SiposJ6zsd

Szeruezdsalntt:

1995.mdrcius

Lapja
Mozdonyvezet6k

4

aaa

NAPJA
MOZDONWEZETOK
AZ EUROPAI
f 995. febru6r 2r2l-€n Manfred Schell meghivds6ra Franldurtban el6k6szit6 megbeszGl6sekfolytak egl haglomdnyteremt6 rendezvdny, a Mozdonlwezetdk NapJaszervez6sere6s megrendezes€re.
Egr tlyen nap €venkdntt rendszeresseggeltdrt6nd
megtartdsa megfelel6 t6rt€nelmi indokot, elt6k€ltseget, twdbbd a targrwben megfogalmazhat6, a
htvatdst. a vasutakat 6rint6 aktuAlis t€mAt kell,
hogr reprez,entSlon.
StposJ&z.sefazAI'E alelndke
AMOSZ delegAci6Ja,
6s Husz6r LAszll tolm6.cs a MOSZ k6sz Javaslata
btrtokAban kezdte rr:Legaz el6kdszflleUtargrdasokat. A MOSZ febru6r f 6{ tig^/h/6 blzottsfut frl6se
alkalmasnak tartotta az e nappal kapcsolatos el6terJesztdst.
Nwezetesenar6l van sz6, hogr 1830. szeptember
l5-€n tndult az elsb k6dorgalnrl vasrit Ltverpool-Manchester kOz,6tt,amely alkalombdl az elsb rnszdonyt nem mis, mlnt Stephenson Gy6rgl m€rndk
vezntte, aklt a vll6g ma riS/ Usztel, mint a vasitl
kOzleked€smegteremt€senek at5fat.
Marrfred Schell a Javaslatot megalapozottnak es
J6nak tartva. a r€szletk€rd6sek megvitat6.sdt tartotta fontosnak. Termeszetesenav6gs6 d6nt€st az
riprfirsr brflsszelt ALE et:Oksdgl frldse mondJa kl,
de meggr6z6d6sunk alapJdn egr megfelel6en el6kCszitettJavaslatot az eln6kseg tdrnogatnt fog.
Megbeszel€sfrnkalapJin az ahbbi Javaslatot terJesztJfrkaz elnOksegtfrles el€:
'Az
632i995 €u mottbJa:"A MOm|lwwEItK
SreKONK EUROPATI'
Rendab orsz.dg: Maggarorszd.g.
Progranwk:
szeptember 15.
,4LE elnbksbgtltles
szeptemfur 16.
fiirutepl kor{erenclo amefuen k€t Jortos eW
adhs huWzk eI:
€qrt wnotok Ew6pdban
I. Nagrgrsebess
2, A moggar wsulakJeJlMEserek trdrryuLtsdgaL Az elbodlsok megtnrtlsara egp kttlJbldt €s egg tuzal sznktekhtElgt k€rilnk JeL
,42 elbadfisok utln s$tbkoryferencla" mdd
dAiltntd tfrrosnEzi s ken\lne a prqramba
Este B. AO6ral kez.dettetnnggszabdsu m(tsoral egpbekdtbtt bdl kerfrI megtorthsra.
A k0zpontt, budapestt rendezv€nyekkel p6rhuza.mosan valamennyl ALE tagorszagban rendezv6nyelrkel eml€keznenek meg a mozdonyvez-etbk
napJar6l.
Az esem€nysor oratra fontos ktlfOldl €s haza| sznm€lyls€gek kapnak meghivdst, mlvel elk6pzel€setnk szertnt poltilkat-t6rsadalmt esem€nyt kell,
hogrJelentsen ez a rurp.
Term€szetesena rendezv€ny kdltsegett elsdsorban
az ALE flnanszirszza,, de a hazal rendezest Jog
megkapasa fo\rtan a MOSZ-nalclsJelent feliadatot.

A GDL k6zpontban tett k€tnapos htogatets szakszervezetirnk szdmdranagron fontos eredm6nnyel
J6rt, mert eredeti form6ban megkaptunk t6bb dokumentumot, melyet munk6nk elk6vetkezend6fdzlsaiban tudunk felhaszn6lni.
E;zekakdvetkez6k:
1. EU.FehErKdngu
tartalma: Eurbpat Szxihlpolitika
- munkalueIgteremt€s
- gazdasagi uersengk€pess€g
- szocidlpoLitikaic€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 SzakszcruezetekEwdpat Unib'
Ja) dlldslqlnlh.sa az EU. %ld- Kdrryuette,.
4. N€metKOzszolgalott Szit:etsAg DBB) CrlldsJqln'
Ii.saazEU. %n-, illeh.,eFehErKdngu€hez.
5. NOmetVas&tRL(DBAg) tardaszcrz.MEse.
6. Az 6nn bsztrak) uontatajdrmi-ueetbk stresszterhelEse.
Szak€rtbttonttlmdrry a mozdongueetbk stressztertelEsdrbl €s ez-ekhotd.salrdl cE emberl szertnzntre.
Budapest, 1995.februar 23.
Slpos J6zsef, elndk

GYASZOLUNK
A MOSZ KiskunhalasiTagcsoportj6nak
szomorfibejelent6stkell tennie.
1995.februSr 09-6n
6let6nek40. 6v6benelhunyt
SZTANKOVICSXATUAT,I
mozdonyvezet6koll6g6nk.
egyj6bardtot
Szem6ly6ben
6smunkat6rsatvesztettiinkel.
Eml6k6tmegdrizziik.
MOSZ KiskunhalasiTagcsoport
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Ahogy a foqgalom, 6s a serendszerv6lt ismertt6:az eu- dult meg a forgalom, ahol
besseg ndvekszik, egyrc nam6r a hiiborf kitor€se el6tt
r6pai ETCS 6s az USA-ban
gyobb sztiks€g van a k<izbelev6 ATC$ amelyt6bb foko- mikrohullAmri tornyok-an6pitett, j6l mfikod6, megbizzat6, moduliiris fel6pitdsfi. tenniik s€rii,ltekmeg, amelyehat6 6saz emberi t6ved6st kiTehdt, a hasonl6 mfikod6sfi ket ardnytalanul rovid id6
kiiszobdl6 ellen6rz6 rendnagy teljesitmdnyri egys6g alatt helynelehetetthozni.
szerekre. Mind a hardware
Ennek a rendszerneka f6 jelegy kisebb r6szegys6gemfi6s software technika, mind
lemz6je az inform6ci6k ponkdrdik a mell6kvonalakon, de
pedig a modern tdvkcizlds itt
szerves egys6get k6pez a tossdga.Pontosadatokat k6r
tud betcirni a krizleked6s monaggyal. Azegyrkf6 c€l a jel- a vonatok jellemz6ir6l 6s pildernizalAs6ba. Itt tev6dik tul
lanatnyi pozici6j6rol. Itt nagy
z6srendszeregyszerfisft6se.
a nagyleraes: ha a legikozAz egyrk legkorszerribb segits6get nyrijtanak a mffleked6s ellen6rei, ir6nyit6i
holdak, melyek a vonatok
rendszer az, amelyn6l a v6ghelyzet6t m6ternyi pontos- mindegyik repiil6g6pet bizrehajtand6 parancs 6s a v6gsdggalrillapftjdk meg 6s ,,k6- tonsdgosanle tudj6k tenni-,
rehajtris krizott nidi6+lektrohozni a legforgalmasabbrenikus ellen6rz6svan.'El6szcir sedelem n6lkiil" tov6bbttj6k
az adatokat.Az alkalmazott, piil6t6ren is csupdn sz6beli
az irAnyit6 sz6ban, r6di6n
k6zben hordozhat6 mfisze- 6rtekez6ssel 6s adatkrizl6skeresztii{ ad utasitdst a mozrek 6rt6ke darabonk6nt 1000 sel, mi6rt ne lehetne megtendonwezet6nek. A rendszeriutomata ellen6rzi a voUSA doll6r alatt van 6s 100- ni ugyanezt a vasriton is egy
nat szdm6t, 6rv6nyess6g6t6s 200 m6teres pontossdggal riidi6telefon sqgitseg6vel?!
(folytatiuk)
dolgozik. E rendszer el6nye,
ezt <isszevetia vonat pillanathogy az inform6ci6szolgdltaForditotta: Katona Gydrgy,
nyi helyzet6vel. Valamennyi
rendelkez6st k6dolnak 6s t6shoz nem haszniilja a vomozdonyvezet6
nat-palya kapcsolatot.
rogzitenek.
SzentesVont. F6n.
Igy mfikodik a d6l-afrikai
Spoornet tdrsasrig vonala,
ahol megmaradtak - s6t
visszatett6k - a r6gi jelz6sAz 6tlapunk fede6t, hiven 6kesit6,
rendszereket, de kozbeiktatAktudlis baleseh'. 6v/ 6nesft6.
Ndlunk e el66te/. mndlg elsdrend0,
tdk ezt az ellen6rz6 rendHdf akkq n640k meg, ml leszma a mend.
szert.
Tehdt metre tart a 2000.ett
Ebd togas lvlAV-ossandvtcs. m indene k fdl'1tt,
Aqgentin6ban a FEPSA6wetkilsziibin eoasiti
Rdk Jend sarus. k<5t0tk6z6 k6z6lt.
te az UNION PACIFIC (USA)
PFT-saks0tk6reznek, el6kgr0l tepsi. bors,
ielzdxmdszu?
Mlt kdszhl e 0tdfJaron? Arokbon s0lt egi gyots.
TRACK WARRANT rendSTa,iolonmagterftenek, minden 6tel rendben,
szer€t az 5200 km-es vona1. Mkozben a fejleszt6sekf6Eha vonat agy kocsia, 0l e dfteremben.
lon. E rendszerneka lelke a
k6pp a nagy sebess6grivonaK6vetkezik a f66fel. gyornrunk korg6n morog,
megbizhat6 t6vkcizl6sen alalak 6s automata metr5k fel6
Rendez6ben kdztil mdr o. kirdntolt von6horog.
A meste;okdcsunknok, rdgl legffub vdgyo,
pul6 ellen6rz6s.Ezt n6hany
irdnyultak, nagy ig6ny meI db fehdrf6ny0. kdzllehdlCmpa,
mikrohulldmri clrsszekdt616ri.ilt fula mell6k-6s szirnyvoA/elyef minf fakonalat k6rbe*6rbe fagal
nalak megbizhat6 jelzds- di6vonallal alakftottdk ki,
Esmegdll a tolatas. megdll mrhden vonat
Lass0menet klmutatds, spagelfl hossz0l$a,
rendszerrel val6 felszerel6se melyet egy kdzponti sz6miF5ltrdfu6r& sopkdjdban, meneszt o forgalmlsto.
tu6nt. Az zur6pai jelz6srend- t6gdp vez6rel-ellendriz. A tel,42 6tkez6s cs0csponljo,Jojjhn hdt a desertl
jes rendszer felszerel6se 5
szergydrt6&gek f6leg a nagy
F6kontaktor 6rinlkez6. amely fnssenreszelt
milli6 USA dolliirba kerii{t! !
sebessdgfi vonalak 6s autoHo ezek utdn valokl, flnomat kdvetel,
L-egyenannak regu6fot ampllszfdt kdrelteL
Hasonl6 rendszer mfik<idik
mata rcndszerekben l6ttilk a
lnyalkland6 lldfelhd, szdll e emberfel6.
jov6t. Az rij technol6gidt f5U;Zehnaon is. Itt szint€n a
Dhelmotor olaldbon, s0lt D3-as rel6,
r6di6jelek v6ltottdk tul a
leg Azsia nagy bemhaz6saiMl lukullusi bkomo, oz ember esze megdll,
helyhez kcitcitt piilyamenti
ban 6s a metnrhdl6zat ki6piSovonyukdposztak6nt tapasolt, 6berc6gl peddl
Eek utdnJ&t mald, o lagflnontabb 6tel,
jelz6ket. S6t, amikor Angoliit6s6ben alk almazzAk. Eziltal
Kortergdban f0sf6lt, dlf. manomdter.
egyre sz6lesedik az a sz,aY.a- ban v6get 6rt a polgdrhdboru,
A v6g6re gyAmdbsdstdl, a 6tu69y nem hagy aldbb,
a harcokban tcinkrement a
d6k, ami a f6vonalak 6s a
G6zbn @rolt, dardlt 6r6lt rTdnyvdlt6 c.tafigy.
volt jelz& 6s t6vk6zl6berenmell6kvonalak mriszaki felEv6s ufdn legt6bb ember gyufa utdn kutat6.
llalyelte majd nyomdsm6r6, aiqdn s0t6tt mutat6.
dez6s. Az djjd6pit6s a riidi6szerelts6ge k<izcitt tdtong.
Esoldnek o gyornro, mindez j6t bevelfe.
(Sajnosez €rv6nyes a magyar
<isszekottetdsenalapult. Az
lgyon egy pfa s6i! Ha van rd kerelJe?
(A
fordit6
fjje6pit6s
egyik
6rdekess6ge,
viszonyokra is.
VdmaslJdnas herencs Vont Kir
hogy a leggyorsabban ott inmegjegyz6se.) E t6ren k6t
Az aldbbi cikksorozat az IR|
(International Railway |ournaD 794. decemberi szdm6ban jelent meg. A sorokat olvasva mindegyre a szajoli
trag6dia k6pei tiinnek el6 6s
percekig szemeim el6tt lebegnek. Aktiv mozdonyvezet6k6nt az ember sokmindent mdsk6pp, mds szemmel, m6s 6rz6sekkel vesz tudomiisul. Tudom, megbocs6thatatlan,ami ott tort6nt.
Azonban a sajt6 mell6kzorejert, a zfufekez6 informdci6it
f6lret6ve, a hivatalos bsz6mol6k ,,ki nem mondott"
igazs6gait leszirw e, el6g szomorri perspektiva marad
mindaz, ami ,,puc6ran" az
igazi val6sdtg, amivel nap
mint nap szembetaldlja mag{t az ember,ha mozdonyvezet6. Ilyenkor a mozdonyvezet6k fohlsza jut eszembe.
Mindny6jan szeretjiik ezt az
6letet, e toldi kilv6ri6t, a csa6s mindezzel
lddunkat
egyttt a vasutat.
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II. Befejezdrdsz
Csakhamar,1847. szeptemberl-6n, megnyilt a mdsodikmagyarvonal,apest-szolnoki vasut is, mely az orszAgsziv6t s ezenaz
utonnyugatot,a nagymagyaralfttlddelvolt
dsszekapcsoland6.
A tdrsasdgharmadikvonal6l a marcheggpozsonyit,1&48. augusztus20-dihLn adl6ket
a kiizforgalomnak.
Hogy az iisszekiittet6steljes legyen, mdg
egyediil a vdcz-pozsonyivonal hidnyzott.
F6jdalom az iddk vihar4 a be6llott nagy
politikai v6ltoz6sok,ennekavonalnakki6pit6#t egyeldrelehetetlenn6tett€k.
SzdchenyiIstvdn gr6f, az elsd magyarftiggetlenkorm6ny kcizleked6siigyiminisztere
- b6r m6g kevdsselazel6tt aggodalommal
volt a gyors reformok ir6nt s azt 6llitotta,
hogy az Alftilddn majd minduntalanftilszedik a vasutivdg6nyokats a vasutonlegfdllebb vdsdr idej€benutaznakaz emberek,meggydzvea sziiksdgletekdl,a legnagyobb
lelkesed6sselkarolta fdl a magyarvasutak
iigy6t. Szigoru programmot dolgozott ki
Magyarorsz6gvasuth6l6zatdnak
ki6pit6s6re
n6zves azt a ,,a felekls minisztersCgrcka
kdzlekeddsi
tdrgyakkdriili teenddirdl" czim
alattmint 1848.XXX. tiirvdnycziliketa k€pviseldh6zel is fogadta.
E tiiw6ny n€gy fd- 6s n6gy melldkvonalat
jeldlt ki 6pitdsre,kdztiik apest-smlnokivasut czegl6di6llom6sdt6lKecskem6ten6t Szegedig,15m€rfdldt6vols6gbanhuz6d6vonalat 6s n6gy sz6rnyvonalatktizttik a szegedszabadkait,6 m6rf<ildhosszus6gban.
De a b€k6smunk6tcsakhamara fegyverzcirej, azdriimriadalt az 6gynktiimt*il6se vrfltottafttl.
A magyarnemzeftrekdsi jogait, f6ltdkenyen
6nbtt szabds6g6tkellett megv6delmeznie
s
minden elme az iinv6delmi harcz iigy6ben
foglalkozotL
Ismerji.ik eme egyenl6tlen harcz eredm6ny€t A magyarnemzet€ta tulerd leig6ztas
a dics6#ges harczoknakgydszosv6ge l6n.
A magyarnemzetelveszt6tin6llds6g6ts riivid idd mulva a centr6liskormdnyrabig6j6bangdmyedett.
Az osztrdkkorm6ny term6szetesen
haz6nkban egyediil az oszEdk6rdekeketist6polta,

nohael kell ismernihogya vasut-6pit6s
te- osztr6k tdkep,6nzesek dilottalq a magyar
r6n, f6legBruck miniszterigen sokattett.
kdzgazdas{g 6rdekei teljesen ki l6nek szolA magyarkiizponti vasut-tlirsas
69 ets696z- gdltatva az oszt6k €rdekeknek.
vonala1850.mdrczius74n azosztrr{k6llam A magyar politikai t€nyezdk mdkcid6se- az
tulajdondbaker0lt s ezzel megl6n vetve a alkotm6ny elkobzdsa miaB - ez i&iben a
k6sd;bbiosztr6k-magyardllamvasut-tr{rsa- tr4rsadalmiegyesiiletek sziik ter6re szoritkos6galapja.Az osztrrikkormr{nycsakhamar mtf^ Az orszdgos tnagyar gazdasdgi egyesiigondoskodott
e vonalkiegdszitdsErdl.
1850. let volt az" mely a Bruck-f6le tervezette,l
okt6ber l5dik€n a vdcz-esztergomi6.s szemben a magyar kiSzgazdasdg6rdekeinek
ugyanez6v deczemberl6-dik6n az eszter- v6delm6re kelr dz egyestilet 1862. junius
gorn-pozsonyi
vonalatnyitotta meg 1853. hav6ban eml6kiratot k€szitett a Magyarorszeptember
13-dik6naczeglCd-fi legyhdzi6s sz6gon Epitendd vasutak tdrgydban, mely1854.m6rczius4dik6n afAlegyhdza-szege- ben tiltakozik a Bruck-f6le terv ellen. Acentdi vonalatadta6t forgalomnak.
rdlis korm6ny azonban frgyelembe se vette
Ezzel a nagy magyarAlfttld, az orsz6gK6a tiltakoa{st s folyatta vasuti politik6j6t.
na6njaegyenesiisszekdttet6st
nyertegyr6szt Hosszu id6nek, a magyar nemzet s a korona
az orszflgsziv6vel,m6sr6szt
nyugottal.
kdzittti kibekiil6s idej6nek kellett elkiivetUgyanezeniddbenkezdtdkmegs fejezt€kis keznie, amid6n a mary ar nemzEt iinrendelbe rdvidesena szeged-temesvdri,
szolrak- kez€sijog6t visszanyerhettes amiddn kcjzdebreczeni,piispdkladdny-nagyvdradi 6s a gazdas6girin6ll6s6gunk el ldn ismerve.
jassenova-orav
iczaiv onalakatvalamennyit Az 1867.6vi XII. t.-c2., mely a kiegyezdsrdl
6llanikdltsdgen
6pitvdn.
sz6l, kimondj4 hogy amagyarvasutvonalak
A m6remlitet Eruck osztflckiizleked6simi- fiiliitt kiz6r6lag a magyar miniszteriumot 6s
nisztere, iddben nagyszab6su
programmot orsz6ggytiLl6st
illeti meg az intEzkeddsjoga.
dolgozottki a MagyarOszn6kmonarkiavas- A kiMkiilds utr{ni elsd felel6s magyar koruth6l6zatdnak
kiegfiszit6s&e
n6zve,mely terv m 6ny dicsdretes buzgalomm al kezdetthozz|
a haitdsza!kereskedelem
6s ipar 6rdekeitter- az elhanyagolt magyar kdzgazdas{gi 6r&,mdszetesen
oszhiikszempontb6l
volt hivatva kek ist6pol6s6hoz.
kiel6giteni.Az uralkod6m6r 1854.novernber M6r az 1867. 6vi XIII. t.-cz.-ben, mely ,,a
1-j6nhozzdjdrulta tervkivitel6hez.
vasutak 6s csatorndkdpitdse vdgeu l6tesitenE szerint9600km vasutvonal€ptilt volna, d6 Hilcsdniibhl"
sz6loff. felhatalmazr{st
melyb6lhazdnlra12 vasutvonalesett2350 nyert a miniszterium 60 milli6 eziist frtnyi
km. hosszus6gban.
Bennevolt a tervbena k<ilcsdn fdlvdtel6re, melyen vasutak s csaszeged-szabadka-moh6cs-eszki
6sa szeged- !om6k voltak 6pitend6k.
A ktilcs<int 1867. augusztus 23-dik6n vette
rttew 6rad-zimonyivonal is.
A cenh6liskorm6nyazonbanfolytonp6nz- ftil a korm6ny BdbelM6r ftankftxtr bank6riigyi bajokkalkiizkdddtts igy az6llami6pir
tdl s ebb6l hat vonal 6pit6s6t azonnal megkez6sekMlmi semlett.Kdnyelenvolt teh6t kezdt6k, kciztiik a Szegedendtvonul6 alft)ldmag6nosoknak
adnienged€lyeket.
fiumei vasutat is.
Dyen vr4llalkoz6 csoportok egym6sut6n alakultak. Nevezetesebbvolt ezek kcizcitf
|. a cs.6s kir. szabadalmazottosztrdk-dllatn
vctsuttdrsasdg;
2. a Ferencz J6zsef kcleti vasut-tdrsasdg,
mely ffnz hi6ny6banbeleolvdt a
3.ddlivasut+drsasdgba;
4. a tiszavidiki vasut-tdrsasdg,'
5. a pics-mohlcsi vasut dpit€si csoportja.
Miut6n e tirsas6gok mcigdtt nagyobbdra

Miko lmre gr6f ktizleked6stigyi miniszter
nemsokfua25 magyar vasutvonalatjelcilt ki
6pit6sre,636 km. hosszas6gban.Ezek kijztil
1869.szeptember11-dik6n aszeged-zombori, l870.julius 16dik6n acsaba-h6dnez6ydsdrhelyi,1870. november 164;1r:6na szeged-h6dnezdvdsdrlelyi vasutvonal nyilt
meg, ami 6ltal az Alfdldet 6szak-kelet, d€lnyugot ir6nyban 6tszol6 hatalmas vasutvonalamagyartengerpartotktitiittecisszeveliink.
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Sz6pfejldd6snekindult igy nemcsaka korm6ny,de az6rdekeltkdziinsdgmunk6lkod6sakiivetkezt€benis vasuti,igyiink.Amae az
l873dik €vi p€nziigyinagyv6ls6goly nagy
r6st iitiir a v6llalkoz6sikedven,hogy pl.
1875-benm6r egyetlenkil6m6temyivasutvonalunksem€piilt.
Ez ap6nzigyiv6ls6g, melyetndptinka nagy
krach n€ven ismer, megmutasa egyszersmind,hogy I magyarvasutipolitika rossz
nyomokonhalad,mertaz€pitdsiktila€geket
oly magasdsszegben
engeddlyezt€k,
hogya
vasutaknaklehetetlenvolt jiivedelmeznitiks
az 6llami kamatgarancziais dvenkint6ririsi
terheltemeg a nemzetkiiltsdgOsszegekkel
vet€#t. Aj6rmiivekis csakcsek6lysz6mmal
6llottak rendelkezdsres igy, ha lett volna is
forgalom,nemleheteskihaszn6lni.
Az €pitdsekmindenterv n6lkiil tiirtdnteks a
h6l6zahaknemvoltak a vid€kenkdzpontjai.
Magaa fdvdrossemvolt g6czpont N6mely
vid6keknagyonel voltakhanyagolva,
ellenben m6sfel6tuls6gossok vasut6piilL
Erezteezt akormdny€skdpviseldhr{ami6rt
is az 6llamvasutakh6l6zatdra6s kezel€s€re
vonatkoz6lag
m6gaz1873diki nagyv6ls6g
el6tt ujabbtervetdolgozottki. E tervezetben
fdleg a keleti 6snyugoti6llamokathaz6nkon
vasutir6nyok
6tdsszekapcsol6
domborulnak
ki, azosztr6k6sn6met,m6sr6szt
a rom6n6s
tiiriik vasutakkal,mely ut6bbiakfdleg a szuezi csatornamegnyitrisa6ltal nyertekkiv6l6
fontoss69ot.
Az 1873. 6vi nagyvdls6gt6la p6rzv1169
m6g
v6rzetts igy a terv nemvolt kcinnyenmegval6sithat6.HozzAj{mlt ehhez,hogy a m6r
ftinn6ll6vasutvonalak
n€melyikealig hozta
mega tdil<el%o-6t arnia ftilt6mad6v6llalkoz6sikedveterdsenlelohasztotta.
Ily ktiriilmdnyekkiizitt uj vasutak6pitds6rdl
alig lehetettsz6.
Akorm6nysemtehetettegyebet,mint akamatgarancafit6fuez6vasutakfin6nczi6itr en&zte.
A kdvelkez6€vbentov6bbmenLA 1876.&i
K. L-cz.-ela pdnztigyrbajbanszenveddvasutak 6ltal kibocsdbr elsdbbs6giktiw6nyeker
6tvere,dz magyarvasuErak
ily m6don8 6sfdl
milli6 frtryi ujabbhiteltenged6lyea6n.
Ez is azonbancsakideig-6r6igsegitetta bajokon, ugy, hogy a vasul-dtllatrwsitds
eszm6je
mihamarabbeldt&be l6petl"Siettetteaz 6llamosit6sta trirsas6gok
hihetetlenktinnyelmiis6ge,melylyelaziigyeketvezettdk.
Az 6llam elsdibbena magyutkeleti vasutat
20-6nvette6t s alapotnyertvele
I 876.janu61
a mai nagyszab{sum. kir. dllanvasutakhoz.
Akorm6nymostmr{rujabbvonalak6pit6s6re is gondolhatott.
Els6neka rom6niaivasutakkal1E7E-ban
Orsova6s 1878-benPrede6l-fel6az iisszek<ittet6st
l6tesitette.
l88Gban az 6llamositi{segy 6ri6si l€p6ssel
haladtel6rca t iszaviddki vasut6tv€tel6velmi6ltalkeletfel6 ftiggetlenutirdnytnyertiink.
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Akormriny most m6r, mint uj gazda,tintudatosabban kezdte kultivdlni az iin6ll6 magyar
dllamvasuth6l6zat megteremtdsdt. Legel6bben az Alft)ldrbl Fiumdig terjeddvonalat
6llamositona l8M-ben.
A Szerbi6n 6t kelettel, illetve d6llel <isszektit6 vasut megteremt6seis csakhamar eldt€rbe
l€petf ugy, hogy 1883-ban a pest-zimonyi
vasyt is megnyilhatott mi6ltal mondhatni
v il6gvonalat nyertiink.
Most m6r csakegyetlennagyobb idegenvasuttirsas6g 6llott szemben a m. kir. 6llamvasutakkal, az oszf {k-magyar 6llamvasut-tifrsas6g.E tdrsas6gvonalainak bev6ltrisr{rais
szerzdd€st kdttitt a kormr{ny, mely szerint
ennekvonalait l89l.janu6r I -sdutdn bdrmikor bev6lthatj a, 6llamosithatj a.
A magyar vasuti politika most m6r v6gleges
diadala fel6 haladt s igy k<izgazdas6gunk
miel6bb teljesen magyar kezek 6ltal ldn ir6nyitva. 189Gben megvr{ltottaaz 6llam a magyar szak-keletivasutal 189l-ben pedig az
outrdk-magyar dllarnvasutat, mely ut6n az
r{llami vonalak 7301.8 km.-re emelkedtek,
ugy, hogy mihamarabb teljes urai letttink az
<isszesmagyarorsz6givasutaknak.
M6g egy esem6nyt akarok csak f<ilemliteni a
magyar vasutak ujabb tbrt6net6bdl,mely egymag6banelegendd arr4 hogy veznt6 szaH€rfiaink kiilontisen n6haiBarossGdborkereskedelemiigyi miniszter dicsd€g6t - hosszriiddre
biztosits4 a voralszalasz, u. n. z6rnrendszer
behozatal6t,mely haz4nkegyes vrirosai 6s videkei kttzttt a t6volsdgot teljesen lerombolta,
az emberekbenaz utazi4sikedvet szinteb6mulatos m€rt6kbenftilemelte s igazi diadala I6n a
magyar vasuti politikdnak.
1889. augusztus l-je az a nap, melyen Bcross 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 6rdekeinek megfeleldenin6zt, aszemdly- 6s 6rudijszab6st, krizlekeddsiink iigyeit a magyar
nemzet kiivetelm 6nyelhez simid a.
S ha cisszevetjtik- az504v 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 vasuton, arra az'eredm6nyre jutunlq hogy hun,
avr elddeinlg vagy magyar dseink de ak6r a
keresdes-hadakvagy a legnagyobb ndp vrindorlSsa is elenydszd semmis€gg6trirpii{ ama
Mk& v6ndorl6s dimenzi6ja melleQ mely ma
a magyar kirdlys6g vasutain vdgbemegy.
Kiinnyti kiper alkotri arr6l az dlddsoshaszon16l, mely e b6k6s vdndorl6s folytdn az emberi
k<izmtiveldddsres elsd sorban a magyar 6llam
minden polgdrdra hdramlik.
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Szertezetihfrek
Hocszas C6k&zit6 ar ogy.zi.tt tdrgyEld.ok
ercdmdnyek6ppen meg.z{ilebtt az a mog{llapoddr, 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. Egyr6szt a KSZ-benmegfogalmazotrfdt{tdekb5l,
1rdsr6sztI rnostanl mcgdllapodds elvl feldtel.
rendszer6b6l,rdg0l pedlga konkdtazelfogadott feltdtelrendszerb6l klszdmftott ogy-egy
szaksaorvezatnekdEtaldssal blz:bsibtt arryagl mdrtd< 6ssreg!a.d.€6b61.

*

Janudr25-27 kdzdttK6vdti Jdnos,a PEB elndlre
vezetdsCvelMaday Tborn€ Cs &ltultr Gydrgy
PEB tagokdtuhnlettdl( a LIOSZ /994. 6vikdzpon t gaz&lkoddsdt MegCllapMeikat alaryza Mlyunk 6delm6ben a lebruCr 23-i k0lddttkdzgy0l& elCterpsz tett6lq,map a k0lddttcdzgytll6s
iduClngyCsa utdn vahmmnyi tdgtcepttunk
ren&lkezCsdre bocsdlottuk bg#gunk Htdroztatdsa 6[dMI

*

Megkezd&lteka t6rgyaldsoka MAV Rt. 6s a
szakszervezetek
kdz6n,hogy a j6v6benbek6vetkezend6esetlegessztrdjk esel6n mindazokban a k6rddsekben,rnelyetel6zetesenhoszszabblAvrar6gztlenilehet,k6z6sakarattalrnegdllapodjunk.
r
Febru6r 6-dn rendkiv$ll 0gyvlv6 bizottsdgl
0l6sen megvitatdsra korillt a yeruta! !zakszervezotektdmogatdgi16lktitfitt mog6llapod{s, az 1995.6vl MOSZkdzpontl k6ltcdgvetds
el6zotes megbeszSl6sc,a KSZ-bcn tortdnt
eddigl megdllapodCaok,s a kiilliildl napldfl
vonatkozdsSbantdrtdnt esemdnyek.
t

Febludr | '-dn tagqsoportipCnzdrcst Cdekezlet
kefilt dszehtudsra. A pdnzldrosok Hidkozbtdt
kaptak az /995. 6w addudltozdokr6l, a he/y
pCnzAgyelrszakszenlkezel6sdr6l a pdnzhrzdlds s az ezzelkapcsohtos kdnryelds hatdidei6rdl a hdzipdnztdr kezelds el6/rdsa';6/.
Ugyanezena napon lagxoport k*6sre a PEB
wzsgdlatot laftott KrslrunhalasmunkahelyrhgNopottunk / 99/. 6w gazddkodd#val, pdnzkeza/dsdvel a tagaoport rendelkezd#re d//6
pdnzeszk6zdlc szaM fsz*tI fe/haszn6/6*va/
lrapeolatban

*

Februdr16. Ugwivdbizottsagi016s.Mpirend: a
MOSZ 1994. 6vi k6lts6gvel6s6nek
v6grehajttsa, a PEBjelent6se.Az 1995.6vi k6hs6gvet6s
nrgvitat6sa.
*
Februdr2G21-6n Sipos J6zsef cln6k 6s Hu.
sz6r Ldszl6 tolmles a tavaszl ALE eln6ks6gl
0l6st el6k6szit6 megbeszSl6senyctt raszt
ManfredSchell meghfvdsdraFrankfurtben,a
GDL kiizpontJdban.

*

A februdr 23-ai k0l6fikdzgy0l6s megMryyala,
ezzel lezCnaa MOSZ /99r. 6vi k6/tdgvet&C4
s elfogadtaaz /995. 6viteryet
Eziton htuiuk fel bggAgunk llgyelmal hogy a
gazddlkddsal karcolatos mit de/, dolcumenAm valamennytbgwopod mtdelkezCdrc dll
amelyet bgsdgunk EszCn belek;ntlptatd ke//
tenni.

*

Tagcsoportjainkt6bb h€lyen Mozdonyvezet6k
b{Udtrendeaek.Miskolcfebruar17{n, Szombafhelylebru6r18-{n, Domb6v6rlebru* 244n,
Szolnoklebru{r 25{n, P6csetlrndrcius11-6n.
Slpos J6zsef
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VEDEtME BENI
NTOZ.D
ONYVEZ,EToTTIX
(Hogy ne legyunk veszfesek)
mennek,
a lervezetl
lolal6s
ll-b6l
tehervonalhoz
olvassa,
a h6 kit6r6k:
csakaz l-re12.sz.6sazl-b6la 6rkezetl
Amikor
a Tiszlelt
0lvas6
e sorokal
ezen{llilAsAt
a
c6ljAb6l.
Atolat6svezel6
meg- lemet6csonkdba
16.szAmoz6s0ak,
CsakazAlle- elv6gz6se
v6g6n
bsz6ppen
h6l6ve,hogy
azesem6ny
is tan0s'rlotta.
A mozemlil6sre,k6tbeosztoll
kocsirendez6
ileszt6 kinthet6s6g
szemponljdb6l
6rdemes
A tola6sibaleset
k6vetkezm6nyei
torl6nt.
6ta
a meghallgat6sakor
lagadta,hogy
me116kvonal
az illomdsv6gponti donyvezet6
lctvlnytny0jtoilak:
kisiklott
6s oldalara
d6ltegy hogya mAsik
voll{16kozlatta
dgazik
tohtasvezsto
a tohtesisz0netr6l
rakottk6tlengelyes
h0tdkocsi, oldal{n
kia lV.v{g{nyb6l.
v6gottbaromlival
is eredm6nytelen
maradl.
A
biztosi-na.A szembesil6s
misikk6tlengely6vel,
6segyn6gy- Az dllomAson
eleklromechanikus
egyhason16
ana kdvelkezlelett,
0zemel,
a vilt6kvon6vezel6kes
Al- vizsgdl6
bizolls{gazonban
lengelyes
uresEaskocsiminden
lengely6vel
sik- l6berendez6s
(k6z6p)
kellett
a lolalAsi
k6t6ll'rt6koz-hogya mozdonyvezet6nek
ludnia
lott.Abalesel
egyf6vonale169az6
AllomA- lftdsl]ak,
Azallitasuk
a mdremlitett
ta- sz0netr6l,
meilamikormeg{lll
a temetdcsonkAban
a fehorullh0t6kocsi
a p6lydlminda pontb6l
lofl6nik,
melyek
azdllomris
k6tv6g6n
s6n16il6nl,
- irdsbeli
pedig
lovala- - sal6telmonddsa
szsrinl
munk6ba
amell6kvonalirdny{ba
elzAfla. 16lhat6k.
Abe-6skil6ratijelz6k,
azeldielzdik,
fdvonal,
mind
gotl,
vonalkoz6
lel.
alakielz6k,
Tolatdsjelz6
csaka
a mozdony
m0szaki6llapolira
Azesem6ny
21.356rakor
lort6nt,
a p6ly{klelsza- minla tohtisjelz6
oldalon
van- els6sorban
afUt6h{zi
moz- yegyz6sekel
k6szitelle
el.
badftdsa
mAsnap
reggel
5.006r{rasiker0ll.
AszE- v6gponli
- pl.be-,kijdrds,
tolatisvezel6
lorgalmAban
nagyobb
lenn- gAsok
szerel6hoz
val66tdll6s
stb. Alarta16k
lehAta temet6csonkAban,
m6lyszdllff6
vonalok
n6lk0l.
Alehervonal
M62-ese
a ll.vdgdneml6il6nl,azutols6
ltmen6- egyexp- szabdlyoz{sAra.
6scsapat
akadCs
a
szolg{lalban
azelv6gzend6
lolaldsi nyon,
tolal6csapallal,
2-300m6lene
resszvonatabalesel
megl6rl6nte
el6tllekozleke- Az6iszakai
"lorony"16l.
moznemvoltak
rendkiv0liek,
vagya megszo- A tolatdsvezet6
tdj6kozlatla
a lehervonat
kozleke-munk{k
detl,az els6{tmen6szem6lyvonal
eh6r6ek,
voltazesem6ny
idej6n,
az donyvezet6j6l
az elv6gzend6
munkdr6l,
majdrAidel6re
a p6lyafelszabadult.
Az6jszakai kott6l
Ugyan
d6s6nek
i szolgrilallev6t6l
6s
vonatok
azillom{s vd116kozel6ig,
LvAgAnyon
egykalonai
szAllitminy
kirakod6ban,di6jdnenged6lylk6rta lorgalm
szem6lysz{lllt6
vdll6kezel6j6t6l
a mozg6s
megkezd6irinyba.
ezazonban
azdllom{son
a ki-6sberakoddsok
a ll.6rhely
ill.onnan
lek6zlekedlek
mindk6t
miatl
voll.Ezeselben
a s6re,Egyikkocsirendez6
felszdllt
azM62-esre,
a
nemloil6nl,ap6lyakisebb
s6r0- gyakorisiga
megszokotl
Szem6lyis6r0l6s
kezd6- p6lya
felszabaditisa
6rdek6ben
akirakod6sl
v6926 mAsikdtmenlaz V.vAg6nyon
6116
kocsisor
v6g616sekel
szenvedetl.
A balesel
azAllom{s
jArm0vei
ponlle16lioldah
vonalot.
AlolatAsvezel6
dllfr6kozpontj{nak
kozvEtlen
koze- katonai
ahkulall{nctalpas
is k6zrem0- hez,hogyottvirla abelo16
- szinle
gyalogosan
azl, 6sa ll.vAginykozotl
indult
kifel6,
l6ben
azerk6lye
alatlloil6nt.
kodlek,
azillomison
egytolat6mozdony
van Az{llomison
mindennapos
tohtasifeladatok:
ki- azM62-es
mozg6sdnak
irilnyAba.
E16zm6nyek:
a hozz{rendell
tolal6csapattal.
A 0rUllkocsiknak
a rakod6helyekr6l
val6Osszegy0j-Ekdzben
aloronyerk6ly616l
avill6keze16
rendszeresilve
"kozeledj
jelz6sl
baleset
ide,i6n
az6jszakaiszolg{hl
I 16tolat{sve- 16se,
azig6nyelt
0reskocsik,
ill.kirak6sra
arakottak fel6m"
adott.
AzM62-es
mozdony
vezet6je
k6l16kocsirendez6b6l
6sa mozdonyve-bedll'rtdsa,
m6rlegel6s,
amegszokott
id6bEn
k0lon- a lolal6svezel6t6l
616sz6val
kapotl
t6l6kozlalisra
zet6b6l,
jelz6s6re
rendszeresilve
megindull
kilel6a ll.
Azilbm6son
vanegy b6z6iparv6g6nyok
kiszolg6l6sa,
tovAbbd
a kocsi- 6s a vAlt6kezel6
zet6b6lAlll,
arendelkez6
lorgalmi mos6csonkdb6l
be6llitoll
sze- vAgdnyr6l,
Alemetdcsonkdban
la116zkod6
larla16k
lolatAsi
ridi6kdzel,amelybe
a nagytisztftesra
- misnap
({llil6kozponl)vil-m6lykocsik
kih0zAsa
reggelre
t1jakbe{l- mozdonyvezet6je
a mozdonyrafelvilthasibrdd
i6n
szolgAhtlev6,
azl, 6sll.6rhely
(l)6sa lftisa.Az6rkez6
lolat6mozdony
szem6lyszdllil6
vonatok
szerelv6- azalatl0gyhallotta,
hogyvalakiaztmondja:
t6kezel6i,
a rendszeresilett
,a
johetkife16l".
lva.Atohlisvezet6 ny6ldhaliban
a vonalg6p
szokta
beillitani
atdro- tartal6k
Visszasz6ll,
hogy,vettem'
6s
tolat{svezet6
vannakbekapcso
Mi 16helyre
kijArdsa
a mozdonyl.
Nemldltaa tolaldsvezerddi6ja
hordozhal6,
a tobbik6sz0l6k
teleplletl,
avontat6jArm0vek
utin meginditotta
;ugyanlgy
(anlenna,
re16k
ki6plletl
veze16kh{16zal,
azindul6
vonalszerelv6ny6l
isavonatg6p
All'rtolla t6t,a kocsirendez6kel,
deelmonddsa
szerint
nem
velalapsze
6sk6sz0l6k
rdgzlt6si
helye
slb.)csaka azAllomdson
megszo
kollbeszAll'rtisi
helyekre. iskereste6ket,mertmArmAskor
isel6fordu
h,hogy
t6pegys6g
vez6nyell
rendben
rEndszeresen
a tartal6kra
mozdonyonKb.20.30-ig
a szokotl
to116nt
minden
az kiz6r6lag
r6di6ra
mozgotl.
lllhAscsakaz eselben
igaz,haa {llomdson.
l6tta(!),hogyvelepdrhuvan,el6bbi
Ekkoraz6rkez6
mell6kvonali
6s az Kih0z{s
kozben
oldah6l
y leljesllszolgdlalol. 6rkez6-indu
rendszeresftetl
lolat6mozdon
16l6vonaliszem
6lyszdll'lt6
vonalok
ide- zamosan
m{sikmozg{s
isvan,azonban
azlhitte,
E16re
nemlAthal6
holyzolokre
egydbhordozhat6j6relolatAsi
sz0nel
kdvelkezell.
Azsxpresszvonathogya mlsikmozgds
a lll.vAgAnyon
16116nik
6s
g6ppol ennek
k6sz016k
Alllailal6kridi6k6nl
rend
elkez6sre. el6tt206ra15perckor
egylrt62sorozal!
kovetkezl6ben
a l6vonal
le16.
A sai6lmoz- ismerve
E16zd
6jszaka
a rendszerssilett
lolat6mozdony
lovCbbftotl
leheruonal
is 6rkezett
ll. gisdt0gy6rl6kelte
vdgAnyazrillomds
az6llomAs
-, hogya temel6cson
meghib{sodotl,
helyetle
m6sik,
azonos
solozal0 vAgdnyAra.
Mivelminddssze
12kocsi
vol{azele- hdld'zatit
a 16.6sa I 2.
k6b6l
jdtl.kia larlal6kra
g6ppel
vez6nyelt
szem6lyzel,gye,avonal
kieg6szit6s6llervez16k
azV.vAgAnyonsz,v6ll6kon
il a ll. viginy folytatAsdl
k6pez6
r{di6-alapszerel6k
nemvoll,a gy0ilotl
6slovdbbilAsra
Ezen
a mozdonyon
vAr6
elegyb6l.
mell6kvonal
irdnyb6a
minden
vesz6ly
n6lk0l
motolalAsvezeld
a hordozhal6-,
tartal6k-k6sz0l6k€l
Minlemlilellem,
az{llomAson
egytolat6csapal
lelp- zoghal,
egym6sl6l
a k6lmozg6s
elhat6roh,
El6re
vezet6j6nek.
lgydolgoztaksfiettszolgihlol,
adlafela mozdony
eztaz
elegykieg6szil6st
c6h6
lolalAsi pillanlva
velte6szre,hogya mozdonya
Allal6rintell
(AzAllo- munk6l
nappal
is.K6velkezell
balesel
6jszakdja.
is nekikellett
etv6gezni0k.
Ugykivdntak
a vrigdny0lban
a gyokkel
szemben
6rinletl
12.sz.
- neki-, hanem
m{srarendszerssflett
tolal6mozdony
helyetl
ato- lehdatol
megoldani,
hogya ll. vdgrinyra
6rkezett vrilt6nemkit6r6be
egyenesbe,
a
yezel6leg
emlflek.)
vAbbiakban
larla16kol
vonatlal
AHllnak
azV.vdginyn6srdzirnak
azotl ll.vdginy16la
me116kvonaha
ill.Azonnal
fdvdg{nya
Vonat- kieg6szil6sil
Az{llomAs
Almen6
a lll.vAg6ny,
szintkocsikra.
Alohldssal
azonban
a l6kezett,
mik6zben
a lolaldsvezel6
is 6szrevetle,
fogad6
l6vAg6nyok
a ll.-Vll.,k6z0l0k
a ll.annak
a vonatforgabm
miatlvArni
kelletl
21,30-!.
hogyoldah6l
a ll.vAgAny
leldk6zeledik
a larlal6k.
lolylatAsa,
mell6kvonalnak
egyonos
melyazAllo- A munk{la lolatisvezet6
rAdi6n
mega A rAdi6n
azonnal
besz6lte
sz6[,hogy tarlal6k
megllll"
"a
m{son,
azitltArgyalt
balesel
szemponljdb6l
lontos rendelkez6
lorgalmi
szolgdlatlev6vel
6sak6lolda- ezlazonban
a mozdonyvezel6
m{r nemhallotla
kezddponli
oldalon
Agazik
kiafdvonah6l.
a lonszolg{lalol
vill6keze16kkel.
Ebb6l
leljesit6
21.30-kor meg,mertaz0tk6z6s
bekovetkezetl.
Eredm6ny6t
ll.v{ginyb6lm6g
akij{rali}elz6n
klv0lAgazik
kiaz a lartal6kkal
bEmentek
a temet6csonkAba.
ltta a beyezel6
r6szben
mdrmegismerl0k.
AzAllomdsi
- elmond{sa
- 6l6sz6val,lolal6mozdony
pedig
l. (rahAri
6sm6rleg)
vAgAny,
amib6l
egy lolalisvezelO
szerint
csakkisebb
m6n6kben
s6rull
meg.
fel6az kdzvetlen0l
kil6rdhosszal
kozelebb
azlllom6sk6zepe
k6z6lle
alarla16
kmozdonyvezet6j6ve
l, Mozdonyvezetdje
a s6r0lt
oldalt
tekintvs,
azezzel
0n.lemel6-csonka
vozela rakl6rmdsik
fel6re.
A hogy,a lartal6k
megAlll',
morl6ka ll. vdgAnyra ellenl6tes
oldalon
vezetetl.
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jel- A lelevhi6Szerencseker6k
m0sorAban
egy-egy
kihriz6vonatg6p
vezetdie
akozlem
n6lkul,
is 6szre- kile16"6s
6nyvisszaism6t16se
A ll. v6gAnyr6l
k{llA- jAt6k
t6tjelegleliebb
n6hlnytlzezer
lorinl.M6gisa
len16te
n6lk0I,
av{116
hogyatailabkazillah vonlalotl
szerelv6ny z6s6stolatdsvezet6le
vetle,
"sz6 meglejt6shez
sz0ks6ges
bet0kimondAsakor
k6rik,
ez6df6kezetl6smegisdlll.Azoldalr6l sinakmegtekint6se
n6lkul,egyellen
lel6mozog,
"veltem
hogyn6wel,pl. minlViklo/- pontosfts6k
azt,
mozdony
azM62+sutinimilsodik
kocsi- nyug16zdssal
meginduljon
kife16.
6rkez6
"V,
elker0l6se
c6ljdb6l.
A k6ljirm! hegyesszogben
lort6nl Ennek
a baleselnek
elhiritds6ra
a lehel6s6g
a a f6kehall{s
A mozdonyvezenak0tkozotl.
letlaztAna h0t6kocsi
fel- tarlal6k
mozdonyvezet6j6nekvoll:
t6nek,
akinek
munkAja
sorAn
szizmilli6s
nagysAg0tk6z6s6nek
eredm6nye
"kez6ben"
rend0ek
nemisemlflve
emberi
ds a m6gotte
l6v6k6lkocsisikl6sa.
A
1, haavetlem
sz6helyetla
kovetkez6ketmondja:
a ribhotl6rl6kek.
borul{sa
- alolatAsve-6letek
koteless6ge
dlek0dl
a szomsz6dos
lll.vAgdnyra, .VellemlA
lartal6k
mehel
kifel6"
biztonsAgdt,
a ridi6nhallotl
feld6lt
kocsi
vezel6
ulalb elzina.
tartal6k
megllll"
szavakkalkozlem6nyek
ulasitAsszerinti
ism6tl6se.
Szabad
ez6ria l6vonaln
zet6mirakkor
"A
v6lem6nye
elej6l
vehette
volna
tovibbi
n6lktili kockizlaln
i egy k6nnyelm
0enodavelEtl
l'
Abalesetvizsgi16
bizoilsag
szsrint
a
enged6ly
.Vettem
p.),
(F.3.
mozgisok
sz.Ul.172.
sz6val
a nEmbiztos,
hogyj6l6rlett,a nembiztos,
balesel
lillolt,egyidej0
kovelkezm6- mozglsnak;
megillapitisaik
voltak:
a mozdony- 2. habetarlja
azla szabilyl,
hogy
lolat6svezel6
hogynekisz6l6
kozlem6ny
alapl6n
abiztonsdgot?
nye.Tovdbbi
jelenl6te
(F,3.
ad6ebb6l
nemligyelle
a ridi6nelhangz6
kozlem6n6lk0l
nemmozoghal...
sz.Ul. A rAdi6n
utasil{st
azegyellen
sz6b6l
vezel6
a tolalisvezet6
6s a forgalmi
311.p.),
m6gazlsemtudla,
hogykinek
liltsamegaf6ke6rnyeket,
melyek
(F.3.s2.letlutasitAs
ill.a tohlisvezel6
nem
indultmeg..,
v6grehajtAsdl,
hafel6bred
vesz6ly6r6sa v6116keze3, halelz6shiAnydban
szolgilatlev6,
jdrevonalp.),
sorrend
U1.374.
zele!
16kozdtt
a loh6simozgisok
hogyezekegy16- 4. haa bejdrand6
fiCsaklelt6telezhet6,
v6grinyutat
eldirdsszer[en
kozlak.
t
gyeli,sameg
vdlt6t
el6gtelen
m0kod6se
miatt
indul6shely6r6l
neml6lhat6
sz6la hasibr{di6
jogoMrndezek
azonban
nem
rigykozeliti
haszdmira
nemis hallhatlal
meg,hogyazel6tt,
- megistudlon
a vAlt6keze16
helytelen
k6rem,
sllottdk
fel6l arra,hogyamikor
6ll6sf
Allnl(F.3.sz. Mozdonyvezetd
UraklEnegondoljanak,
,a
jelezte
p.),
kdzlem6nnyel
ar6di6mikrofonj6l,
k6zbesz6l6j6l
a kez0kll-16l
a lohlesU1.370,
6sv6g0l
amikor
i6hetkife16'
hogybeAllitotla
a lolatAsi
viginy- 5. haa pdrhuzamos
mozgdst
l6tvaaggdlyosnakbeveszikl
vezel6nek,
johet
"
hogy.a lada16k
min6s'rti
Iih6l lan{r
utat,0ztrigy6rlelmezve,
azll- csupa,Ha...
?sSatltlttttfltttlttflttrStt{5**g}xtarttlgt*aIttt]ttaSttlStttEtttt*tttttaEttrEt*r5t*lEt*astarr**rElttrltlEtlllltlt*
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ifaOaitAatothan

i

I A sdovak cs a magyar mozdonyvezet6kkivil6 kapcsolatainakk6szdnI hetfen egyre v6lescbb alapotra helyez6dik a k6t szomsz6dosorvig
{ -ozdony"ezet6inel mindennapi kapcsolata.
I Tdbb vontatisi 6ntlksegii'r* komoly 616kapcsolatokatipol szlovit
I
166[i2akkal. E sorba tartozik a ke]eti-, a szekesfeh€rvriri-,a miskolci
i es a ferencvirosi vontat6si tagcsoportiainkkapcsolatteremt6es epol6
i tevekenysege
tlzemi tan{csa6s
S A Ferencvtrosi Vontatisi F6noksegszakszervezetei,
vezetesemisodik 6ve tart fenn €16 kapcsolatota Szlovik
i Sazdaslgi
a fbn6kseg
! Vasutakholnai Vonatisi F6ndks6g€vel,szakszervezeteivel,
! vezet6ivel. Megrillapod,isunkertelmeben kertllt sor 1995. janu;ir 28.
i 6s febru6r 7{ koz6tt 6n6ksegtnt dolgoz6i k6zttl t8 f6 tiz napos
i cserelldtil€s6re
a fest6i szEpeegtt6li sport- €s udtil6centrumbana
i CsorUatOnA.
g A vasttillomissal szemben,mint€gy 100 m€terre fekszik a zsolnaiak
! emdetes fahtiza, amdy szolg6lta6saiyala t6li hegyek szerdmeseinek
$ minden igeny€t kiel€giti. A tarsalg6 ablakain keresztiil lenyffg<i'26
; panorimtban van r€szea sik vid€k-hezszokott litogat6nak.
] A nagyon v6pen rendben tartott kis illomis6piiletb6l indul 4 kn-es
! tqara a fogaskerek{ vasirt, melyet a Sdovik Vasutaktlzemdtetnek. A
3 Brown-Boweri ceg riltal 1970-ben gyertott k€t egysegMl ;ill6 fogasi ker.m vasut 22-23 ezrel€kesemetledOntapaszi"aif-f.t az 1600 m
I magasanfekv6 t6hoz, s az itt ki6pltett, minden t6li sportot kid6git6
I komyezethez. Tdtlhat6 itt tdbb szilloda, beviis6rl6centrum,slugr6
I .att "f, minden korosztilyt kiel6git6 sipilyrit felvon6kkal, r t "-eszet€sen a sdov6k sdrt kedyd6knek az elmaradhatadan sdr6z6k.

mozdonyvezet6 baratunk TARNOCZI IMRE, akli kivil6an lttla d a I
tolmics feladauit, n6gy napot a k0rilnlben t6lt6tt. A szlovik elnOk !
tanirbizonysigot tett turavezetdtudomlnyiMl is, amikor egy nehezen !
felelthet6 kiriindulison kalauzoltaa tdbbnyire legfbliebb homokbuc- |
kihoz szokott kis csapatot.Az irwonal a Csorba t6t6l a Poprldi t6ig i
vezetetthatalmasfeny6k 6sszakad€kokk6zOtt, helyentent combig er6 !
h6bur. ,,Term6szetesen"olyan fiwonalon misztunk vegig, amely !
vesz€lyess€ge
miatt a teli h6napokbanle van zirva. lgy kertttt sor arra, !
hogy tdbb lavinln kdlett trgy itaraszolnunk, hogy hazairtbanis tdfs I
lGtszamil maradion vilogatott csapatunk. Tdbben az irgynevezett i
,,zabszem" effektusr6l mltyogtak, maid szerencs€senvisszaErkezve;
feh6memfcser6teszkdzoltek.
;
i
Kdzbentelefonontiiekoztattikaszlovakeln6k6t,hogyazdppenebben
az id6szakbanfoly6 kollekdv szerz6d€stirgyalisaini tirgyaO aacga- !
ci6 a mozdonyvezet6ktekintetEbenident6s eredm€nyt, pozidv meg- !
elapodiisokatkitttjtt.
!
Enneknyomin az 1995. €vben 19%-c alapberemel€src,
s az 6v v6geig i
m6g tovibbi l7%-os emel€se,a tellesiunenyekfftggv€nyEbenkerll sor. ;
Egy 6v itJagiban legfi:liebb 150 6ra tul6ra teliesites6rek6telezhet6 a I
mozdonyszemdlfzet, arndyet 60%-os p6tl€k illet meg. Az €jszakai i
p6tlek, valamint a szombat-vasirnapimurlav6gz€s€rt;arO pOttef f S i
izlovikkororn6renkent.ACsMp6ti6kaazalapMr22o6-a.f"fu*"layi i
keszenl6eea havi munkaid6 tdiesUl6sev6ddm6ben havontalegfeliebb !
egy alkalommal vez6nydhet6 a mozdonyvezet6, amelyre 25 korona I
-u"f"Ue. iir 6rink6nt.
i

:

A ktl<tnbttz6

i Xz lgC+. €v december6benitr tirgyal6 ferencvirosi ddeglci6 megil3 hpodott a szlovik koll6girkkal, hogy a tiz naposcsereltdtll€stkovet6en
i m€g tovabbi Ot rnpig, a ruiluk szokSsosUdlil6hasm:ilati dii fei€ben
! rendelkezestlnlcrebocsitiak az odtlSt.
I A MOSZ fqencvirosi tagcsoport es a ferencvirosi llzemi tanics p
I k"pool"titt"k ktisz6n-het6en,az llf dontdsealapiin vilt lehet6v6tdbb
i mL vont"tlsi f6noks€g mozdonyvezet6lszim,in is, hogy k6stol6k6nt
fi n6hlny napig megismerkedhessenekezzd a leny0g6z6 term€szeti
3 komyezettd. Nylreeyhiza, Kiskunhalas,Szombathdy, Szekesfehervir
i .gy-.gy mozdonyvezet6k6pvisel6je ismerkedhetettmeg szlovik kol! l€giinl lldtil6centrumival.
I Megtisztdtet€s, es egyben hasznosvolt szimunlaa, hogy a Szlovik
I Mozdonyvezet6kSzakszervezet€nek
elndke, JAN TURCEKur 6s kassai

vontatisi f6n6ks€ghadret 38 korona napidijban r€szesttlnek6nint6nt. i
Abban az esetben,ha fordul6n kivllli vez6nyl6stkap valaki, tovibbi I
19 korona rnpidti illeti meg.
;

fordakba beosztott mozdonyvezet6k,

Jdenleg m€g tartanak a targyalisok a k6tdez6 mukaid6

ha dhagyjit

a i

tekintet€ben.

!

1990-ig heti 40 6ra volt, 1992-t6l heti 36 6ra a kotelcz6 munkaid6 f
!
a mozdonyvezet6kszimira.
e mostani tergyalSrck a heti 32 6ra bevezet6s€nekIi:lt6teleir6l €s i
lehetsdgesm6diir6l sz6lnak.
:
Ogy gondolom, hogy ez a ndhiny nap az ismeretek gyarapitisin tul 3
kellemesid6tdlt€ss€1,pihendssel,kikapcsot6dfssaltett,itoviUU er6siti !
azt az Sllispontot, hogy valamennyiilnkneknagy sztlts6gevan egymis 1
informici6in.
!
Stposl6zscf i

artsvrtSlfttlFlilrtsffSst6tBtrtttSttar*F{rtttsriarrtar*ttrtatrtSttt*t}i*fraStrti{[ttartafS*itEltatttfs**or**nnraari
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A XXI. SZAZADVONATAI
nyul azonbanvasriti <isszefi.ig- megold6sa vil6gon. Ezek a
g6seibentekintve, az esetleges MorrisonKnudsen6saCaterpilszivdrg6s nyilvdnval6an meg- lar gy6rtm6nyai.Akr{rcsakegy
gondoland6kffds.
hagyom6nyos szem6lygdpkogynjt6si
AFF, melya ftildg6znakminusz csindl,a vezetd6ll6son
'C-ra val6 lehftdsefolya- kulcsvan.A gydjt6shozgy'6jt5162
Ez ut6bhaszn6lnak.
m6n keletkezik (f6leg met6n- gyertyr{kat
gdzb6l),fagy6shozhasonl6s6- bi j6rmfvek tizemanyagell6t6s6t
riil6seketokoza b6r felszindn6s hdromdarab,egyenk6nt6300likiszoritja az oxigdnt a tiid6bdl, ter frtartalmri tartr{ly biztosftja,
alha nagyobbmennyis6getl6le- melyek a mozdonyszelcr6ny
geznekbe. A g6a ugyanakkor s6 r6sz6n,a keretalattspeci6lis
szagtalanis, mely gfudetekto- tartibercn&,zesenvan 16gzitve.
Az iznmanyagell6l6stkiiltinlerok elhelyez6s6tteszi sziik#Afbldg6a
keresztiilmikroges# a g6ptdrben6s avezet66l.- gesszelepeken
mint a jdvd iizemanyaga?
processzorok
ellendrzik.A mikKttrillbeltil 107o-otteszkiazame- l6son. Foly€kony dllapotbanI
a liter FF egyenl6600 liter fttld- roprocesszorok a tartr{lyok
rikai vasutakkdlb6gvetds€ben
g{zolaj&a. A legfjabb kutatdsok gLzzaLlu energiatartalmake- egyikv6g6nvannakelhelyezve.
ana irdnyulnalc hogy ezeket a vesebb,mint a g6zolaj6.KitriiLl- Az FF fjM[ 96zz6tbrt6rd alakiilt#geket - belo€rtvea k<irnye- beliil 7Wo-kal tdbb FF sziiks6- kiu4sa6lland6feliigyelet6s elges ahhoz" hogy ugyanakkora lendrz6smellett trirtdni( mely
zdszewryez6s6sj{rmllfenntatfs
meberendez6s,
kdltsdgeitis - lefaragi6lsa foly6- energidhoz jussunk, mint egyp6rologtat6
chanizmus
ridr{nval6sulmeg.A
kony fiildgdznals mint iiz€m- amennyita g6zolajnyrijt.
p6rologtat6berendez6s
az utolanyagnaka felhczn6J6s6val.
s6 6llom6saaz iizemanyagnak,
Az UN (Union Prcffic USA) az K6tf6le tzemanyag
keegyik olyanv6llalat,amely&de- A fdvonaliFF mozdonyok,kettd mieldtt az a porlaszt6khoz
a GeneralMotors,kett6 pediga r0lne.
kelt e foly€konyfdldgdznak- k6vetkezdkben FF rttviditdssel, General Electric gydrtm6nya"
mely angolulLNG (liquefiedna- mindk6tiizemanyaggaliizemel- Olcsodizelszerelv6nyek
tural gas) - mint vontatdj6rmll nek. A vontatdjdrmllvekp6ros6- - n6mettervezdasztalon
dgy, A n6metAEG 6sDaimlerBenz
iieananyagnaka felhaszn6l6s6- val vannakilsszekapcsolva
ban. N€gy fdvonali mozdony, hogy a 135 000 literes,,szerko- c6g kciziisenolcs6,kisfogyaszt6sd dizelmotorkocsi6s szerelilletve k6t csi" kitzitatk helyezkedikel. Az
amelyekszerlcocsir6l,
iizemanyagot
k€t villamosmeg- v6ny tewez6s6t6skifejlesztds6t
ovdbbi jdrmll saj6t,fitldgdlitltdalao hajtfsrf szivattyrl szdllitja ala- kezdteel a helyi 6s region6lis
sf tstdllyal, szigorf tesztelds
iizanel 199{i-[ abb6l a c€lb6l, csonynyom6sona mozdonyok- vasfti utasforgalomlebonyolia.Az LVT motorkocsi
hog5lmegd[ap'fsflqhogYaz FF ra. Az tizemanyagezutdn6tha- tAsac6l16r
6s
megfeleldtiz€manyaga g{ac,laj lad egy mdsodik szivattydn6l, modul6ris(egydarabb6l6116)
esetlegesfeh6ltis&a Az qed'- mely az eredetinyom6sta 40- tagolt(igdnyszerintkibb darabv6ltozatban
emeli.Ezutdna foly€- Ml <isszerakhat6)
mdnyt6lftigg az FF technol6gia szeres6re
kony g6ztfjMl gfunemilv€ala- kdsztilmajd.A munkabizotts6gelterld6se,illetveelvet6se.
Ndh6ny autdbusz, kamion 6s kitj{k, majd a porlaszt6khozve- bana DB is bennevan.Aprotoszem€lyg€pkocsiFF tizemel6s- zetik. Inditdskora gizt g{zolaj- tipus tesztel6s6tL996koz.ertre
re volt 6tfllitvt Am6rgez6 96- jal keverve fecskendezik be, tervezik.A kdt-vagyt<ibbkocsis
vi{ltozatugyanazokat
az egys6az6rt hogy a 96zmeggytiljon.
zok kibocsdtfsal6nyegesenkevesebbvolt, mint azok6, ame- Az 10m kWos jdrmfvek csak gekettartalmazzqmint az egylyek g6zolajjal,illewe benzinnel gdzzal milkOdnek, mely els6 kocsis LVT v{ltozat. Mindk6t
iizemeltek.Az FF iizemdj6rmtlvek karbantartfsikdlts6geiszint6n jelent6sen alacsonyabbak
voltak,mint a gdzolajvagybenHollandidban ezenhil nemcsak a reptil6g6peket, hanem
zin iizemeltet6sllek6.
a vonatokat is elldtjdk fekete dobozzal. Aszerkezet foAz IJPabbanbfuilshogyaz6t{ll6s
lyamatosan riigziti a szerelv6ny sebess6g6t,az iisszes
azFF iizemreolcs6bblesa mint a
jelz6berendez6s,valamint a f6krendszer mfkiid6s6t. Kig6zolajtizerL ugyanaklcor uz
USA-nak hatalmasfblCgdztarta- siklds vagy titkiiz€s esd6n a fekete dobozban vissza
lehet j6tszani a tiirt6nteket, 6s me{i lehet dllapitani a
l6kai vannalgmely nagym€rtdkbaleset
okdt. Az 6ji6sr6l egy Amszterdam melletti sriben segftenea dr6ga import6lt
gdzolajt6lvab fiigg6scr$tkent6lyos vonatszerencs€tlens6gutdn hatdroztak.
s&e.Az FFkiimyezebar6t6sbiz(Vasdrnapi
H irek 1995.februdr 02.)
tonsdgos iizemanyagnakbizoA nemzetkiizivasutasmagazin
(I nternational Raitway Journd )
€rdekesciLksorozatotkiiziilt a
pv6 sz[zad vonatair6l. Ezek
nemcsak elk6pzel€sek,hanem
mdr foly6 kutat6sok.A cikkek
kdziil iirdmmel dtadoma leg6rdekesebbekeLRem6lem mindazok €rdekldd6sselfogjCk olvasni, akiket nem hagy kiizdmb<isena jdv6 sz,6zadvasdti elk6pzel€se.

FEITETE DOB,o'ZA VONATON

v{ltozat f6bb jellemz6i kdzdtt
megemlithetjiik az alacsony,
60 mm-es padl6magass6got,
mely a sinkoron6t6l m6rend6.
Ez a magass6ga motorkocsi
hossz6nak lo%o-ra 6w6nyes,
sz6les,k6tsz6myriajt6kkal,melyek az alacsonypadl6jf r6szre
kertilnek bedpitdsre.Igy eldsegitk az utasok mozg6s6t6s
nagybanmegkrinny(tik a mozgdss6riiltek
ki- 6sbeszdll6s6t.
cscikA kiinnyf j6rmdszerkezet
kenti majd az iizemanyagfogyasztdslmely a gy6rt6kegyik
f6 c6lja.
Szerinttik az dj jdrmtl tizemanyagfogyasztdsa
kisebb lesz,
A j6rmdmint az aut6buszok6.
vekbels6felszerel6se
megegyezik majd a N€metorsz6gban
k<izlekeddhagyom6nyosaut6A
buszokbelsdfelszerel6s6vel.
tagoltLVT hossza36,82m, t<imege45 tonna,tengelyterhel6se
10,8t, 2 db 250 kW teljesitm6nyf dizelmotorral.Befogad6k6pess6ge
130tildhely6s 1086116hely,4 szem6lyI n6gyzetm6ter.
A sz6l6motorkocsihossza25,7
m, tdmegeiiresen33 tonna,tengelyterhel6se
11 t. Motorja 185
kW teljesitrn6nyddizelmotor.A
sz6l6 motorkocsibefogad6k6pessdge82 0ldhely6s 102 6116.
Mindk6t v6ltozat v6gsebess€ge
120km/h.
Az err66fritelautomataberendez€sselelekro-hidraulikusellen6rmagdba
z6ssel.A f€kberendezds
foglaljaa fokozatosnyom6sftr{rcsaf6ket,rug6er6tdrol6sf6ket 6s
sinfdcet. A
az eleknom6gneses
ker6k6trn6r6
750 mm, mig a tengelytAv2,1 m. A j6rmfszek6ny
nincs a
sdatikusnyomrispr6b6ja
tervezetben
benngmertezl€nyegesenmegncivelnd
agy6rtfsikiilts6geketAz LW gy6rt6samegfeIel a jelenlegi szabvdnyoknalg
melyek 20m kN sztatikusnyomr{spr6b6t
ir el6.
A tervezetm6gmag6bafoglalja
az 6tl6tsz6vezet66ll6sh6tralat,
mely lehet6v6teszi az utasok
r6l6tts6t a p6lydra, automata
jegyv6lt6berendez6st
6s WC+,
ig6nyeit
mely a mozg6ss6riiltek
is kiel6giti.
Forditotta a IN-b6l
KATONAGYORGY
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,6 6taTOMGNy
Foat aegrcDeN
1995. februar 3-5. kdz6tt a

uAv nt. vAsrrrAssponm0zPor\rr
szervez€sebenker0lt sor Cegl€d v6rosdban a hagromdnyos nyilt rendsz-eruvasutas teremfocl baJnoksag megrendez€s€re.A rendezds 6s szervez€s
motorJal
Sz6npry CyOnCy (rn, a Vasutas Sportkozpont
eln6khelyettese,€s
gant6Czr;ArvOS trn, a Vasutas Tomegsport Btzottsi4vezetdJevolt.
Februdr 3-5n a d€lutAnl 6r6Lkbandrkezettuieg, €s
helyezkedett el szillishely6n a D6z,saGydrgr Koll6giumban a nelrez.ettl0 csapat. Vacsora utdn,
technikat €rtekezlet keretdn beltil kerfilt sor a sorsol6sra, s a Jdtekszabdlyok tsmertetEsere.
A Mozdonlnrezet6k Szakszewezet0t az 1994. €vl
MOSZ kupa baJnokcsapata,Smmbathely Vontat6st F6ndks€g mLuzdonyv
v,et6t k6pviseltek.

Ajatek avdros csoddlatossportcentrumiban Magrar lAszl6 ir, a ceglddl VSE irglez,etf eln6ke
szponzorSJiisdvalkezddd6tt 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€sCrtJatszottak a VasJarmri csapatdval. Kem€ny, gdlkos m€rk6zdsen
4:3 arAnyl gydzelemmela torna 5. hely€t snrezte
meg a MOSZ csapata.
Helryez.esek:

A Jat€kra nsr v,ett csapatok:
1. Bp. Uzletlgazgotbsdg
2. Debrecen
3. CegIH
4. Kilkdplnn
5. MAV egdszs6gitgg
6. Mlskob utozo
7. Moztorryvez-etbk
8. POcsOzletigaz4atbsdg
9. Szcged Ozletigaz4at6sdg
1O. VasJdrmrt 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 zd6dtek. A baJnold megnyit6t OMih Z,r,lttuLnr, Cegl€d
iillomdsfdnOke tartotta, kOszdntvea r€sztvev6ket.
s kellemes td6t6lt6st kivdnva e sz€pvdrosban.

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 diJkloszt6finnepseg volt, ahol
a helyezett csapatok oklevdlben, nagron sz€p kupdkban, felszerel€sben6s labddLkbanr€szrsriltek
Mtndenld k6zis vElem€nyevolt, hogrJ6l stkerfrlt,
igen sportszeru rendezv€nyen vettrlnk rdszt, mely€rt k6sz6net minden €rtntett szenrezfrnek,r6sztvevdnek
Aze,furlaugusztushavtfolytatdsazeltz.etestervek
szerlnt Hatvan vdros6ban kerfrl lebonyolitdsra.
Slpos J6"sef
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Itrdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet6l6tsz6m 6s szolg6lati 6ra 1995. 6v 1. h6 22 munkanap
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