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SziihtL,snop
Ot 6v! Enni kl6 telt el 199O. augtrsztus23-a 6tz, a Mozdonyvezet6k Sakszervsete megalakulMt6l. Egr mkszervezet 6let6ben nem nagt id6.
Tdrtenelmi lept€kben szinte semmi. A ma 616 ember 6let6ben azonbanjelent6s tiirt6n6s& mennek, mehetrck v6gbe ennyi id6 alatt.
Az 6titdik sziilet6rnp mindenk6ppen alkalmas arra, hogr szimvetest kszitsiink, szimba vegriik lehet6segeinket, s v6zoljuk a k6zeljdv6
elkepzel6seit.
Ohasoimtol eln&6st k6rek, ha az 6ltalam v6zolt k6ph'en szubjektiv elemeket fedemek fel, de mindenk6ppen weretrr6k tbrekedni objektiv
6rtekelesre.
A MOSZ-t 74 mozAanyaet6 alapitotta es hozta l60e. Az 1990-berr bekdvetkezett politikai rendszerviltist kiivet6en term6vetes erjed&
kiivetkezett be a tirsadalom minden terii{eten. A szalcnaialapokon l6trehozott sakszervezetiink szokatlanul tj szinfolt volt a magtar 6rdekv6delem
pnl"ttij6". Riivid id6n beliii ginte a mozdonyvezet6i hivatist folytat6 koll6gik teles eg6szea szervezethezval6 tartoz6sal fejezte ki akaratit es
elvirisit.
Szokatlan volt ez a felill6s a munkavillal6i oldalon is, hisror mp mint nap meg kellett kiizdenii,nk ebben az id6szakban legitimitisurk6rt s
szakmai hozzi6rtaiink elismertet6#rt is.
0gara i"aitottut wakmai lapunkat, a Mozdonyvezet6k lapjtt, mely havi rendszeress6ggeltAl&odzt z szakmah6za trijin titrten5 esem6nyekr6l.
Megtatilhrk haai es nemze&bzi szdvetsegeinket,ahol tev6kenysegi.inkelismer6sek6nt veret6 posztokat titltlretiink be.
Az Auton6m SzakszervezetekSzdvetseg6bentrirseln6ki, az Eur6pai Auton6m Mozdonlvezet6k SzakszervezetiSzovetseg6benalelnitki furkci6kkal
biztak meg vrilast6ink.
Az 1993 ban 6s 1995-tien megtartott iizemi tanics vilasztisokon l6tszimurkhoz viszonltva jelent& t6bbletszavazatokatkaptunk, mely szervezeti.ink
elisma€s6t jelenti m6s vas.rtassakna murkav6llal6i r6sz6r6l.
Kem6ny szakmai- a politikai vitikban 6w6l-6vre sikerii,lt k6zds kompromisszumok inin elfogadhat6 kollektiv szerz6d6sies bermegillapod6sokat
kitEriink. A mozdorryszem6lyzetr6l els6k6nt bevezetett tarifatribla nyomin, m*n az eg6szvasutassigot a'lnt6 bertarifa0ibla mikOdik.
Szakmai t6ren vakigi megillapod^is formij6ban rendezesre keriilt a killixb,6z6 normaid5k teren tapnsztalhat6, addig elt6r6 grakorlat, jelent&
italakulison ment keresztiii a mirszaki utasitisok rendszere.
Viltozott az id6eakos vizsg6ztatis, mind modszertaniban, rnird idq6b€n egrarint.
Imrniron k6zzelfoghat6 k6zelsgpe keriilt a gazdasigi italakdes, 6talakitis orsaigwrkban, el6rve a Magru Allamvasutak Rt-t is. Az fij m6dszerek,
az nj ektrzel6sek mkatlan, es ddig isrperetlm kihivisok el6 itlitl& rirind a mrurkaviUal6kat, mind az 6rdekk6pvi*leti szerveket egarint.
Szakszervezetiinkseukt(rrij6Ml adodoan kell6en ngalmas, azonbannekiirrk is szembekell n6mi azokkal a riividessr megielen6 i{ m6dszerekkel,
amit a t6rv6ni 6s villalati italakials magival hoz. l-egfontosabbjellemz6k6nt mir ma is kitapinthat6an 6n6kelhet6, hogr a koribban megszokott
&inteslnzo pontok ,hjFbb' csrsnk, a".z jelent& r6sziik munkahell vagy teri.lleti szinten jelen&ezik. Ezert mer ma an-a kell k6viilniink, hogr
tagcsoporti es teriiieti k6pvisel6ink lOv6beni feladatai ndvekednek, felel6ss6gi.ikjele.nt6s hargsfilyt kap.
1990-ben - alakul6sunkkor - fogalmaztuk meg, hogr eleink, ap5ink drbkseg6t ki"injrk folytatri kisz6mithat6, hat6kony szakmai mmkival.
Tal6n nem tfrrik ver6nytelens6gnek, ha azt mondom, hogy az iarmagunk eltal felillitott m6renkrek megfeleltiink. E megfelel€s els6szimir
e.s rem utols6srbm
letetemenyese a szakma egrsege, a bels5 vitik utin ki6rlelt, egrmist ligrelembe vev6 kompromimmk&segiink
tagcsopor$aink dur6ll6 mozgistere.
Meggr&6d6sem, hopr a virhat6 es elkeriilhetetlen v6ltozisokat ugranilyen toleranciival lesziink k6pesek kezelni, s azt az,iir<ikseget, melyet tiibb
6vtizedes hallgatis utin a szakma, mint legfontosabb 6rteket mag66nakvall, kell6 tisztelettel tovibb 6riziik.
Veltoz6 vilegunkban, ha a napi 6rdekek mellett hangstlyt fekteti.irrk a folyamatossigra, az utinu* j6v5 korosztily szil6rd alapokon folyta*ntja
az 1990-ben megkezdett munkinkat.
lezir6sa is.
Az ijt6ves 6vfordul6 egrben lehet az iltalunk rijnnrnn fel6lesztett szeruset els6 mlwi.rnk
Uj id6k, fij modszerek, tj lehet&6gek kdve&ea:rek.
Kivirom mindanrryiunknak, de az egsz magril szaksewezeti mozgalomnak, hogr megfeleljm eeknek a kihivisolcnk, s z 6rdekegreztetes,
erdekvedelem teriiiet6n teljesitse tagsiga elvir6sait.
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6rdek6ben cak emyire tellett, hit vm m6g uit megoldmi a vmiton
hogr a biaonsig
Nagron ajnilom,
Gusztos
Kiroly
HOAVATH GYOSGY
befil, hbz e ek
a j6ghegr oie.

Na most figyelj
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KUT- Gepdszet

Az nzrrni tan6csivdlaszt6sokeredm6nyeinek ismeretdben,vdlalatunk
saj6tossdgaib6lad6d6an a kiivetkezd lQds a Kdzponti Uzerni Tandcs
A MagyarVasutasaugusztus3-6n megjelentsz6m6banlGrdcsony (KU[ ldtehozisa volt. A 13 fds KUT-be deleg6l4sraszalo{gank6ntaz
Szil6rdkderftetb, hogy tiltakozbma tizenk6t6r6n t0li foglalkoztat6st egyesvasriti szakteriiletekl6tszdmar6ny6ban,valamint a v6lasztdsokon
tdrv6nymodosft6
indilvdnyellen,mertel6zetesennemvolt r6sztvevdszalazervezeti6s ftiggetlen.ielitltek eredm6nyeialapj6nkeriilt
megenged6
sgyezbt6s,a vSltoztatSs
nemszolg6ljaa vasutasmun- sor.
szakszervezeti
kavAllal6k
6rdekeit,a szaklArca(KHVM)semEmogatia.
A.gdpCszeti szak6g tertilet6t ennek alapjdn h6rom fd kdpviselheti a
El6lj6dbanannyit,hogya Munkatirv6nykdnyv
ideim6dosft6sa
h6trAnyos KUT-ben.
minda munkavAllal6k,
minda szakszervezetek
sz6m6ra.
AzErdekegyez- Avdlaszt6si rendszerbdlad&l6an, szakszervezetiinkFlttltjeire kizdr6lag
bt6 Tilecs sotozabsUl6seinnemjuottakegyedrt6srea munkav6llal6( a VontatdsiF6ndks6gekenszavazhatak a
munkav6llal6k
llyenel6zm6nyekutdn
a kormAny
6sa munk6ltat6kk6pvisel6i.
a MSZOSZ
(aSZEF6sazESZTcsthdesstatisztAl6s6val)
a mdsik Az eredm€nyek ismeret6ben szakszervezettink i.igyvivd bizottsdga
kolonmegegy€z€tt
maj<tkiildiiuiciizgyfiJdlsen6gy szerndlytjavasolt a KUT-be a g(ryl:szni
jansparhenel,a kordbban
Altalais elutasftott
m6dosft6si
k6tszoci6lis
k6pviselet
ell6t6s6ralatokr6l.Nagy Slindor a MSZOSZelndke,az MSZPorszfu9y0l6si
- saj6tm6dosit6indftv6nyaival
igyekezett
a kormSnykectu6- Mintismeretes, aziizemviteli ter0leten(melyben aMOSZnem &dekelt)
k6pvisel6je
rov6s6ra.
Sajnossikenel.(A m6dosft6sokkala k6t reprezentativ szakszontezetelter6 6lldspontja miatt meghirisult a
benj6mi,a munkav6llal6k
kapcsolabsszakmaiellen6rveitdr. l(ss Gyorgy6r a lr,l0Umunkajogi deleg6l6s.lbrtdnetesen arr6lvan sz6,hogy azittdelegdlhat6 hatszem6ly
milyen ardnybank€pviselje iltlld szakszervezetdL
is k)bbalkalommalhangozuta.)
Eoszt6tyveze6je
6s munkaUgfi,
valaminta gazdasfuibizotts6g
Ul6sdn A MOSZ kor6bbi (s az az6tasemvdltoz6) 6ll6spondaalapj6n- politikai
A foglalkoztatasi
tdrsel- 6s szakmaiszempontokatfigyelembevlve - az IJT-k 6s a KUT osszevoltamjelen,mintaz Auton6mSzakzervezebkSzdvetsQT6nek
naike.
tdtel6benkiv6natoskifejezni a szakszervezetiar4nyt.Mi{s sz6val az rin.
tobbm6dosi6javashtdrkezett.
Ezekb6l ,"feltitktr' iizerni tan6csok,melyben csak egy szakszew ezetrqrezantilnAz Mt.117.S(4)bekezcl6s6hez
6s
nemzetk6zi
menefendszeni
kciz0ti
szem6lyszAllltAs
forgalmi
a belfdldi
sai foglalnak helyet, bizonyos tekintetben szerencs6tlenmegold6s.
foglalkoztatottak
munka-6s pihen6idej6nek
kollekiv A VSZ
munkakdreiben
lapjdban, a Magyar VasutasbanPszota Arpdd nivid ndh6ny
felsorolt
munkakdrdk
mell6,
szez6d6sielt56s{7ekeniltbe a kordbban
sz6ban ad t{jflkoztatist a gipeszeti deleg6ldsr6l. E rcivid tAj&oztat6
6tnenetileg.
bizalmatlans6ggal
terhelt!AMOSZpatner volt
mertaz eur6painormativtil<
mArnemt0rikaz ilyen azonbancsfsztatdssal€s
Az6netmenetil€g,
J6v66vv{76nteh6tminden
val6szirnris6g
szerint
a krizuta- abban,hogy a KUT l6tszrdmardnyainakkialakiu{sa 6gy trirt6njen, hogy
szab6lyoz6st
el6ir.6saihoz
kell,hogyalkalmazkodjanak,
6jra mindhdrom reprezentativszakszervezetk6pviselSi helyet kaphassanak
sokisazeur6paik6z6ss6g
a testiiletben. Ez nem egy6b, mint olyan politikai paktum, melyet a
a kirv6ny.
m6dosul
Szakszervezete
m6rkor6bban
is,mostis,a j6v6ben szakszervezetekvezet6i hiteltdrdeml6en rigy kdthetnelq hogy az adofi
A Mozdonyrczedk
6s k6pviseli,
hogya mozdonyvezet6k
ne teriiletek delegdltjaiszavazatukkala megdllapod6sbanfoglaltakat val6ra
is aztaz elbsponbtk6pviselte
'126rAnAlttbbet. Enrekmi 6rv6nytis
dolgozzanak
egy szolg6ladcan
v6ltjdk. Ha ez nem igy tort6nik, abbanaz esetbennincs realiti{saa vezetdi
az Mt.tervezet
vilSj6ban
Ittl6r1991-ben
isellenefordulUnk
a szinten trirtdnd megdllapoddsoknak(mert a tesfiileti, vagy tags6gi szaszerszflink.
mostm6ginkabb.
fels6hat6rfelold6s6naK
vaziskor kidertil, hogy a tags6g m6st akar). De forditva is feltehetd a
semgazdas6gilag,
semm6sokb6lnem k6rdds.Vajon az rlyen tipusri megrfllapodristmegkcitd vezetd a test0leti
Semfoglalkoztat6spolitikailag,
hogy6ll6sponunkon
vAlbzhssunk.
l6tjukannaklehet6s6g6t,
d<int6st,
vagy a tagsdgiakaratotk6pviseli+?
cikkszez6ie6gyirle,hogy fel 6slejelend<ez6k6wk
Amitazomin6zus
Ez an6hr{nysorazonbanjelenti aztis, hogy egy szakszewezetelsdszrimf
"a
tesznekebgeta szolg6lat
6tad6sikdtelezetts6gtik6tadnszorgalomb6l
ttrv6nys6rt6foglalkoztat6s
6snemdnszorgalom.
llyen vezet616thogyan lehet saj6t lapj6ban, saj6t munkat6rsa riltal burkohan
ner, azszerintem
t6madni!
ugyanisnincs.
munkairgikateg6ria
Mdr csak egy t6nyre6s egy megjegyz6sre
szorftkozom.
A parlamenti Meggydzdd6sem,hogy a MOSZ deleg6ltjai szakmailagolyan felk6sziilt
szinb legjelent6sebb
f6zisaa parlamenti
6rv6nyeld<6szf6s
6llanddbi- szem6lyek,hogy a g6peszettechnol6giaifolyamaait ismerve,k6pesek
ltt csapnak6sszeaz 6rvek6s a kocsiszolg6lat6s a jdrmffenntartr{s munkav6llal6i 6rdekeit a trirv6nyzotts6gokril6se,vagy Ul6ssorozah.
vagya m6rl6tez6jogszabdly ben foglalt UT jogositv6nyuk alapjrin kdpviselni.
ellen6rveka leend6t6rv6nyszakaszair6l,
Aki m6dosit6,
vagycsathkoz6m6dosft6
indiv6nytny'ijt Egy6bk6ntif €s most is nyomatdkosanki kell hangsflyozrom, hogy a
m6dosft6s6r6l.
t6mogatottsdg6t
megszerezni.
be,igyekszik
a bizotts6g
munkav6llaldi drdekk6pviseletell6t6saaz UT-kben nem lehet szakszer- t0la szakmai
javaslateset6ben
menedzselt
A VSZ6ltral
megalapozat- vezeti hovalartoz6sk€rdise.
nem vrcltegyeztet6s
a h6romreprezentativ 86r aKUT m6gnem 6lltfel, kcivetkez6sk€ppen
lans{tron- t6nylegesen
m6gnem is lehetmunk6t
kdz6tt.Deaz a k6pvisel6
semkeresbazorsz6gos
szakszervezet
szak- v€gezni, a MOSZ g6p6szetik0ldcitei egyetdrtenekabban,6s eldk6sziszdvets6get,
6stuagiy
azoktagszervezeteit,
szervezeti
akibenyljtottaeA
tenek egy olyan javaslatol hogy a g6pdszetet6tfo96 27 AT megfeleld
a m6dositAst.
Tal6na VSZvezet5iis csakut6lag,a tags6gnet6nmost6rtesrilt
an6l, m6don tlj6koz6dhasson 6s vdlem6nyt nyilv6nithasson a teriiletet 6rint6
elnclke,az MSZPorsz6ggy016sikdrddsekben.
hogy Papp P5l (a VSZ tiszteletbeli
semvette,hogyaz emlibttk6tbizott- Ez aztkell, hogyjelentse,hogy az6rdekelt UT-k, mintegy kv6zi frakci6k
k6pvisel6je)
m6gazta feradsagot
s6gbanmegplenjen6s 6rveivelitryekezettvolnameggy6znim6dost6 mdktrdnek, ahol a ,,frakci6" 6ll6spontj6t a h6rom delegr{ltk6pviseli.
V6gezetiil 6lljon in sz6rnokbana KUT gdp6szetideleg6ldainak megv6(Egyetlen
k6pvisel66rsait.
indftv6ny6nak
68az6r6l,szUk69ess6g6r5l
Iaszt6sasemkapottaz elk6pzel6s
egyikbizottsdgban
mogat6szavazatot
sem.)
Teh6taza t6ny,hogyNagyS5ndorolyanmodos'rt6
indftvdnyokat
terjesz- Az iil6senszavazatijoggal megielenl2T fd
elfogaddsa
h6t6nyosabb
hetyzebehozha munkav6{- Ebb6l
btt be,amelynek

lal6kat6s az 6ketk6pvisel6
szakszervezeteket,
mindenk6ppen
szerepveszt6sre,
a kormdnypolitika
els6dlegess6g6nek
k6pviselet6re
vezehet6
vissza.
PappP6ltiszbletbeliVSZeln<tk(a funkci6er6senvitathat6,
tal6nm6g
alapszab6lyijogalapja
sincs)m6gazzalsemtisztelte
mega VSZtagsagat,
jelenlegyenaz emlftett
bizotts6gi
riEseken.
hogyszem6lyesen
A konzekvenci6k
levon6sa
nemr6mtartozlk,
dea VSZugsdga6slezet6
tes[ileteinemkenilhetik
mega tort6ntek
6rt6kel6sdt.
H6tennyitaz ,,igazs6grol".
&tdapest /96. augusztus/4.
Dr.BorsikJ5nos
tigryezet6
alelncik

M0SZ kdpviselet€ben
VSZkdpviselet6ben
A szavaz6sv6gercdm6nye:
SiposJ6xef
Ill6sJr{nos
N6methAntal

16fd
11f6
20 szavazat
l8 szavazat
15 szavazat

A megv6lasztot kdpviseldl<a g6piszeti szak6gUT elnrikei eLdtthozz|sz6l{saikbanelkiitelezt6k magukat a szaktertilet teljes volumenf 6dog6
k6pviseletdre.
Budapest,1995.augusztus15.
Sipoo J6zsef
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Kabinet
december- gek. A 3,3 milli6rdotbankoktolk6lA sok kudarcellen6rea n6metmdg- el6.A Sz6vets6gi
1,5milli6rdot
nesvasfttiimogat6ihfek maradnak ben elfogadta.1994 m6rciusdban cs6nzik.A fennmarad6
hogya viliig megkapt6k
a kormdnyj6v6hagy6s6t t6kek6ntviszikbe az egyest6rsas6elk6pzel6stikhoz,
eredeti
vdljona rrunkdlatok gok.500milli6ta ThyssenHenschel,
nagysebess6gti is,hogylehet6v6
els6nagytdvolsdgri,
AEG6s az,6pft5
t6rsasdg,
Megalakult
azels6hdrom Siemens,
mdgnesesvasritvonalaBerlin 6s elkezd6se.
A Tervez6si
RT,amelyet 200millidDM-eta bankok6sbiztosft6
Hamburgkozdttlegyenfel6pftve.A fj t6rsasdg.
500 millkSDM-eta maegyesftettek
6s tdrsasdgok,
tervezetegy kdzdsvAllalkozdsaz 6l- 1994 okt6ber6ben
befektet6ktcil,
300
tekin- g6n-6s int6zm6nyi
kozdtt.Rem6l- amelyetkozdsvdllalkozdsnak
lami6s magdnszelctor
m6r 1996- teneka kormdny6sa hdromtdnoga- milli6DM-etpediga DB-t6l6s a Lufthetdlega munkdlatokat
Egysor,,osztonz6
l6nyez6"
kdzdtt:Thyssen hansdt6l.
ban elkezdik6s a pdly6t 2004-ben t6 magiint6rsas6g
Siemens
6sazAEG.AT6r- van betervezveannak 6rdek6ben,
nyitjdkmajdmeg.A legujabbkudarca Henschel,
Rt.-beegyre
6rteatervezetet,
ami- sasdgfelel6slesza tervezetkidolgo- hogy az Uzemettetdsi
tavalyjriliusban
csdbftsanak,
megkezd6s6- t6bb mag6nv6llalkoz6t
kor a n6metparlamentfels6h6zaa z6s66rt6saz6pftkez6s
j6viihagy6sok
akikszivesendldoznaka
beszer- olyanokat,
k6lts6gekellen szavazott,habdr a hezsztiks6ges
m6gazzala
Rt.tev6- technikai
djdonsdgokra,
Levitation=m6g-z6s66rt.Aaul{na Tervez6si
MAGLEV(Magnetic
j6
neseslebeg6s)terv6taz als6hinel6- kenys6g6tdtveszia mdsikk6ttdrsa- ludattalis, hogyez a befektet6s
(lrdnyF n6h6ny6vig nem fogja gyarapftani
Corporation
z6legnAr elfogadta.Egyparlamenti sAg.A Guideway
kolts6gvet6s
marad megl6v6
vagyonukat.,,A
bizottsdgaugusztus3 1-6n elfogadott 16Rt.)a kormdnytulajdondban
vesz
Az Uzemel- tervezete40 6ves nuikodtet6st
m(7 a 6sir6nyftja
az6pitkez6st.
egy m6dosftottk6lts6gvet6st,
alattkb.35 millilesz6s a alapul,melyidSszak
v6- tet6siRt. magdnt6rsasdg
szeptember
v6glegeselfogaddsa
g6revoltvdrhat6.Ez lehet6v6teszia Maglevfennmarad6
r6sz6lkezeli,a 6rd DM tiszta profitotfog eredm6- dllapftja
megRobertBudell
munkdlatok
beUzemel6s
utdnpediga szolg6ltal6- nyezni"
elkezd6s6t.
tervez6si
IRJ-nek
Mtlnchenben
adottinmdr sok mindenel6rt- sokatrendezi,kdzdsenegyigazgatd- [r. az
Mindemellett
Henschel
termelya DB-b6l6s
a Luft- terjujaban.
6 a Thyssen
rendszert
A,,Maglev"
a sicsoporttal,
nektekinthetd.
vez6si6s kivitelez6si
oszt6ly6nak
az
majd.
Sz6vets6giKorm6nykivitelezhet6- hansa-b6l5ll
8,9milli- rigyvezet6jea M6gnesesSz6llft5steljeskdhs6g6t
nektal6lta
6s a DBmdr1991novem- A beruhdz6s
specialistdja.,,V6gso
sovonalat 6rdDM(5,7millidrd
USD)-re
becsulik, Technol6gia
ber6bena Berlin-Hamburg
kevesebkiv6veaz esetlegesen
felmenil6
k6lt- ronannakidej6na korm6ny
Els6
az
Sz6vets6gi
belefoglaltdk
N6- s69noveked6seket.
A Guideway betfogfizetniminthaegyteljesen0j
Alaptervbe
azegyesftett
Sz6llftiisi
p6ly5tkellenemegk6s6bba n6- Corp.5,62 millidrdDM-etfektetbe, nagysebess6gri
r6sz6re,amit
metorszdg
mertezuttalegyteljesenuj
adja, 6pfitenie,
a kormdny
metkabinetis etfogadott.1993tava- amib6l3,2millidrdot
2,4milli6rdot
[rozdsi
ban- tipusuvasutat6pft."
elk6pzel6s m(7a fennmarad6
szdnh6romfinansz
j6hetett
A kormdnya DB kokt6lkolcsonzik.
A kdlcsontaz izesz6mft6sba.
privatizdlSs6hoz
kozelebbdlloterve- meltet6sitdrsasdgokfizelik majd A N A G Y S E B E S S E G T i
GYORSVASUT
A vdgs6finanszfro- visszahaszndlati
dijform6jAban.
zetetvalasztotta.
R|.3.3milliArd
DM-et A285kmhosszup6lyaStlag500kn/h
melyetkozosen
dol- AzUzemeltet6si
zdsielk6pzel6st,
van
gozottki a mag6ntdmogatok6s a fektetbe, amihezm6ghozz6ad6dik legnagyobbpAlyasebess6gre
habdra Transrapid
menetDMkoftsegndveked6s,
6r- tervezve,
6s MriszakiMiniszt6rium, 1,5millidrd
SzSllftdsi
koltsdgek
6segy6bkolts6- sebess6ge6tlag 400 km/h-ralesz
19936sz6nterjesztett6k
a kormdny dekelts6gi

A n6metekt6mogoti6ko ,,MAGLEV"-eI"
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belulpe- leszdllftani.Akabanart6m0helyfelte- k6t 6vbena c6l a rendszertovdbbi
lakotttenileten
megAllapftva,
valamintaz UzemelkrYh. het6legSchwerinkozel6benlesz korszenisft6se,
200
dig ez a sebess6getlag
cs6kkent6se."
6s meg6pftve,mivelhogya pdlya els6 tet6sikdlts6gek
K6t-k6tdllomdsleszHamburgban
vez6rl6sfiek,
isebbena k6zetbenkeszUl A vonatokautomatikus
Berlinbenegyarant,pluszegy k6z- szakasza
a k6zi
d6lir6sz6n. majdel el6szdr.Ez lehet6v6teszia ugyanis400knyhsebess6gn6l
bens66llom6sSchwerin
illetve
nem
nem
megifelel6,
vez6rl6s
felmenil6
sordn
vonal
tovdbbdpft6se
tanulmdnyozA korm6nytanAcsad6i
Mindegyikszerelvdny
megkdnnyft6- megbfzhat6.
meg- tesztekelv6gz6s6nek
6sBerlinben
tdkaHamburgban
v6g6nyok
szint6n mft6d6s6t egy monitoronkereszttil
6pftend6ket-k6tdllomdslegme$ele- s6tis.Akarbantart6
ellen6rzi6s
egy ,,mozdonyvezet6"
lesznek.
helyeinek
a ki- k6tv6g6nyfak
l5bb,legoptim6lisabb
szUksfueset6nbeavatkozik.
jel6l6s6tannak6rdek6ben,hogy a
Az Uzemettet6s
sordna szerelv6nyek
a ALAPFOGALMAK
bev6tel6s az 6tbocsdt6k6Pesseg
kdvetikmajdegymdst
rendszer6nek
alapelvei 10 percenk6nt
a kdlts6gekpedigalacso- A Transrapid
maximdlis,
kis6rletip6ly6n
el6rtku- eg6sznap.Amenetid653 6s 64 perc
Budell az Emsland-i
nyaklegyenek"- magyarAzta
fUgA kdz6ttvdltozik,a meg6ll6sokt6l
alapszanak.
rir. Berlinv6g6llom6saa Westkreuz tatdsieredm6nyeken
vasfti mep6lyad6lir6sz6hez
1987-ben g6en.Maa hagyomdnyos
kis6rleti
egym6g
lesz.Az6rtnemv6lasztottak
'tgy
szerelv6ny
mely netid63 6ra.Mindegyik
egy hurokkenilt meg6pft6sre,
felcv6stihelyet,hogy
k6zpontibb
A
szSllfthat.
legfeljebb
332
szem6lyt
folyamalehet6v6
munk6latok
leheteszi
a
vonal
b6vft6s6nek
a
fennmarad
illetve tos v6gz6s6t.Ezdltala kiserletipa[a 2A04-retervezettdtaddsut6nijdvet6s6gea tervezett0j repUl5t6r,
irJej6n,
6vi 14,5
Uzemeltet6s
Azdllomds- hossza31 km-rendtt. A legdjabb delmez6
d6lfel6,Drezdairdny6ba.
kb.
2010
prototpus,
komillirS
terveznek
k6t
07-es,
a
6rhetikel a Transrapid
,,bevet6st"
16laz utasokvillanrcssal
pr6batizememilli6rd
mely
4,1
utas/km-nek
tdjdn,
mely
a
Berlin
csis
szerelv6ny,
Hamburg
6s
v6rosk6zpontot.
kdzotta p6lyaegymegl6v6aut6pdlya l6st1989v6g6nkezdtemeg.Egyhar- felelmeg6vente.Az Uzemeltetdsi6s
2zt3milli6DM
kdlts6gek
lesz 6s madikkocsitfognaka szerelv6nyhez karbantart6si
vonaldtkoveti.K6tvdgdny0
jegyeladdsokMl
mindezt
a
6s
6vente,
1995
v6g6n.
07-es
szerelr6szbenoszlopokonhalad,illetve csatolni
,,A
0zemeF
egyeshelyekenteljesenaz aul6p1- v6ny190000km-tfutoilmer6s l6bb fogjdkel6rni.A j6vedelmez6
- tet6segy6tlag0,28DM/km-es
jegySAmagaspdlyatar-mint 40 000 ldtogat6tsz6llftott"
lydvalegyszintben.
Wackers
szerint
mig a rnondtaBudell6r.,fa eddigisebes- rat felt6telez,mely
ac6lbolk6szUlnek,
t6oszlopai
meneta DB ICEjdratdnak
amitezena p6ly6n megfelel
Egy50 s6gvil6grekord,
oszlopai
betonbol.
szintbeniek
m hosszriac6loszlopstllya90 t 6s el6rtek450kn/h volt,m(ga bemuta- jegyArAval.
Ford.l(alona GVOrgymozd.uez
k6t daruse- t6kon Atlag420 knvh sebess6ggel
kdnnyed6nmozgathat6
Az elk0vetkez6
gfts6g6vel.
Az 50 m hossz0beton suhanta szerelv6ny.
oszlops0lya200t 6s meglehet6sen
A n6met MAGTEVterve
Minde6s elhelyezni.
neh6zsz6llftani
nesetrea betonoszJopj6val keveig6nyel,mint az
sebb karlcantartdst
Hamburg
^ Schwerin
rendac6lbolval6. A vonalvezet6st
,
:'17----ellen6zik.A v6gdnyokk6szeresen
Schwerin
Mag1ev 511onds
-Ya
z6ppontjakozdtta tdvolsiig5,1 m. A
5 ma
\ \
dtlagmagassdga
magaspdlya
\
felszinf6l6ti,mely egybena h'tlak
felel
magassdgAnak
szabv6nyos
Ludwigsluet
meg.A legkisebbpAlyalv500 kn/h
4415 m, mely a 400
sebess6gn6l
2825
szakaszokon
km/hsebess6gri
\
m,illetve705m a 200knVhsebess6g
\
350m az dllomdsoeset6n,valamint
Wittenberge
sind6l6sdrtdke16
kon.A maximdlis
1O%-os
emelked6t
fok.A Transrapid
I
biir a Berlin-Hamis k6peslegy6zni,
\
Neustadt
megleheburgkdzdttip6lyaszakasz
elt6sensik.A vAlt6kegy hajl6kony,
\
el.
mozdul6gerend6nhelyezkednek
tulajdons6gai,"Agerendaelasztikus
N
majd
nakhatdrdq
belUlmeghajlfthato,
Ir
egy malezdrhat6.lgy biztositthato
0r-2c.
gasfokri,
lutAs
k6nyelmes
komfortos,
I
- matdrt6n6dthalad6skor."
a v61t6n
gyarAzzaBudellfr. Egy '19db-os,
fervezett Maglev
1 Spanalau
jdrmripark
kialakft
6sdttern6gykocsis
vasftvonal
Meg16v6
6lland6- 2ZAoo
vezik,melyb6l16szerelv6ny
V{estkreuz
3
lesz,h6rompediga taran rizemben
F6pailyaudvar
4
Az
els6
szerelk6pezi.
tal6kdllomdnyt
! Bilwerder Moorfleet
v6nyeket1998-1999folyam6nfogjdk
v
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MOZ.DONYVEZETOINK VEDETMEBEN
IV. r€sz ,,Megdllj"-dlldsi jelzdk €s biztonsdgi jelzdk megtr.o,lo'd.dsdno.k
trrpa.sztalato;i a szombathetgi igazgat6sdg teriiletdn - 7963-7993
Ez egy hat6rig nemcsakterm6- gJ/olcakkoris hangosanbemondom Lapja,Tudjukhdny6ra vanl rovat6is. N0velia a jelzdk 1b/zdsikdpeit ha fdradt nak Szombathely
Ul. 6llomdnyil6tszetes,de eg6szsdges
szdm6t. A vizsgabizonyftv6nyok
biztons6g6zet6t, tdbb 6s m6sir6- uagydlmos vagyok?",'
kdzvet- - egy mdsk esetben uolt tanfud- szAmAracsak kovetkeztetnitudok,
nyf f igyelemkiterjed6sdvel
ve is szolg6ljaa kdzleked6s
bizton- nyom vo/ta mozdonyvezetddswk 1995.MT).
s6gdt; mds szemszdgb6ln6zv6st is vo/t beosztuahozzd, vonatbefo- A vizsgabizonyftvdnyok
sz6ma1981
pedigszellemileg
(Ez is az el6bkev6sb6fdraszt6 lydso/dsra ki nem dpfrett vonalon 6ta lassancsOkken.
egy-egyszolgdlat.A baj akkorkez- kdz/ekedttinkvdgrg,s egy darabrg bieketigazolja.)Ezeketa szakk6pvo- egy sz6t sem vd/toltak'amrkora 3. zetts6greutal6adatokatcsakt6j6d6dik, amikora rendszeresen
ki6pitettpdlydn uagy4. dllomdsutdnmagamkezd- koziat6 jelleggel tUntettemfel.
natbefoly6sol6sra
6s dlland6anEEVB-velfelszerelt tem aie/zdkielzdsi kdpeftbemonda- Ugyancsaktdj6koztat6jellegfek a
vontat6jdrmrivdn
szolgdlatot
teljesi- ni szinle egyszere smdte/tdk t6bl6zatnakazon adatai,amelyek
a megszokott6l
el- vrssza mndketten; kdrddsemre, vontatdsitelepenk6nti
bontesban,
t6 szemdlyzetUnk
kenil:a jelfelad6s- hogymrdftnemteszk eztmaguktdl, 6venk6ntis feltUntetik
a jelzdmegt6r6,,helyzet"-be
vagyha csak a fiatalabb udlaszolt:,,Nem haladdsieseteksz6mdt.igy er6sen
raki nemdpftettvonalakon,
- akadam az ddsebb kolldgdtke//e- globdlisjelleggelugyan,de viszoVB-valfel nemszereltvontat6jdrmf
hogy egy-egyf6noks6g
re vez6nylik.llyenkorbek6vetkezik metlen he/yzetbehozni!" - uissza- nyitthat6,
magdt igen?" dolgoz6imilyenm6rt6kben
hibaztatamit kdrdeztem:
egyfajta elbizonytalanodAs,
"Saiiit
mint /995. MT)
hat6aka jelz6meghalad6sok6rt.
nemtudokm6shozhasonlftani,
Az osszehasonlft6s
ha a szemUveggel
olvas6ember
alapjadltalam
n6lkUlk6nytelen
az [j- A mozdonyvezet6i
l6tsz6m6s a j6r- 6nk6nyesen
v6lasztottsz6m:
szemuvege
nem
sz6- - a sz6llft6si
teljesftm6nyeket
s6gbanmegkeresnivalamit.(Csak mfvezet6ivizsgabizonyftvdnyok
a nagybetriketl6tja, t6voltartjaol- ma a vizsgSlt20 6vben,tdbb 6vre tartomj6 alapnak,mertegyvontat6hato300,
tovabbft
vasnival6jdt
6s itt-ottolvashatatlan sz6l6anhi6nyz6adat.Am(7yis meg- j6rmfivelegyardnt
hogy 6tlag800 f6 moz- vagyakdr2000tonnabrutt6elegyszdveg6bSl kovetkeztet6sekkeldllapfthat6,
szfri ki a val6banleirtak6rtelm6t donyvezet61250 vizsgabizonyft-tdmegfvonat6s ett6lis ftlggetlenrll
vagyisminden bdrmelyikkel
egyform6nlehetjelz6t
stb.).Ez a ,yalamihi6nyzik"-6rz6s-vAnnyalrendelkezik,
A'70-es meghaladni,
is egyta- mAsodik
emberk6tvizsg6s.
sdt megtehet6
ez g6pselj6r6elbizonytalanodAs
pasztalat:
las- menetis;
sokkalnagyobbligyelmet 6vekkozep6tSlaz osszl6tszdm
l6v6vizsgabi- -teh6t azUzemel6
mozdonyok
kell ilyenkorfordftaniteend6inkre! san n6,a birtokukban
szd(Csak a biztosanmeg6rtett,a j6l zonyftvdnyok
vonaszdmaviszontaligv6l- mabehatdrolja
a tovabbithat6
jelegyenestan- tok sz6mdt,ezzela lehets6ges
ldtottsz6vegetszabadaz fjsdgb6l tozik.Eza motorvezet6i
venni, vagy mdssal folyamokonkik6pzettkoll6gdkl6t- zdmeghaladdsok6t
is;
k6szp6nznek
nek kovetkezm6- - a mindenkoridolgoz6
mozdonyok
kellfelolvastatni
a hirt!)llyenesetek- szdmn6veked6s6
kdzel azoaz akkori6vek- sok6vesviszonylatban
re szabjamegaz utasftdsa vontat6- nye.(Term6szetesen
jdrmfivdnszolgdlatot
igazgatQ- nosardnybanoszlanakmega vonteljesft6 mdso- benezcsaka szombathelyi
karfiravoltiga2, tatesitelepekk6zott,vagymdsk6nt:
dik dolgoz6t.De ha ott van, akkor s6gmozdonyvezet6i
is kell16,ig6nybe
kellven- az id6sebbk6tvizsg6sok
ill. 6tut6bbiid6- az egyesjdrmtibeszez6sek,
sz6mftani
nagyobbl6tsz6m6 Allom6sft6sok
20 6v alattaz 6venlehet6s6geinket!benbekdvetkezett
ni a jelenl6te-adta
nyugdfibavonuldsa6s az egykori k6nt v6ltoz6arAnyokmellettis ki- a jdrm(vekszdmdt
(A 80-as duekbentald/koztama ko- egyvizsgdsok
villamos6tk6pz6sdn egyenlftettek
k6tvizsg6ss6, illet6enegyikf6noks6gsemf ejl6ddtt
az6latdrt6ntkik6pz6se
vetkezdesetekke/:
-felszdlltam Buda Dd/ben oregba- mindk6t szdmadatonveftoztatott. jelentSsen
(kea m6sikkalszemben
6rt6kek).
rdtomhoz hogyelegettegyekvona/i L6sdb6rmelyhavi Mozdonyvezet6krekiltett
e/lendrzdsikdtelezettsdgermnek,s
Vont.fdn. mozd.
eset
eset
a ba/olda/onhe/yet foglaluaonkdn- Vont.f6n. mozd.
22,0/o
40r0o/o
14r0o/o
11,5"/o
,,A"
,,D"
telenti/is kezdtembemondania /d2O,Oo/o
16rSVo
15rO/"
7,O/"
,,B"
,rE"
toftielzdsi kdpeket 6 meg wsszas4,5"/o
19,5"/o
20,5"/o
9r5%o
mdte/leazokat' egyszercsak meg,,C"
,rF"
5. 6bra Aielz6megha/adds esetek fdntiksdgenkdnt %-os ardnya a ldndksdg dl/agdban
szdlalt 6s azt mondl?:hogy,,Tudod
azeme/6 mozdonyok %-os ardnydua/ osszehason/rtva, Sm./9. / 9$-A3
uahogy
amrkor
egyedtil
Komdm,
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Ezekaz ardnyok,illetvesz6zal6kok ajt6nkil6pve,a l6pcs6r6l
megnyom- vizsgaltesetekb6l
a vizsg6latok
soaz 5. Abr{nl6that6ak.,,G"
szerep6t ta a VK-nyom6gombot,
a vonatbefo- rin leszfrt tanulsdgok6s tapasz- melyr6leddig nem esett sz6 ly6sol6berendezdst
kiiktatta.
A7 ez- talatok sz6les kdrf ismertet6se
gurulnia
elhanyagoltam;
adat6t,a mindossze rel6kes
lejt6nhagyta
vona- mozdonyvezet6ink
kor6ben.Az is1 jelz6meghaladdst,,B"-hez
szdmi.- tot,a sebess6ge
6rdnk6nti36
km-re m6tl6d6
6s az egyediesetekb6loktottam.
n6tt.A jelz66s a be6pftett
vdlt6kozt szer( k6vetkeztet6seinket
levonSzdnd6kosanhagytamelemzf ir6- 677m6lervolta t6volsAg,
a szolg6- tam,ahogy6n l6ttam.
som v6g6reazl az esetet,melylattev66szlelvea jelz6meghalad6sK6rema szolg6lativezet6(k
itt az a
- egyedUl6ll6
szerencs6re
a 20 6v t6ny6t,a kozeled6
vonatfel6,,meg- sz6 dll elvtdrsak)
6s a vontat6siokkozepesal- 6lljl"-jelz6sl
alatt:a mozdonyvezet5
adotl,mirea mozdony- tat6kseg'lts6g6t
abban,hogymozkoholosbefoly6solts6g
dllapot6ban vezet6meg6llftotta
vonatet- 40m6- donyszemelyzetUnk
min6lrdszletevezetlemozdony6t,
amellyeltdvol- terrela vdgdnyv6geel6tt.Elk6pzel- sebbenismerjemegezeketaz esetovdbbftott
sdgi szem6lyvonatot
6s het6,hogy mi t6rtdntvolna,ha a mdnyeket,adatokat,melyekbirton6hdnym6terenm0lott, vonattala tobbm6termagast6lt6- k6ban- felhaszndldsuk
minddssze
eset6njelz6 meg- sena v6gAnyn6lkUli
hogya ,,Megdllj!"-dlliisf
szakaszra
munkAjuk
6rl
v6lik.
biztons6gosabbd
haladdsdnak
nem lett nagyons0- A mozdonyvezelS
az esem6nyide- E sorokatazzala meggy6z6d6ssel
j6n kdzepesalkoholosbefolydsolt- vetettempapirra,hogymozdonyvelyoskdvetkezmdnye.
A BudapestKelenf6ld-Sz6kesfe-s6g alattelft.A vasutik6zleked6s zel6inkdr6bena jelen id6bentahfrv{r vonalszakaszdt6plt6s6nek gondatlanvesz6lyeztet6s6nek
v6t- pasztalhat6
fegyelemlazu
l6skisebb
folyamatosan
id6szakdban
tartottak s6ge6rta Sz6kesfeh6rv6ri
Jdr6sbf- jeleinemsokasodnak
6s mennyis61982febru5r10-6n r6sdga mozdonyvezet6t
v1gflnyzArakat.
f6bUntet6- gitendenci6juk
nemcsap5t min6s6Baracskat6rs6g6bena balvdgS- sUl 6 h6napiszabadsdgveszt6sregiv6ltozdsba.
nyonvolt vflg1nyz6r,
pedig2 6vre Szombathely,
a vonatforga- ft6lte,mell6kbrintet6sUl
1982.okt6ber- 1983.
lomlebonyol
ftdsac6ljdb6lBaracska a j{rmfvezet6st6leltiltotta.A sza- m6rcius.MT.oktatdsiugyint6z6
(lFK)jelle- badsdgveszt6s
ideiglenes
forgalmi
kit616
v6grehajt6s6t
2 6vre
get kapott.A pdratlanszdmtivona- felftiggesztell6k
azzal,hogya v6g- UTO.UTOSZO
tok r6sz6rea vAgAnya tdbb m6ter rehajtdselrendel6se
eset6nloghAz TiszteltMozdonyvezet6
Koll6g6k!
magast6lt6sennem folytat6dott. fokozatban
kellaztfoganatosft
K6r6ssel
ani!
fordubkOnokhd
z. Az olvaldeiglenesen
v6lt6n6t jut- A leirtakb6legy6rtelm(en
be6pitett
kit0nik, sottaknyomAnbizony{raelgondoljelz6 kodnaka leirt esetektanulsdgain.
hattaka vonatoka jobbvdg6nyra,
a hogy egy ,,Megdllj!'-5ll6s[
p6lyaa tovdbbiakban
egyv6gdny0 meghaladAsa
a mozdonyvezet6k
hasznosftjdk
6l- BizonyAra
is a leszfirt
forgalm6ta bal- tal elkdvethet6
volt.A jobbvdgdny
v6ts6geklegs0lyo- tanuls6gokat.
Am ha olyantapaszv6giinyr6l6kez5 vonatokkal
szem- sabbika.Az esetleges
kovetkezm6- talattalbirnak,amelyr6littnemesett
bena v5lt6terel66lldsdval
6s fede- nyekelmaraddsa
nema mozdony- sz6,ha olyanesetrikvolt (nemcsak
z6jelzSvel
biztosftottdk.
A terel66l- vezet66rdeme.A srilyos,anyagi jelz6meghaladds),
melynektanulldsaz egyenes
volt,arraa szakasz- kArraljAr6 - esetlegkozfeltfn6st sdgaimdsszAmAra
nagyobbbiztonra vezetett,amelyaz 6t6pft6smiatt kelt6- balesetlehet6s6ge
minden s6gotjelenten6nek
a j6v6ben,k6felvoltszedve.
esetbenadvavan.
remosszdkmegvelemesetUktdrt6l6tsz6m6- Azesetek
tobbs6g6ben
a,,MegAllj!"-net6t6s tanuls6gait.
Ha hivatalos
,,A"kdrzetitizemf6noks69
ba tartoz6mozdonyvezet6
tov6bbf.- trllAsujelzdmogdttvonat,g6pvonat, irataikis megvannak
az UggyelkapCSM- tolat6egys6g
tottaM62 sor.mozdonydval,
stb.van- a ledez6si csolatban6s 0gy v6lik segftheta
Av6g6ny- ponttehdta biztonsdg
benaz 1813sz.vonatot.
z6logalErde- kdvetkeztet6sekben,
k6remsz'nyespa- mes elgondolkodni
zArr6l szolg6latbal6p6sekor
mozdonyveze- kedjenek
nevemre,
elkrildeni
a szerrancskdnyvb6l
6s Sz6kesfeh6rve- t6inknek
azon,hogyf6kez6si
m6d- keszt6s6g
cimen!Szeretn6k
egyorron lrdsbelirendelkez6s
vonattovdbbitAsuk
0tj6n6rte- szen.ik,
is hasonl6tanul6s eg6sz szAgos6ttekintdst
nemcsak
sUlt.Term6szetesen
a vd- mozdonyvezet6i magatartdsuk mdnykereteikdz6foglalni-ism6tgAnyzArr6l,
hanema megv6ltozott megfelel-e
a kdvetelm6nyeknek.
Ha lem, nemcsakjelz6meghaladAsokforgalmihelyzetr6l,
az 6thelyezett e lanulmany
hatds6ra
csakegyetlen kal kapcsolatos
temakban.
jelz6krSlstb. is.
esetetis sikenilmegel6zni,
elmond- lg6rem,nevUk6s szolg6lati
helyUk
Baracska IFK elSjelzSj6na moz- hatom,hogyc6lomat
el6rtem.
kett6nktitkamarad!Jo eg6szs6get
sdrga,a f6jelzdnpedig
donyvezet6
mozdonyvezet6st
6s balesetmentes
vorosf6nytldtott,ennekellen6re
ott ElSz6ekmegfrdsdra
nemcsup6na kiiv6n:
nemiillt meg,hanem15 kn/SrdnAl bevezet6ben
emlitettszomorubal- Ce//domolk,/995. mdlus 6.
nem nagyobbsebess6ggel
20.6vfordul6ja
a jelz6 esetkozelgd
k6szte(Mih6kTam6s)
Ezut6na jobboldali tett. Sz6nd6kom
mellettelhaladt.
els6sorban
a ki-

8

Lapja
Mozdonyvezet6k

1995.szeptember

Ndgrd.diRegiondlisVasft - kisdrtetiesenhasonlftegymegbukottkisdrlethez

Ma nem 6lnek fikat iiltet6 nagyap6k
Egy 6v sem mfilt el, 6s a ndgrddi vasutasokismdt szoronganak. kapnaktdjdkoztat^t, mint azdllomdsok
Onmagukdrt, a csalddjukdrt, szttkebb hazdju* art. l, U AV ap6nziigyi vezet6i6sdolgozdi.Demokratikusjogrendszeriinkmdr van, de jogunk mdg
kiiriik nyomds,rtraismdt megakar szabadulniaz dkala vesztesdges- nincs!Az 6rdekk6pviseleteket
nemvonnek mondott mellikvonalaktdl Nem litvdnyos m6dszerekkel- a jdk be a szervezdsbe,
nem tudni,ki ki
bezrtrdssal-, hanem az elkiiliinitdssel.Mintha vigtagjainkat kizdr- neklesza partnere,hogyanfognakmiikddni pdlddul az izemi tandcsok.Nem
ndnk a vdrkeringdsbdl,s mondandk:ezentrtI6fimegegyediil.
Okt6berI -jdtdl fj nevetismerhetmeg
az utaz6kilzdnsdg6s a fuvaroztat6:
NRV azaz N6grddi Regiondlis Vasft,
mint a melldkvonali regiondlis profitcentrumokegyik kisdrleti egys€ge.Ez a
szervezetiegysdg-az ismertelkdpzercs
szerint- ldsdrtetiesenhasonlfta nyolc
dvvel ezeldtt megbukottkorzeti iizemfdntiks6gekhez.
Hogy ne tfinjtink maradinak,fel kell
tenntink a kdrddsr miikddhet-egubsdgosanegy ilyen profircentrum?Gazdasdgosancsak akkor mdkiidhetne,
nemcsakszem6ly-6s6nramennyiben
fuvarozdsitev6kenysdgetfolytatna,hanemm6djalenneiizleti v6llalkozdsokat
l6trehozni, alrAraz idegenforgalom,a
vend6gldtdiparvagy mds teriileteken.

Ehhezazonbant6kekell, s nemval6szinfi, hogy ezt a t6k€t a profitcenfum
rendelkez6sdre
bocsdtand
a MAV. ezdrt
sern,mert a c€l a min6lkevesebbk0ltma nemdivat
sdggelval6 iizemeltet6s,
a jdvdre gondolni.Ma nemdlnekfd{<at
iiltetdnagyap6k.
Kdt h6napmrilvaa regiondlisvasftnak mfkednie kell, a szervez€sm€g
folyik, s akik szervezik,nem6rdekeltek
Akik mdkddteta mfk0d6kdpess6gben.
ni fogjdk- akikt6l a hat6konymdkddtetdst elvdrjft -, azok mdg nem tudnak
semmit.6t<et"azitt 6l6ket,azitt dolgoz6kat senki nemkdrdezi.Ha 6rdekl6dnek, titkol6z6s6s melldbeszdlds
a v6lasz. Eldfordulhat az 6rintett <inkormdnyzatokpolg6rmestereihamardbb

Jaaaslnt a MAV-nak:
dlldlrely olcsdbban
1995. mdJus 28-dn a tvtAV t6rt6net6ben, rij szakasz
kezd6d6tt, az addlg is gyenge szinvonalat ls sikerrllt
alulm0lnla.
Az riJ menetrenddel egrldeJfileg sok szerelv6nyen
lecsdkkentettdk a kocslk szdmift, f6leg a beJar6kat
sz6llit6 vonatokndl. Ugr latszik, kiemelt figrelemmel kezelt6k a Nyugati p6lyaudvarrol Makoig kdzleked6 vonatot, amely 6sszesen 6t kocsibol ell. A
vonat Monort6l Szolnoklg minden dllom6son meg6ll, teh6t nagfldb6l a 16 6rakor v6gzb beJarokat
szdllitJa haza. A vonaton m6r Zugloban sem lehet
helyet kapni, K6b6nya-Kispesten pedig m6g felsz6ilnl ts allg lehet 16.
Felh6borit6nak tartom azt a cinlkus ddntest, amellyel
a hlvatalos minlm6lb6r k6zel fel6t kttev6 b6rlet 6r66rt
ny0Jtott ellenszolg6ltatast tlyen mert6kben megkurtitottak, mert a beJdr6knak nlncs mds v6lasztasuk.
Ha a vas0t nem k6pes Ol6helyet biztositant, adJon
6ll6helyre bdrletet, cs6kkentett drdrt!
Kerekes Katalln
Monorlerd6

tudni, a majdanivezet6nekmeddigterjed a hatdskcire,
jogkdre.Rendelkezhete p€lddulazingatlanokfelett,hasznosfthatja-eazoka9Ma, aki ingatlantakar
b6relnivagy venni a VtAV-ttrt,szdmitsona biirokn{ciaf6l- vagyegy6veslassitdsdra.Ma m6gcsakazt tudni:a szervez6sfolyik, a tvtAV v6gigkoldultaaz
Volt, amelyik hozdnkormdnyzatokat.
volt, amenj{rulta vasft kdlts6geihez,
lyik nem.Melyikjdrt jobban?...
Ma mdgaztis lehettudni:az itt 6166s
dolgoz6 vasutasoknem a fejl6d6st6l
f€lnek,hanema fejetlens6gt6l.
6t<partnerekmindenjobbft6 sz6nddkffjitSsnak ha enneka j6zan pal6cparasztilogika szerint6rtelmevan.
B. R.
N6grddMegyeiHirlap
1995.iill. 23-30.
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Hossz( szolgilabrak nyugalom a v6ge,
Amikor el6riem, feln6y'teri az esre.
Hdla az istennek, most nl.ir meipihenek,
Nem parancsolsenki, a magam-irra leszek.

'l
' MAV dolgoz
I f"rer.:f fbrdulok valamennyi tdnyleges 6s nyugdrjas
a Onor,l
IvahmintvalamennyiMAvsiatszert&eths..'"

Nem
Nem
Nem
Nem

lesz n6kem ti$b6 zsamokom az 6ra,
pislosok f6lve a nagv mutat6ra.
is olv"asgatom,mik6i rit 6s hdnyat,
kell otthiagynom a j4 meleg6gyat.

lH|;kI"g#S"#:H:,ilJff:*1"};:[,T:":lf
r.:',,"JTiliLlyff
|
keret m6r a minimdlis elldt5sbiztositdsiirasem elegend6,fejleszt6srepedig

_
'
"
" I
I egyriltalin nem is lehet gondolni.
I $Ll+Le.9ek6ben, hogy-abeteg vasutaxrknak megmaradjonZalakarosona I

I Hx":#9,:ffi-,;:r::'"u,:','f";iffiil,tEg"r.nugurut,,,
I
I d,fftfj:x;1:i,t"i.
>

"*'

a'8r1,'a
mozgssszervi
b"etegek6rt
Alapitv5
ny''

I

a tetegek,
I
mriszerek, g6ppark I
T1S39pU szintri elldtdsiihoz szi-ii<,s6ges
rerulltas,KlDo!"ttese,
_
I " az6ietmin6segjavitdsdtszolg6l6mozgiisterdpiabiztositirn,(torna,sport|
eszkozcik)

Gak akkor kelek fel, amikor i5lesik,
Az eg6szh6z n6pe kivdrs6gom lesik.
Etetnek, itatnak,-vakariiik aletam,
Ezt a boldog id6t jaj de nagyon vdrtam.
Most hosv benne vagvok. ezek a rem6nvek
Igen lela"nladtak,soiSnyik, szeg6nyek'
Harm inc 6ve; viigyam dlmaradt'm<indhatom,
Mindjiirt elmondbh, milyen a nyugalom.

Rim virradt az elsd nyugalomnak napia,
Feles6sem i9rrtsz6l: Hallia+ kend apii!'
S itt ni"mvill-{ntotta gyaririsan a szeiri6t
Jogosanig6nylem a Telesegib6g6t
Elv6gre ezt nekem eskiivel fogadta,
De airig szolgiilt, nem volt foEanatia,
Hisz egy kis siegitseg6nr6m is"rdm f6rne,
Megkiti-anem l6sz 6k, mert hisz most mdr 156r.
Azel6tt feles6g,hSzidllat,gyermek,
Ndrlamn:ilkorZbban m indiiyiilan felkeltek,
Most nrdr negy 6rakor a hii2bin nem f6rek
Azon a jogcimon, hogy 6n miir r.i6rek.
Fclesegemsoha nem i'olt bcteg addig,
Nem iJ panaszkodott,_
hogy tai gyerfialteclil,
Dt' nrosl, mi<itanyugd iib; l6pte;,
Nagyokat nyogdccsi'l ririnden nyomonJ6pten.
Mdr reggel f,iilalja a vdll:it, a torkdt,
Szagol[it rrarikozbenfrissen reszelt tormdt.
Es fierinyi bii 6ri, mire el jd az este
Suttogniiudia csak 6 v6gem van nigvcst.
Emiaft kell nekem kon4bbanfelkelni,
Piacra,i:enteshez,teicsamokbamenri.
Emiatt vdr 6nrdnr ez'erfele dolog
Hogy niha a szcnrem karikiira iorog.
Hcj amikor En meg szolgd,latbanvoltam,
A pipadohAnvtseri nrae"anr
vdsdroltam.
Dd rirost! - keien'esen v'Sltozotta sz<!veg,
Iliszen most nriir r;ier,csin6liaaz oreg.
pjjel ha.a nrac;ka.elnydvogjanragi{t,
. .
lgy szol az anvtukom:ehun van a kabat.
<ir6gem,
v.ird
is
mcg,
te
nem
fdlsz,
{csfsa !i
Majd aztrin L'pihr'rsz, hisz te rioet m6r rd6rsz.

9aatdnft,&d(, E

Ha p6khez,cipetzhezvan{ a boltba meevek.
Ott is az :ildozat biztosan"Enleszek.
Megf;iliul a nyelvcm, olyan sokszol fui1sk,
De )i6ileinteni'k, hory dn mir r6erek.

TiszteltSiposJdzsefElndk Ur!
A Tassi SzakositottSzociSlisOtttron gondozottainev6benh6l6nkatfejezziikki a [{a meg leiilhetnek,
az unokdk sorban
k0vetkez6szemdlyeknek,
vifllalatoknak,akik adomanyail*arhozzajl4rultak,
hogycsa- Szilai,6or.zasfi(k, bozontos lednvkdk,
Mind az En nyakamon ugiilnak-szeg6nvek,
patunk1995.jdnius2l-23.kdzdttrlsztvegyenaDerekegyhiainmegrendez6srekeriil6
Cib6lnalg rilnftatnak, triniim, mert r56re(.
Region6lisOlimpidn.
OTP
JES Benzintuit
Szikrai Bordszati Kft.
AEG UNION Kft.
Rdckevei Dunadgi H org dsz Szdvets6g
M ihdk Andrds nd Spo rt- H orgds z B ut ik
O nkormtinyzat Szoc. Oszt.
KIOSZ Ajpti MiMty
Baranya Lajos dekordci6s
Pharmavit Rt.

MATAVfu.
Egyetirtds
Mg.Tsz.
Szdnyeghy Gy6rgy fagyiz6
M ozdonyvezetdk Szakszem ezet e
Vasutas ok Smk szeL-v
ezete
EKISZVarroda

Kunszentmik16s
Smlkszentmdrton
Nydrldrinc
Kunsnntmiklis
Rdckeve
Iass
Kunszentmik16s
Kunszentmiklis
Kunszentmikl6s
VeresegyMz
Budapest
Kunszentmikl6s
Thss
Budapest
Budapest
Tass

A csapt nevdben ki)sziinetet mondunk: Btilint Mdrta
Csianadini Rdcz Zsuzsanna
foglalkoztat6 n6virek

Tass,1995.jinius 29.

En istenem,hdt ha mindenre r66rek,
En i.iliekaz6rt is akit elit6ltek
Hol voltcz a sok bai idiiie meebfiva.
Biztos arra viirtak, liogy iimeXiek'nyugdfpa.

Minderurek megvan a maga neh6'zv6ge,
Uo T"j9 ha mclhalok, migpihenek vEgre.
Amde almot lattarn,ami nregmutatta,
Milyen *rs vdrrott fenn a ny"ugdijasra.
A nrennyorszdgeldtt dll egy nary-nagy sere&
Felemergel6di[., fele meg'(esereg.
Megk6ndekegy b6csit,aR'iMtul ill,
Moidia k6reriiez a sok ember ift mire vdr.
Azt mondia a bicsi ez itt mind nvuediias.
P_ihen6sre
vagy6, kihaszndlt, b gk{t.'
Van itt exs6m-6lvan,aki tcibbszaz eve
K6borul idekirui,6s v5r a bemen6sre.
Az6rt hiit rjgy kosd fel tc is a nadriisot,
Nem most lesz, mikor az uratmegl6tod,
Mert ha a kapuig n6melyik el is 6r,
Hetr€bbl - ki6llt"Peter!(end nyugdijas 156rl
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K U PA

V0NTATASTLABDAR0a0,,K(J?A' TO RNArt

rOnrENnrE rc24-rgg4.
Er.&zO HELETT:
.VOND{f,ASI KUPA"
t97+1994.
Miskolc-Zdhony-D ebrece*Nyiregyh 6,ea
f 974- f 985 : szakrnal, sznwezntlelkotelezetts€g,
baxatsagverseny
1986-1994: + hagrom6nydrzes- b6vit€s
1995:
AKARTUK!

lcv rezo6Dorr:

ZdhonyVontat6sl Fdndksdghez I 97o-ben €rkez,ettaz
els6 l0 db M62-es szeles nyomtAvri mozdony. Az et
megel?A evekben dolgoztunk mAr norm6l nyomt6von 4 db ilyen sorozati mozdorueyal. Kihelyezesben
trzemeltek ZAhonyban, debreceni hondilom6sitdssal. Dl-es sztntti tervszeru Javitasokat €s apr6bb
fut6Javitasokat vegeztunk raJtuk, kezdetben a deb1996:
TATALKOZUNKI
receni szakemberek irdnyit6.sdval.
Oszinte k6szdnet a Kupa sikereert elk0telezett vala- A kettes-hdrmas szintuJavitAsok €s nagrobb hordmenrryl VontatAst 6s nem Vontatiisi dolgoz6nak.
ereJri fut6JavitAsok rregzeseDebrecenben tdrtent. Az
1995.06.23.
els6 l0 sz€les mozdony 6rkez6se a felk6sziiltsCg
Verrs ltdhtlly
szempontJ6b6l nem 6rt bennfinket te{esen v6ratlaVontat6st Fdndk
nul.
TAhonyba asz6les nyomtrivri gepek 6rkez6swel egriBEVEZETo GONDOLANOIC
d6ben, szovjet sznwlzh{lLzat ts telepult. Hdrom 6vig
Az 1960-as €vek miisodik €s az IgTO-es 6vek els6 voltak ndlunk. IranyitAsukkal, e, id6 alatt a regi lrris
fele a MAV-niiI a vontatS.s korszerusit6s Jegrdben gbzt s rnozAonyszinben, megoldottuk a Vontatasi F6zajlotl. ESrre nagrobb szimban lelentek meg a nOks€geken v€gzendb tervszrru karbantartAsi munnagrte{ esitmenyu M62-es dizel €s V43 -as villamos
kAk €s egr€b fut6javitasok felteteleit.
mozdonyok. A vasut vontatdsban megelent riJ Olegre - Szkob6ra mint szervizes emberekre ki ne
technikdk klszolgiiliisa €s karbantartAs a vontatS.si emldkezne ezekb6l az id6kb6l. Sok megoldand6
telepek vezetdtt, dolgoz6it, sok uJszeru feladat el6 feladat volt ebben az ld6ben. Megfelel6 emel6madllitotta. Kev6sb€ voltak n€lkuldzhetdk kril6nf6le
gass6ggal rendelkezd fut6darut, csoportemel6t tetepasztalatcserdk melyek az ellgaz,oddst, az eS/selepitettink a teruletre. A debrecentek vizellenall6st
ges €rtelmez€st a mozdonyok megismer€s€t, a kuepitettek. K6zben saJnos 3 h6nap utdn k€t uJ
ldnf€le munkafogdLsok elsaj d,titaset esrarant segi
mozdony egymisnak utkdzdtt, 6s Osszetdrt. Amegtett6k. Most 20-25 ev tavlat6bol visszateliintve
maradd 8 mozdony €ppenhogr fedezte az iglnyeelmondhat6, hogy akkor €s azota is ezek atapqqzket.
talatcser6k nagron eredm6nyesek voltak 6s napj a- Sok feszitett utemu 6jszakdkba nyul6 munkatemp6t
inkban is fontosak.
dilrtSltunk aznrt, hogr az elvdrdsoknak megfelelEzekbdl a kez6s tal6lkoz6sokb6l - egruttgondolkoJtrnk. Esetenkdnt konfliktusok ts el6fordultak k6zd6sokb6l - a szaknal jellegu t6mdkon tulmen6en
tunk €s asznwlznsek k6z6tt. De az akkort muhelybaratsagok ls szulettek, me\reket kdlcsdnOsen dpolvezntf Tenkely J6zsef nag/on €rtett a konfliktuskeni igrekeztunk.
z*l6s}rez. Egdk alkalommal eb6d utdn azt mondfa:
A fent leirtak fontoss6git r€gen ts, ma ls, lid-ld vdr*Jancst!" - Ug$/ kesztiu, hogr munkatd$ ut6n mem6rs6klete, illetve a vontat6sl hierarchtiban elfOglalt grunk a szervlzesekhez, b€kulni.'
helye - szerepe szerint it€lte, illetve it€li mq. Nem Igr ts lett. Tolrnics n6lkul egmas nyelv6t nem tsvolt, €s nem is lesz a vasutas tS.rsadalom ennek merve is meg€rtettuk egrmast, s miisnap barritsagmegitelds€ben egrs€ges. Sokan vagrunk aznnban, ban dolgoztunk tovabb.
atdlcrek munkaJAt az emlitett tapasztalatcser€k 6s e 1973 nyaran a miskolci Vontatasi Fdndks€g vv,et6tapasztalatcsereken ldalakult barati egruttmukOddm€rndke Szad'dcztHszlo latogatott el Zithonyba, k€tsek, egmds megismerese-tisztelete, az egymAsra h6rom koll6gaja kiseret6ben.
utaltsfub6l sz6rtnaz6 kdz0s felel6ssegerzet, eg/mas
A lAtogatds c€! a tapasztal atsznrzis az M62 -es mozmunkr{j6nak seglt€se sokatJelentett, dsJelent ma is. donyokr6l. N6hany h6nap mrilva ugranis az tg73Akik szamdra ez az'n6s kdszult, akikhez sz6l. rem6- ban folytat6d6 szilitasokb6l
Miskolc is tetemes
nyetm szerint, a .sokan vagrunk" kateg6ri6b atartozM62-es mozdonydarabszdm vdromdnyosa volt. Az ts
-serzlnak.
eld6nt6tt t6ny volt mar, hogr 7-Ahonyb6l a szevtz

1995.szeptember

Mozdonyvezet6k
Lapja

lg74rlgg4.
Miskolcra k6lt6dk. Oroszul j6l tud6 ember l€v6n
nag/szrruen sz6t €rlett a szrrvtzes szakemberekkel,
kedvesseg€vel, kdzyetlens€g6vel, mirdnk Zdhonytak_
ra is kedvez6 hatS.st gfakorolt.
Megbesz€ltirk, hogr r6rdd id6n belul egr nagrobb
csoporttal e{6nnek Zdhonyba, tapasztalatcser€re.
Ez rdvidesen meg is tort6nt. Ket napot t6lt6ttek
n6lunk. A taldlkozot egrmas ellent labdarfig6 m6rk&6ssel zArttrk.
A ldtogalis viszonzasak€nt meghivAst kaptunk Mis_
kolcra eg! kes6bb megbeszelt idcipontban. h, az
i{6pont f 974. julius I 2- f 3-an a vasutasnapot meg_
el6zi els6 k€t napra esett. A miskolci vasut IOO evJs
orforduldjat frnnepeltuk. A nernreg ek€szult fij vil_
lamosmozdony j avito csarnokban nag/on sz6p, tisz_
ta, virdgos k6rnyezetben t6bb ezer ember jelenldteben rendezt€k a kozponti unnepseget. pdsztor pAl
Vasttgazgato irnnepi beszedet a miskolci szinlrrAz
szineszeinek fellepese tette meg niv6sabbd,.
DdlutAn az finneps€g az MVSC palyan sportmusor_
ral folytat6dott. Negz csapatb6l rillo labdanig6 tornAt
szerveztek.
Miskolc vontat6s - Miskolc Csom6ponti KISZ Bi_
zottsds - Z1hony vontatAs es Szlovdki6b6l 1916
csapata vett r€szt a torndn. A torna, ,vasutas
krpa" nemzetkiizi labdarugo torna cimet kapott,
melynek hiteles forgat6k6nyv6t sikerult beepiteni
a kr6nikd.ba.
,,UASWAS KWA"
Nemzefkdzi lnb datig 6 Tor na
F!,RGATr'KOI,IWE
(1974. WL 12-13.)
1974. VIJ^.L2. t4.4O Csapatok bevonuldsa
Megnyit6
r5.00 Zdhony _ MAVKISZ Bizottsfu
16.30 Ig16- Vontatasi F6noks€g
1974. VIJ. 13. 13.40 Et6d6nt6 IIr-V. hetyert
15.30 D6nt6 .VASUIAS KUpA"_ert.
f 2.30 Unnepelyes dijkiosztas
A dijakat dtadja: Dr. p6sztor piil
Unnepi vacsora (z6rtk6ni)
Mlskob, 1974.Jtiltus 4.
Vontatdst F6n6ks6g SZB.
Sportblzotts6ga
f 974. Jnhus l2-6n az alebbi parositdsban voltak a
mdrkozesek:
Zlhony - Miskolc VasutuzemiKlsz
2:O
1916- Miskolc Vontatds
t:b
1974. jrllius l3-en a harmadik helvert:
1916- Miskolc Vasutuzemi KISZ
t:3
Zdhony VontatAs - Miskolc Vontatds
O:S

11
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Az eredm€nyek aIapJAn a tornagr&rtes es az azt
kdvet6 sorrend:
l. Mlskolc Vontat6s
2. Z1hony VontatAs
3. Mlskolc Vasrituzemt KISZ
4.rgt6
A mtskolcl vontatdsi gr6zekn€hez ketseg sem f6rhe_
tett. Jritszott a csapatban h6rom NB I-et ls megJdrt

eg/erdscg.

lokker Tolt.r:.- K6sa Znh1n- Demko Istvdn.
Kdziiltik K6sa Zoli mtnd a rnal napig a Vonat6sl
kupiik aktiv resztvev6je €s lelkes sz.ewezfiJe.
A miskolci tartozkodAsunk szabad d€lel6ttl6n varos_
n€zAs €s Miskolctapolcdn barlangfurd6zds szerepelt
a programban. Mindenldnek, de lrulondsen az,ok_
nak, akik m€g Mtskolcon nem isjarbk, feleJthetetlen
6lmenyt nyriJtott.
Miskolcr6l hazat€nre beszdmoltunk f6ndlninknek
Veres Mihdi5mak, 6lm6nyetnkr6l. Szirrte eg/dntetri
volt avdlem€ny, hogr amiskolci fogadtatds es egral_
talin az eg6sz renduvdny magasan felulmrllti az
I 973-as zlhonyT fogadtatast.
Gondolkodhattunk azon, hogr hogran viszo noz.zuk.
- mondtuk akkor. S mi lett
"MaJd kitaldlunkvalamit"
bel6le? - immar k6t evtizede fo$amatosan megren_
dezett vasutasnapi vontatAsi labdarugo kupa torna.

1975.az rNptnAs EvE:
Irgren Z6honyban a 2b. Vasutasnap tisztelet€re
Vonfgtast Labdarug6 Kupa torna! Fogalmaztuk meg
az elhatArozAst, 1975. tavaszln.
Ddntds szuletett a legfontosabb k6rd6sekben. ezek
az aJitbblakvoltak:
a Az l974-es miskolci torna mint{f dra a rendeazdny
k€t napos leglen.
u A rendez6 helyseg ez esetben Z6hony, k6t csapatot
i:rditson.
u Az egrik csapat a Vontatdsi F6n6ks6g, a mdsik
az
Uzemi KISZ B"rttsdg csapata legren.
s Az, hog a harmadik r6sztvev6 Miskolc Vontat6s
csapata legren, az elbzmlnyek ismeret6ben tefe_
sen term€szetes volt.
u Negredlk rdsztvev6k€nt Debrecen Vontat_ilst
F6_
noks€g csapatdnak meghivasa mellett d6nt6t_
tunk.
A d6nt€sben tdbb szempont kdzrej 6tszott. Debrecennel volt ebben az kdlben es az6ta is, a legeldbb
munkakapcsolatunk.
Jol ismertuk az ez evben kinevezett debreceni f6nokdt, Jenei L6sizl6t, biztunk abban, hogr az ugret
pozitivan tarnogatja.

(fotstatjuk)
Igr ldtta: FederlcsJAnos
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
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Feleldsszerkesztd:
cime: 1087Bp., Kerepesift 3.
A szerkesztds€g
Telefon:1130-818,f 339-540
Uzemitelefon:Ol -1642, 0 I - I 8-40,0 I - 19-90,Ol -21-87
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