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n ENTANGYALASOK FELID OBEN !
Mlnt szokisosan, az elmtlt €vek mtndeglrlk6n, az 6sz bek6szdnt€vel a vasfrtn6l
nem csdkkeo a hds6$. Megtndultak a ktivetkez6 €rzrevonatkoz6 b€rtirgyalisok.
Szeptember 15-€n zirt borit€kban a
UOSZ itadJa a Jtivedelmekre vonatkoz6
elk€pzet6sitt a tuAv Rt. vezet6lnek. A
boritGtnan hput6 dokumentum azonban
nem el6zm6nlm€lkiill, nem rdgJt6nz6s.
Nem mls, mlnt a Jtllus-au$usztusban
paplrra vetett els6 gondolalot kl6rlelt'
izakmatl 4, gtzllas6gtlag alftimasztott'
s testiiletek 6ltal J6v6ha$yott Javaslat
r6vldttett misolata.
A koreogrif,a nlncs lefusa, de pontosan
tudJik mtndk€t oldalon, hogy kem€ny
tirgyalasok h6rom Csf6l h6napJael6 n6z
mtndenkl. Hetl ket tfugyalAsl nap' megspOkelve vezedgazgat6nfl, szem6lyiigrt
tgazgat6ntl tdrt6n6 egr6b e$yeztet6sek'
kel.
A sajt6 nem t€tlen. Flgf,elt a tdrt6n6seket, s lecsip mlnden ,,hir€rtekti" sz6ra.
(Lehet6leg yastagon szcdve.) S az llyenkor szokisos etstt pengevfltisok uten
kt-kl v0rm6rs6klete 6s ambtcl6l gzerlnt
tilat ls. Lehet6leg mln6l hangosabban!
M€! csak az egrmtst6l elt6r6 6s beillttot-sigfr 6ll6spontok Greztet6se, m-eglsmer6se folylk, megts a m6dtikban for a
leveg6 a vastt kitrtil.
VaJon ml6rt? Ml6rt kell nagydobbal verebet fognt? Talen berkt ls komolyau
hltte, hogy n€hAny nap alatt me$6llapodAs sziiletlk? Nem hlszem!
€s OJs-egir!'
Megsz6tal p[rtpolltlkus
gz&szercezCtl vezetb 6s sz6vets6$t elndk. Aml nem baJ, csak a han$nem €s a
gtlhrs m€ltatlan. Ee nyelvtqnileg ls hftedzl}. Bcvezet€s, tfu$yalts, befeJez6s.

Mlntha a v€gktfeJletekn6l tartanink, s
akkor csattan a po6n, ha a v€ge fortlssim6ban sz6l!
S az td6 el6tt felptir$etett hanger6 rnlatt,
a nytlatkozatok, c6folatok maJd ellencifolitok hat6s6ra a k€pvlselt munkav6llal6k rtadt teklntettel kapkodJ6k fejiiket, s k€rd€setkkel az 6riiletbe kergettk
munkahelyt k€Pvtsel6tket.
Szabad-e,pottttkatla$ helyes-e uz az (tt,
amely arra tiirekszlk, hogy fellzzitott
lGgkiirbe folyJanak a ttugydA.sok, s ttfen
nOrtitmenyek kdziltt sz 6v h6tral6v<i rGsz6lg v€gezzbt felel6ss€$te$es munk6JuLat a vasutasok?
A vllaszom egy6rtelmti NEM! A MOSZ
arculatihoz hozzAn6tt, hog[r tArglyat6'
asztalt6l nem 6Il fel, hldeg feliel' de for6
szirrvel az utols6 plllanattg k€sz rendeznl konfrontlct6 n€lktil a vltatott k6rd6seket. Nlncs sziiksGge felfokozott Gtzel'
mekre, m6$ kev6sb6 t6meghangulatra! A
koreogrAfia k€sz, a tirgralAst strat€$t6161a kiild6ttkdzryiil6s ddntdtt"
A tiirv6nyben blztosltott legv€gs6 eszkilzzel pedlg eddtg ls Gltiink's ezutin ls
megtessziik! De csakls az el6adis v6l!n'
amikor a,,tAlgyalAsok szinpadAn" v€gleS
legtirdiift a friggtinY
Akkor pedtg hat6rozottan, klszimithat6an 6s elsz6ntan!
li!6rve a MOSZ alapszab6lya III. feJezet
4. pont h) alpontJib6t:
a kiildiittk6zgYtil6s diint:
- a flgyelmeztet6 sztr{k meghlrdetesG16l,
- a tart6s sztriJk meghlrdet6sGriil el6zetes tagstgl szavazfusataPjin.
Mlndeddt$ llyen ddnt€s nem sziiletett!
Slpos J6zsef
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tudomisul venni, s erej6t,rudisit, lehet6segeitirgy
A MINDENHATOSAG
HITE!k€nytelen
kell latbavetnie,hogy a lehet6 legkisebb;,vesztes6ggel"
oldja
meg a kritikus helyzetet.
Az egyik aut6szerel6kisiparosnil jfuva, az alibbi bolcseletet Ebbena szellembenfolytattunk tirgyalisokat az illet6kesekkel
olvasam a falra szegezve:
a v6szt6i vontatisi kirendeltsEgenfelszabadul6 18 f6 tagt6rlehctttJmt
ozonnol,
c csoddro
egykicsitvdmikcll!"
sunk tovibbi foglalkoztatisinak biztositisir6l.
",4
Az6n jutott eszembe ez a kiss6 Onteh megillapitis, mert E tiirgyalisok eredm6nyek6nt,Sipos Istvin vez6rigazgat6-heszlmomra id6nk6nt €s esetenkEntirgy trinik, nehiny tagtirlyettesur korrekt segits6g6vel
tobb ko116ginaklehet6s6genyilt
sunk ki nem mondva, de cselekedeteivelfgy tesz, mintha a volna segEdtisztitanfolyamon val6 r6szv6telre,s eziltal egy
MOSZ a mindenhat6sig ereiEvellenne felruhizva.
birmikor mobilizilhat6, s ezen keresztiil foglalkoztatisi v6Pedig nem ez az igazsig, s az ilyen jellegri dnimitls komoly
delmet nytjt6 fjabb vasilti szakmamegszerz€sCre.
iiedelmet, majd srilyos k6vetkezrn6nyeketvonhat az egyen Mindezek ellen6re ot {6 kerek perec kijelentette, hogy nem
szimira maga utin, egzisztenciilisan6s anyagilagegyarint.
hailando az Atk6pz6senr6szt venni!
S, hogy tisztln €s viligosan Ertsiink a sz6b6l, ri is t6rn6k At Ugy ielenleg itt tart, a koll6gik tovibbi foglalkoztatisir6l
mondand6m lCnyeg€re.
nincs informici6m.
A MOSZ rnegalakulisa6a folyamatosanegyik legfontosabb A magam resz6r6lazonbana korrekt munkilat6i magarartist
feladatlnak tartia a munkahelyekmeg6rz6s6t,a mozdonysze- a korrekt szakszervezeti(€s emberi) magatartessalkivinom
m6lyzet kvalifikiltsigit, s ebb6l fakad6anmobilizilhat6 szak- viszonomi. Ez pedig nem egy€b, mint az, hogy Toth Imre
tudisit.
szegedivasritigazgat6
urat - aki szint€nkotelezettsCget
viilalt
Mi is t0rtdnt eddig?
arra, hogy valamennyi mozdonyvezet6 beiskolizisira sor
- id6legesen,
o megfddfl6ts6m kiolokul
tu(tigo MAV-vd egyettrtlsbenkeriil az okt6ber 24-€n indul6 tanfolyamra -, szem€lyesen
felftiggesztetttik
o munkokiirbe
val6felvitelt6skiir€pz&t,
til6koztattam a MOSZ kiild6ttkozgyfil€sEnekazon hatirozari- tirbbolyonEn&ya meg6llopod,4s
vonhotilybon,omelyolopj6n,
nimi 16l,arni arr6l sz6l,hogy az ilyen esetekben
az egy6niv€delmet
ltkepzkxl
mis munkokOrben
tdrt&rdfoglolkoztottis
val6sul
meg, nem tudjuk, nem kivinjuk biztositani.
"idoleguaf
o mozdanyt
aet$ itJogbtr8 50/o-iv
ol,
Csodik pedig nincsenek!Sohanem volt olyan szi.iks6g
kollek- jdntih l6.s,imotmozgotunk
o felodotorientdlt
helyelue
kirendelSsel,
soj6t tiv, jogilag €s szakmailagalitimasztott v6d6erny6re ez egymunkokiirbm.
szerf munkavillalonakmint ezekbenaz 6vekben,amikor is a
- t0bb fdntikfgentogs6gunk
megirfteue,
hogy mdsmegoldisneml6ytn, gazdasigiitalakitis, italakulis folyamatiban a magira maradr
feftJokotos,
hegeszli6 egytb mhs munlokorbendolgozik egy6nteljesenkiszolgiltatott.
legyv'tzsg(t16,
(term&aao nemiirdmujjongv
o), dlntftelavefibbtvrev6l6foglolkoztotrisiA bolcsek kovdt nem mi taliltuk fel, a varizspilca pedig
biztonsdggol.
elveszett!S ha ezt tudomisul vessziik,akkor be kell litnunk,
Nyomat6kosan ali kivinom hrizni - a vild.gon egyetlen hogy er6nk az Osszefogisban,
az egys6gmegtartisibanrejlik!
szakszervezetsem fogadhatja el a munkan€lkulis6get, de
Sipos J6zsef

A MAVRt,elnoke
Kd/noki
KissSiindor,
Szinis
frltilydsorszhggy0l6si
k6pvise16
6s Ndneth
LdszldG6p6szeti
igazgal6
okl6ber
19-6n
P0sp0klad6ny
tizemi
6tlerm6ben
l6rumot
lartott, ilyentipus0
lalAlkoz6nak
igenis
van
program
d6lutln
kezd6d6
Akora
szervezdi: ga,medszomod
dolog
tudomist
venniegy t6stkelletlbevezelni
(mAs-m6s
szolgiilali
helyen
Vonlatisi
P0sptiklad6ny
F6nriks6gen
m0kddd kialakult
rosszhelyzetr6l,
deitt6smostlehel6s6g mes-mds
6116kkel).
reprezentaliv
h6rom
szakszervezet,
az Uzemi nyiikegym6s
l6j6koztaldsAra,
e16ssel
sz6lta Mozdonyvezet6k
SzakszerIy tal6na rosz- Elism
Tan6cs,
a v0nlalasif6ntik
0r6saz6llomAsf6nrikszabb
helyzettel
b meglehel
bar6lkozni,
a gon- vezete
egyi.ittm0kdd6s616l
ez rjgyben,
hiszen
polg6rmeslere
fr,valaminl
a lelepti16s
voltak, dolalokat
rendezni
a pv6tilletden,
a munkav6lla-ludottdolog,hogya jArm0jav'rt6i
kirende16st6l
a
A F0RUMmeglarl6s6l
kezdem6nyez6k
a mel- 16lelk6sztilhet
a majdan
kialakul6
helyzetre
6s m6smunkakrj
rbenval6loglalko
ztatdrsig
mindenProlilcentrumok
16kvonali
kialakfi
As6ttudom6suI saj6ttov6bbi
jav'rtAsabenparlner
egzisztenci6lis
helyzel6nek
voll.
veszik,
detov6bbi
sajAt
lennm
arad6suknak
felt6- 6rdek6ben
16pni
tud.Azel6iliink
6lbfeladatokatNinelhLiiszhG6p6szeti
lgazgat6
0rrrividen,
de
lele,hogya Kisulsz6ll6s-K6l-KApolna
6sa Kar- ecselelve
elmondta,
nemkiy6nnak
l6t- mindenki
centraliz6lt
szAmera
6rthel6en
nyilatkozta,
hogyaz
cag-Tiszaliired
Profitcenlrum
kdzpontja
a 96p6- sz6mmeghatdroz6st,
hszen1995-ben
mintegy[j6lagmegalaku16
Profitcenlrumokba
nemklvrin.
PLispdklad6ny
szelikiszolgAlAst
VontatAst6l
ig6- 4500
l6vel
csrikke
ntamunkav6llal6i
16tsz6m
h616zatinaktov6bbi
egys6geket
bevinni
olyan
96p6szeti
nyelie.
szinten
6s!y 1996-ban
m6ra lovAbbi
v6grehayt6iform6ban,
minla bahssagyarmati,
vagyavdszl6i,
polg6rm
Atal6lkoz6l
szorgalm
aztaalelsp016s
es- szolg6latb6l
val616lsz6mle6pl6s
szinte
ellehetetlen'iipersze
kiv6tel
lehet,
deen6lm69korai
nyihtkozni.
lerellolndrLdszlitr is,- hiszen
lanulva
a abiztons6gos
munkav6gz6st.
SzirdsMdlytisorsz6ggy016si
k6pvise16
0rsz6g 6tszerve
V6szt6
kirendells6
z6s6
nektort0r6ib6
| Soka kriz6pvezel6,
jelentett,
g6p- m6ramegnyugv6sl
csdkkent
aztizeme16
hogynempolitikai
-, az0ileilestalanulmaradollak
kil6lislalan
hely- park,denemkrjvetle
csakav6grehajt6i
szolg6lat gyfil6s,
hanem
kimondottan
szakmaijelleg0
16valam
zet6b6l,
inla munkan6lktl
liekmegielen6se 16tszimcsrikksn6se,
Zsriloltak
a vonatok,
kev6s rumvolt.Ajelenl6v6k
egyj6, megnyugtatd
be- arrak6sztetts,
a p0bermesteri
hivatalnAl
hogy a kocsi,
nincsmegfele16
6ru6raml6shoz
szriks5- sz6lget6st
lartalm
az6d6lulAnl
trjltrittek
ela meg.
saiatvonahn,
m6gazorszAggyill6si
k6pvise16
is gesnyitott
kocsi,
b6relt
kocsikban
kellsz6llllani
a hivottakkal,
akikkrjztjllegjobban
K6lnokiKiss
egyenes,
azonnali
tAj6kozlalAsl
kapjon,
hogy b0z61
6sa gab0net.
A budapesti
igazgat6sAg
SAndor
0rlep6dritt
meg,merte16zetes
t6j6kozmegtehess6k
a sz0ksdges
16p6sekel
a helyzet teriilet6n
f6legforgalm
i v6grehajt6i
szolg6latbanlatAsszerinl30-40jelen16v6re
sz6m
itott6sezzel
keze16s6re.
lassan
kimeriil
az6vi2006rAs
1016rakerel,
de szem
benmintegy
90megjelen6
voltkfuAncsi
arra
KdlnokNr
r|szhlesen
t6jr4koztatotl
at6n6get
6rintd l0l6rAznak
a mozdonyvezetdk
is,ez6rtotttelje- a vezel6re,
aki16szese
voltatavaly6szikonflik1996-ban
bekrivelkez6
v6llozAsokr6l.
llt ezena sitm
6nydlcsopo
rlos'rt6sl
6skirend
elts6geketkell tusmegoldAsAnak.
16rumon
tudtuk
meg,hogya kdvelkez6
6vt6lPtis- alkalmazni,
amiegy6bk6nl
drdga,
mertegyik
1116s
Jinos
priklad6ny
kirendelts6ge
leszDebrecen
Vontat6si helyen
l016r6t
fizelkiaMAV,
miga m6sik
helyen
Debrecen
Uig,
Fdntiks6gnek.
Hangozlatta
az ElntjkUr,hogyaz m69a kdtelez6
6r6tsemtudj6k
teljes'rteni,
Ez6rt
lerUleli
0gyviv6

Mozdonyvezet6k

ALEETNOKSEG'ItiTES,UARNA1995,SZEPT.28-30,
hogymagasszlnvot6 (legmagasabb donyvezetSknek,
Az elnoks6giul6sta BolgArMozdolty; - orsz5gonk6ntT-7
a munkabizottnalon
tett6k
lehet6v6
fedezi.
vezet6k Szakszervezete(ULDB) 6letkor32 6v)szallesk6lts6g6t
tev6kenys6g6t.
s6g
az
ell6t6s
valamint
Az
odautaz6si,
ROSSA
szerveztsa vArnai HOTEL
ManfredSchell,az ALEel- kolts6geita k0ld6 szakszervezetnek OlaszorszAgbanez 6v tavasz6n
Udul6ben.
kongresszusttartottak, amelYnek
noke vezetts az 0l6st,s a naPirendi kellfedeznie.
pontokj6v6hagy6saut6n megkezd6- Az id6pont6s a helyszfna k6s6bbiek- nyom6nnem ker0lt megv6rlaszt6sra
akiegybenaz ALE
Minutoli,
Giuseppe
ben kerulmeghat6rozisra.
dottaz 6rdemimunka.
in- egyikaleln6keis. Az (jeln6k DIEGO
naPja" legna- Todor Georgievt6j6koztat6s6ban
A ,,Mozdonyvezet6k
a Bolg6r GIORDANO,aki arr6l tartottt6j6kozebben form6ci6katszerezhettOnk
gyobbszab6s0rendezv6nyeit
iz 6vbena GDL (n6met)siakszerve- Mozdonyvezet6k Szakszervezele tat6st, hogy Minutoli0r a v6laszt6i
zet rendezte.TizenhAromk6zetben helyzet6r6l.TovAbbrais s0lyosgon- eredm6nymiattkil6petta szakszerveamelycsa- dot-jelent, hogy a mozdonyv,ezet6kzetb6l, s mintegy100 f6ve [j moztartottakrendean6nyeket,
t6l ,,Nyitottka' k6pz6seer5senkatonaijelleg6,mely donwezetSi szakszervezetethozott
lSdi osszejdveteleken
besz0- l6tre.Eztaz olaszkoll6gakolyanelfonagym6rt6kben
puk"cimena vontat6sif6noks6geken a rirozg6steret
oadhatatlanmaqatartAsnakmin6st
mozdonY'
okoz
a
iette lehet6v6,hogy a lakoss6gbete- kfti. Neh6zs6geket
egYiett6k, mely a m6zdonyvezet6k
is,
amely
kozti
megosztottsAg
vezet5k
mozdony6s
a
avas0t
kint6stnyerjen
ez6rt
c6lozta,
megbontAs6t
s6g6nek
jelenti,
f6b6l
csuhogya kb.2800
vezet6k 6let6be.A rendezv6nyeken azt
magu- m6g besz6l6viszonysincskozt0k.A
tobb tfzezer6rdekl6d6vett r6szt, s p5n 1300f6 tagotmondhatnak
birtok6banaz -sem
ielenl6v6Minutoli0r beszAmol6j6t
naov sikernekkonwelikel a MOSZ k6nak.Az informAci6k
s mindadklv6nt6kmeghallgatni,
az
hogY
dont6tt,
0gY
elnoks6ge
ALE
javastat6nak
megval6sftdsdt.
ez6n-eur6pai
orsz6gbanegy6bjubile- 6rdekv6delmitev6kenys6gjavit6sa dig, amQ az elnoks6gezt a k6rd6st
Tobb
kotott6ka na- 6rdek6benfokozottsegits6getnyfjt a t6rgyalta,elhagyt5kaz ul6stermet.
umi megeml6kez6shez
az elndks6Minutoli0ran6lt6j6koztatta
pot. A szlov6koka k6zelg6sz6z6ves bolo6rkoll6q6knak.
alapftott
Ojonnan
get,
Allala
az
hogy
elFURMANN
HEINZ
Az-eln6ks6!
a
szakszervezeti6vfordul6jukhoz,
azt a szervezettel-amelyegy olyansz6vetv6glegesftette
bolq6rokvasutasnapirendezv6nyek- 6terjeszt6s6ben
amelYetez 6v tava- s6gbeis bel6pett,aholkoz0ti,haj6z5si
hezl.Altalenosv6lem6nyalakultki ar- munkaanyagot,
tomorulmunkavAllal6k
azALEmozdonYve- 6s ldgiforgalmi
16l,hogylegtobbhelyena tobbivas- sz6nBudapesten
-,
s fenn
az
ALE-ba,
k'nv6n
l6pni
be
nek
Allftott
6ssze.
g6nmunkacsoportja
zet6i
utas siakszervezetktjl6nf6le
posztj6t.
alelnoki
tartani
kfvAnja
tagszervevalamennyi
alapjAn
Ennek
esem6nY
pr6b6lta
az
csoskod6ssal
a k6rd6stmegvitatva,0gy
zet birtokAbaker0lt olyan osszeha- Az elnoksr5g
fontossdg5tcsorbitani.
hogy
felmentiGiuseppeMinudontott,
megit6l6sUnk
amely
anyag,
sonlft6
ifl0sagi
A GDL 1996-bannemzetk6zi
szeruez,me- szerinta k0l6nboz6orsz6gokmoz- tolit az aleln6kifunkci6b6l,s egy0ttal
tal6lkoz6t
mozdonyrezet6i
kordbbi tev6kenys6g6tmegkoszonve
lvetaz ALEeln6ks6get6mogatnikivAn' donyvezet5ik6pz6si-szociAlis-munhogy
Felhivtafigyelm6t,
mutat' elbtics0ztatta.
k0lonboz6s6geit
arr6l,hogy azal6b- kakdr0lm6nyi
Az ALEhatArozott
az
alapszAnd6k6t
bel6p6si
szeryezete
k6ja
eln6kei
orszAgok
Az
egyes
be.
hozzAi{rula
biakfigyelembev6tel6vel
foglaltakszerintny0jtsabe,
szdnetuketfejezt6kki a magyarmoz' szabAlyban
k6lts6gekhez:
melyetlegkor6bban1996tavasz6ntargyalmegaz elnoks6g.
A kovetkez6napirendipontkdntFoldv6el6terjeszt6ri t-aszl6mozdonyvezet6
6s
Szakszervezete
Teriileti Bizotts6ga,a Mozdonyvezetdk
A VasutasokSzakszervezete
vitatta meg az elnoks6g.Foldv6ri
stit
1995'
meghivd-s{ra
tigyviv6inek
teriileti
Szakszervezete
Szabad
Dolgoz6k
Vasfti
a
FORUM-oI tartott, koll6galeveletkOldottaz ALEtagorsz5szeDremh t{O Zt-en Ried Zoltdn fr, a MAV Rt. vezerigazgat6ja
gaielnokeinek,
amelybenaztjavasolja,
meiyr" meghivtuk az iiletigazgat6s6g ,Jnegbfzolt" igazgat6j6,t,igazgat6-helyettes6t,
vezet5ktanuljaa
szakszervezeti
hogy
tisztszakszervezetek
6s
a
kdz6pvezet6ket
orrt,etW"rJtdi kar6t,a szolgilati fdndkdket,
rJg"ir'"fOit,*int"gy ?t10t&t Avezffigazgat6rirismertettea MAV Rt. 1995-tiseddigi nak megeszperant6nyelven,majdezt
kovet6enazALEul6sektArgyal6nyelve
teljesitrn6ny6t,mety jOnat mondhat6 a tervhezk6pest. Ismef,tetteaz {tszetvezEsjelen'
feladatokat,amit megpr6br{lt az eszperant6legyen.A javaslatnem
legi riltapotat,valaririntaz ezzelkapcsolatoseldttiink 6116
keltettosztatlansikerta jelenl6v6szakirr{svetitdvel.tabl6kkalis illusztrdlni.
Az eldaddsthozzdsz6l6sok,vit6k eg6szitettekki, 6s mintegy kdt 6rdsiddtartamotvett szervezetivozet6k kdr6ben, ez6r1az
elndks6gezt a javaslatotlevettea napi'
ig€nybe.
rtt,itett azigazgat6#gtan6cstermdbenfolytatdsakijvetkezett, ugyan! az_lg.azgat6sdg rendipontokkozul.
hogy avez6igazgat6itrDeb'recenben Az 0l6sutols6napirendipontjak6nt
az
UzemiTandisais 6lt a lehet6s6ggel6skihasznr4lta,
van, hdt felkdrteegy ,Jrdzonbeliilf'folytat6sra. A tan6csteremazigazgat6sfgmunka- ALEp6nzt6rosa
r6szletest6j6koztat6t
v6llal6ival megtelt.
adottaz egyestagorsz6gokbefizet6hogy az-tlzletigazgat6sdg seir6l6s kovetel6seir6l.
atiJnOztesetrit 6r.RigdZottdnvezflgazgat|rtu bejelentette,
A tartozAsok
urat felmenti 6s kovete16sekkiegYenlft6s6taz
,,rnegbizottiga zgu6i; st6tuszdb6l1995.szeptember30-6nSzombatiGlza
j0-ig
6rv6nyes.
es tiqS. oktouer-l-j6rdl kineveziigazgat6nakMegbizdsa1997.6prilis
kozvetlenulinegyestagszervezetek
A kinevezettigazgat6a kinevez6stelfogadta,megkiisziintea bizalmat.
a p6nzt6ros0tjAna sv6jcisz6mtlzik
Folvtat6dotta pORUtr,t.K6rd6sek-vdlaszokhangzottakel.
lavezet6bankonkereszt0l.
A levezetdUT-elniik a vez6rig azgat6ttr tov6bbi programjdrahivatkozva a rendezv6nyt V6gezet0l
az elnoks6gdontdttaz 1996
berekesztette.
En0l6shelyszfn6r6l.
eln6ksegi
tavaszi
j6
nev6ben
A teriiletenfoglalkoztatott,mintegy 680,Mozdonyvezet6kSzakszewez,ete
rendezi
0l6st
a
GDL
az
nek
6rtelm6ben
eg6szs6get,j6 egytittrnrlkitd€st 6s munkasikereket kiv6ntam az fjonnan kinevezett k6s6bb meghat6rozott helYszfnen
S-zombaiiC6za rtriralq a Deb'recenilJz\etigazgat6sdgvezetdjdnek
[l6s J6nos 1996.mAjus16-18.kozott.
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jeleit, s azCrtindult be,de minthatfl
politikaihaldokldsdnak
kordnrajtolt volna. Mintha nem valamit akama,hanembdrmit. Kdr volt elunniavd:akozdst.
Ha nemsz6l,ha nemcsindl
vonulhatnabepdrtjdnakkongsemmit,akkormegmentdkdnt
resszusdra.
Most viszont,korai kormdnyzatilihegdsdvelkiss€
nevets6gessd
vdlt.
6skomolytalann6
N6methM ikl6J volt miniszterelndk,nemzetkdzibankdr6lland6 jel0lt. Val6szfniilegtiibb pdrt jeldltje is.Mdr r€gennem
val6sdgosszemdly,hanemmitosz. ,,Jelen-neml6t6vel
ragyog."A szocialistdk
folyamatosan
hogy a N€erdsitgettdk,
meth-kormdnyvolt az elsd ds az utols6 mftdddkCpes,szak6rtd kormdny,amelynekfeje drtett a gazdasfighoz
6s a kOzgyfijigazgatAshoz,nem
szdgyelltmagdndltehets6gesebbeket
volt, aki hallgatotta &andcsteni mag k0r6. Csapatjdtdkos
ad6ira.Ez a miloszsokbantfloz, de vitathabtlanigazMgaiis
vannak.Val6 igaz, hogy a nagyonrosszulindul6, b6bunak
tartottNdniethMikl6s, aki hihetetleniilrosszulgazdas6gpolitizdlt miniszterelntiksdge
elsd szakasz6ban,I 989 tavaszdtdl
fokozatosanjavitott maga6s korm6nyateljesffindny€n.
A
lehetdsdgekhez
k6pesetj6 mdsodikkormdnytcsindlt 1989
jdniusdtdl,amely vdghezvittea liberalizdci6t,megkezdtea
ledllftottaNagymarost,6s belefogotta KGSA
deregul6ci6t,
irdnyf forgalmunkreformj6ba,s legaldbbakkora, ha nem
nagyobbrdszevolt a keletnemetek
kiengedds6ben,
mint Hom
Gyuldnak.
NdmethMikl6s, amikor 1989 novemberet6lkdnyszer{Ien
szembestiltaz IMF k0nyOrtelendll6spontjdvaldsa gazdas6g
6llapotdval,konekt mddon tdj€kozktta az akkori ellenzdki
vezetdketa megszorit6politika sztiksdgessdgCrdl.
A vdltfu

Amikor a szocialistdkmdr erdsenunjdk, mi tdbb, utdlj6k
pdrteln0k-miniszterelnOkiik
szdznegyvenkilencedik
termeldsi beszdmol6jfit"azt jfitsszAkegymdskdzt, hogy kicsiny cer
likrc r6nvdromdnyosokatirnak. N6hdnyilyen cdduldt€n is
ldfiam,rajtuk Osszesen
hdromnevettaldltam.
NagySdndor',azMSZDSZ
elnOke,kdpvisel6,volt gazdaMgi
miniszter-jelOlt.Neve mfir 1994nyardnis felmeriilt, amikor
Hom a baleseteutdn a miskolci kdrhdzbanfekiidt. Nagy
Sdndorkomoly el6ny0lkel rendelkezik.EllentdtbenHom
Gyuldval dOntdskdpes,
a tandcsad6itmeghallgatvaminden
kdrd6srealaposan6s szorgalmasan
kdsziil. Betartja aszav6t,
vagykdpesmegindokolni,hogymi6rtk6nytelenaudlelSllni.
Alkalmas egy nagy appardtusirdnyitdsdra.Tudja kezelni a
gazdasflgikdrd6seket,meg6rtimdga technikair€szleteketis.
Magabiztos6sj6 tdrgyal6parhert.Nincsenekideoldgiaiel6feltevdsei, nincs tdrsadalom-vagy gazdasilgfrlozdfi6ja,
de
eldjdkozddik a mdsokvildgkdp€ben.hagmatikus, s az 6rdekeknek,6rdekeinekmegfeleldenhajland6lennemind n6vegazdasdgpolitikdt",
keddspdrti,,alternativ
mind pedig megpolitik6t" folytahi.
szorft6,,,moderniz6ci6s
Mdr r6gen nem sziikebb drtelembenvett szakszewezeti
funkciondrius.Kelet-eur6paihivatdsospolitikus. A szakszervezetet
egyik terepdnektekinti.Ugyanigyhelytdlltvolna az 6llam- vagy a pdrtappariltusban,az tinkormdnyzatban. Lehetetlenkdriilm6nyek kdzott talpon tudta tartani
szervezet€t,
s6t nyert vele. Ez Nagy Sdndorvdlsdgkezeld6salkalmazkod6k6pessdgdnek
bizonyitdka,legaldbbakkora siker, mint Horn Gyuldnak az MSZP dletbentart6sa, Dolgozatom cime ut6n aldr odairhatn6m volna a ,,2.
juttatdsa.
majd gydzelemhez
r6sz!'-tis, hiszen amir6l itt frni kiv6nok annak vannak
Provinci6lispolitikus. Nagy Sdndonalegy nagy l6$st ten- el6zm6nyei.A Mozdonyvezet6k Lapja1994.m6jusi saindnka balkdni,az orosztipusripolitiz6ldsfel6. Szintevdgleg miiban ,,P6rtok6s szakszervezetek"cimmel adtam ktizelfogadndnk,hogy Kelet vagyunk.Nem vdletlen,hogy a re gondolataimat, melynek aktualit6sat az orszignyugatik0vetsdgekjegyzeteibeNagy S6ndorneveviirOsbe- gyrildsi vdlasztisok adt6k.
tfikkel irddott be, s fekete tintdval hdzatott6t. A Nyugatazt Akkor azt boncolgattam,hogy jelenkorunk Maryarorszimdr lassacskdnmegbocMtjaegy kelet-eur6paivezetdnek, gan mit jelenthet szaksz,ewezetivezetdk6nt parlamenti
hogy kommunistavolt * bdr ett6l is viszolyog,s legaldbb kdpvisel6v6viilni fgy, hory az drintebtszem6lymegtartla
valamifdlereformkommunista
mrilttalillik dicsekedni-, vi- szakszervezetifunkci6jdt is. A magam rdszdrdl amellett
vezet6ktdl.Az pedig, hogy tortem l6ndzsit, hogy zsenge demokr6ciiink a jelenlegi
szontborzada szakszervezeti
Nagy S6ndorokos 6s nagyntdrd szakszervezeti
vezet6,in- helyzetbenkiforratlan a kettdssegelviseldsergde n6hiny
k6bbrontja,mintjavftjaa dolgot.,,Legali4bb
butadstehetetlen szakszervezetivezed nyilatkozatin kereszttil azt is pr6volna"- eml(tilemonddanegy nyugatidiplomata.
hiltarn 6rz€keltetni, hogy a pdrtpolitika Wy+,gy szem6
Na v6gle, mondhatjdk,valaki tdljdr a nyugatiak eszdn,s lyen kereszhil hogyan 6rv6nyesitheti csoportjdnakakaramdresreAnitja 6ket a pivilizici6ban. Ne iiriiljenek. Nagy tiit, szembt'ne'gyszelesebbvdlasztdi r6teggel.
iigyekben.Sokkalinkdbbkdp
Sdndoraggdlytalangazdasdgi
Alig rruisfdl 6vnek kellett eltelnie ahhoz, hogy akkori
viselburkokat,mint dolgozdkat.
Egy-egypnlitikaiintdzmdny f6lelmeim beigazol6djanak,s az egydbparlamenti botirfnt csakaddigelk6telezett,amig haszndlja.Amfg politikai- r6nyok mellett az amiysl is tobbnlre erdtlen szakszerlag sziiks6gevolt a tdrsadalombiztosftdsi
dnkorminyzaha, v-ezetekfjabb probl6m6val tal6lj6k magukat szemben.
magdravette, majd fgy brijt ki bel6le,mint egy haszndlt E nivid id6 bebizonyftotta, hogy a szakszervezetihiitruh6bdl.Arnlg6rdekesnek
ldtszottazBrdekegyeztet6
Tandcs, t6rrel rendelkezdhona$rdink 6s honanyiiink der6k stahajszoltabennea kOzszerepl6st.
K6sdbbegyszerfiennem tisztiiliisamellett mind a szakszervezetek,mind a munmentel, dskomolyrdszevan az ET eljelent6kteleneddsdben.
kavdllal6k h6trdnydra megvdltoztattiik a Munka TorAmfg a szakszervezet
volt azegyeflenkarrierrit,ott nyomult. v€nykdnyvdt.
Midta szocialistakdpviseldkdntdllami 6spdrttiszts€gepdly6- Egyesek lemondanak barsonyszdkiikrdi, mdsokat le.
zik, egyrefarol ki a szakszervezetbdl.
mondatnak (cinkdntk:nrondanak) szakszervezeti ttsztMeglepd,hogy a kordbbanttirelm€rdl6s6vatossdg{r6lismert seglikrdl. A harmadik ortodox tipus azonban semmit
Nagy Sdndormennyiretiirelmetlenn6vdlt a legut6bbihdna- nem restell, s mint a torv6nyhoz6s r6sze (ftiggetlentil
pokban.Lehet, hogy 6 k6zelebbr6l lfitjz a miniszterelndk att6l, hogy igennel vagy nemmelszavaz), hol torvdnyt
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h6napjai alatt bebizonyitotta, hogy tdrgyaldkdpes,tanul6- amelyetvalamennyipdrt t6mogat.Nem orsz6ggyrll€sik6pviporondonhelydtmegtaldldszemdlyisdg. sel6, fgy felk6rdseesetdnegy olaszhozhasonl6,szakdrtdi
kony,a nemzetkOzi
lehetne.AzSZDSZmostszfvesebkett6shaszonnaljdrt. Az, hogyelfo- korm6nyminiszterelnOke
Londoni ,,szAmfrzet4se"
mint
bdrmelyik
szocialistit, hiszenez kivdlasztand
6t,
szakmai
ben
emeli
egyr1szt
gadjdka nemzetkdzibankvildgban,
(Feledn66s
tekint6ly6t,mdsrdsztkimarad az itthoni politikai cirkuszMl. egyenlitenda pdrtokkOzOttinagyMgkiildnbsdget.
N6meth Mikl6s mriltjdt, s fdtylat borlana a
Hivei 6s ellenfelei egyardnt felkeresik Londonban,s dgy megbocsdtan6
mint a leend6kirdlyt. kordbbikdlcsOndsellenszenwe.)Ez viszont a szocialistik
informdljdk a hazai esem6nyekr6l,
Ndmethellensz6l.
keriilte
el, hogyjobb-rosz- szemdben
Mindeddignagy<infegyelemmel
Ldszl|
ktiltigyminiszterneveminduntalanfelbul*an
it6l6blKovdcs
vagy
harcoskdnt
iizenetekkel
nyilatkozatokkal,
szabb
r6k6nt beavatkozzona magyarorszdgiiigyekbe.Eddig m6g a szocialistiklistdiban.El6nydtilemlitik,joggal,hogyfelk6eml6kezdseket sztilt Csalapos.Nem agresszlv,nincsenekldWdnyoskarrierazt is megdllta,hogy miniszterelnOksdgdr6l
v6gyai,bizonyitdsi kdnyszerei.Tud magdnaktekintdlyt t€k0z6lj0n.
javSra
Fontosfenntart6ja,sz,e*ezrtjevolt p6rtj6nakaz elremteni.
6s
sz6l a mdr megldv6tapasztalata
NdmethMikl6s
Nem egyszerdenangolul,ha- lenzdki ndgy 6vben,s Tisza Kdlmdntdl tudjuk, hogy csak
nemzetkOzielfogadottsdga.
minisztereln0lneklennie,aki kijdrta azellennemVil6gbank-nyelvenbeszdl.SzemdlyeinMbb javitand, annakszabadna
Anyi- z6k iskoldjdt.A pdrt szintevalamennyitu{nyzataelfogadia.
mint rontandMagyarorsz6gnemzetkdzimegit6l6sdt.
tds6snem aziris,a vildgiasodds6snemaz izolacionizmus Ti{rsadalomfiloz6fiiljanem lehet igen m6ly, de annyi bizo
embere.Vannemzetkdzi6ttekint6se, van gazdasigfiloz6fi- nyos,hogyebbena filoz6fi6bankdz6ppontihelyetfoglal el a
kdtelyekkelliberdlis.Ak€telyek magyar t6rsadalomeur6paivdformdldsa.Meggy6z6d6se,
6ja.Eza gazdasdgfiloz6fia
szocidlisak,de nemkorporatfvak.Azok kdzdtartozik,akik hogyezcsakazeurdpaiintdzmdnyekdtvdteldben,beilleszkeakdr egy szdlesebbkoalicidnak is megfelelndnekvagyis ddsiink0nalapulhat.Yigy[z6 szemdtnem a berendezke&s
vagy piacosMgdraveti, hanemamllkO'
tfugyal6kfly,sa mai ellenzdkkelis. Nem ismert, hogy el demokratikussdg6ra
d6kdpess€g6re
hazai
vagy
nemzetk0zi
6rdekbdrmelyik
kdtelezve
volna
csoportnak,s az EBRD-ben elfoglalt helye ezt nem is Mellette sz6l m6g a tisztakezfsdge.Lassacskdnfehdr holl6
lesza magyarpolitikus, aki nincs igy vagydgy elkdtelezvea
nagyonteszilehet6v6.
akArhazai,ak6rnemzetkOzicsoportoknak.Kor€g6taj6tszottaa NagyVissza- gazdasdgban
Ellenesz6l,hogy trils6gosan
m€ghlr sincs.
L.dszl6r6l
koron6t,
hogy
vdcs
vissza
a
tErd szerep€t.Annyiszor utasitotta
De igazalehet
nemszikrdz6tehets6g.
elmenta kedve a kindlgat6stdl.Vil6goss6tette,hogy szfve Nemkiv6ldkCpess6g{I,
szerinta NemzetiMegmentdsKormdnya6l6rejOnnevissza, Baconnekabban,hogy ,,aholhidnyoznaka kivdl6 tehets6gll
emberek,ott jobb a trlrhet6k6pessdgfekkelfog6zni, mint az
sz:ltigyeskedftkel".Valdban,sokszorsztirke,szemdlytelen,
raz.Gyengesz6nok,papirizfrel6ad6,alighanyer megtOmegeket.Befejezett
ember,annakmindeneldny€vel6shdtr6ny6alkot, hol pedig szakszervezetitagsiigdt kivtilrdl tiizelmagdt,
csricsraerkezetta kiiliigyminiszterSgval.
Feldpftette
M6g
mindig
teljes
ve, tiltakozisokra, sztr6jkokrabuzdft.
gel,
vdllalkozni.
lenne
tdbbre
bolond
k6t
lovat.
azt
abizonyos
megtilni
pr6b6,lj6,k
odaad6ssal
Nem tudjdk, vagy nem akarjiik 6szrevenni,hogy a tor- Nem 6rt a gazdasighoz,s mintha nem is nagyon szeretne
olyan
v6nykezdsi feladat 6p a szakszervezeti6rdekv6delmi 6rtenihozz6.Nemaz6rt,minthanemdrdekeln6,hanem
jobb
mikthben
maradni,
tdvol
tekinti,
amelyt6l
tiizfdszeknek
munka kozott antagonisztikus ellent6t fesziil. ,,Term6szetesen"a tiltakozds 6sa kurjongakis csakoly m6rt6kri, 6lland6an6ll6stkellenefoglalni.
van, aki akkor hfzza
hogy nehogy saj6ttespedtpozici6j6nv6ltoztatni kelljen. ,,Hornembere.Horn melldnyzsebdben
Alilisos tev6kenysegtik eredm6nyek6nt, az esetek zo- el6,6sakkorteszivisszaoda,amikor neki tetszik.Csakakkor
m6ben a fiimagkeresked6 c6geknek hoznak hasznot, memebelevdgni,ha Hom Gyula parancsolndneki. Akkor
valamint a Parlamentel6tt foglalkoztatott kert6szeknek megminek?"Vanebbenigazsdg.Denemvolt-eGr6szKdroly
adnak munket, miut6n a Kossuth t6rentiltakozva felvo- KdddrJanosembere,akit be lehetettfiittyenteni a szob6ba?
ki mag6nakNdmethMiknul6 tagsriguk kitaposta a gyePet, s a megmozdul6s VajonnemGr6szKdroly lm,lelta-e
is?
Az
dtrnenet
embere.Atmenetiember.
l6st
Horn
Gyuldt
6s
v6gelgyengril6sben ezzel v6get is 6rt.
aki tal6n hagyjakindni
iltmeneti
ember,
Kov6cs
Ldr;zl6
az
az
mint
is,
ki
nem
mds
Ssi6lnom kell egy neryedik tfpusr6l
vezetdket,
akik 1998-ban
maga
mellett
azok,at
a
szocialista
kibekkeli
a
viilasztdsi
cikndlkril
levente",
sz6
a ,,n6ma
Akinek nem szdgyenletes,
a vdlasztdsoknak.
lust, elvan mint a bef6tt. Hiszen frit6s, vikigitds van, a nekivdghatnak
hogy a szalmdk
Aki megengedheti,
kornyezet pedig tort6nelmi. Ok nem egyebek, mint ha hallgata tandcsokra.
1996-ban.
azon pdrtok mamelukjai, akik j6volt6bol kdpvisel6kk6 kidolgozzdka reformtervezeteiket
lettek, s hris6gesndvtelen katondi a frakci6nak.Egysze- Tr6nk0vetel6kperszeval6j6bannincsenek.Nagy S6ndorebbena menetbenlegfeljebbp6rteln0klehet,akirdl 1998-ratin
rri szavaz6g6pek!
tlat igy 6llunk ma, 95 flszfin, szdprem6nyfi szakszerve- elfelejtik, hogyki volt azel6tt.N6methMikl6s nemjdn haza.
zeti-parlamenti k6pviseldinkkel. Nem viiltott6k, nem KovdcsL6szl6pedighallaniseakaren6l a megtiszteltet6srdl,
vdlthattdk be a vdlaszt6i kamp6ny sor6n hirdetett igdi- <iriil,hogynembukik beleabba,hogy sz6bakeriilta neve.
Am a szocialistdk- tal6n az orszdgis - feladtdk mdr a
ket.
nagyemberkerestetik."Nagyonnagy
Tal6n el6g tanulsiigul szolg6l mindez a megt6p6zott s hirdetdsc,,Ismeretlen
itt-ott goddrbe keriil6 magyar szakszervezeti mozga- perszenelegyen.Ha mdgisazlenne,a p6rtokrigyismegrdvilom szim6ra. Tal6na kovetkez6 viilasztdsiciklus utdn a ditik.
(A szerzda Ptnziigykutatf Rt.elntik-veztrigazgatdia.)
suszterlemond a kaptafd'j6r6t'
(HVG 1995.oktdberT.)
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6s ronvENYKEzEs

Lapja
Mozdonyvezet6k

6

1995.november

t

ftel,M?
to, q/2,e;nfienoiilns,
A koll6ga i6l teszi, s5t vegye kdteless6g€nek,hogy ha az elliris megindltisakor nem tiiEkoztattaa MOSZ hdyi vezet6
Ugyvivtii6t, vagy valamelyik vllasztott
hogy eliArisindult ellene,
tisztsCgvisel6i6t,
akkor a het{rozet kEztrezv6tde utin }raledd&tefanul keressemegl
A MOSZtaScsoportvezet6iepedig kis6rie
figyelemmela kirtErit€sestlgyek alakulisit
mlr a vizsgilat szakaszi€s ha lehets6ges,
ML VIIL feiezet
a
koll€git.
ban
segitse
felel6ss6ge
ldrt€rit€si
A munkevillal6
A hatirozat k€zhezv€teleutin teh{t az
,,166.S (l) A munkavillal6a munkavi6rintett koll6ga €s a MOSZ tagcsoport
v6tkes
szonyiMl ered6 kdtelezettsEgdnek
vezet6llgyviv6ie€rt6keliea hatirozatot€s
kArt€rit6si
megszeg€s€velokozott k{r€rt
k6tfelemegoldist vilaszthat:
tartozik.
f elel6ss6ggel
- ha 6gy itelik meg, hogy . hatirozat
(2) A munkavillal6 v6&esseg6t,a klr
megalapozon,akkor nem 6lnek az egyeztebektive&ezt6t, illetve mert6k6t, valamint
hanemfelktildik
t€si kerelemlehet6s6gevel,
az okozati tisszeftlgg€sta munkiltat6nak
a vezet6ilgyviv6 iltal joger6sitetthatirozatot
kell bizonyitania.
a MOSZkozpontbakifizet€sceliiMl, vagy
167. S (l) Gondatlankirokozis eset6na
a hatlrozat hatilyon kivul helyez€se,
egyhavi
a
munkavlllal6
m6rt€ke
ktrt€rit€s
vagy mers€kl€seirint egyeztetesieli6rist
dtven sztzalEkitnem haItlagkereset€nek
l5 naponbe{il a iogkdrkezdem€nyeznek
ladhatiameg.
gyakorl6nil.
(2) Kollektiv szerz6d6svagy munkaverz6Az ut6bbi h6napokban azonban egyre
d6sa kirokozis, illewe a kirokoz6 kdriilm€inkibb azt tapasztaliuk,hogy minden hanyeire, tgy kuldntisena v6*ess6gifokira, a
tirozatot megkapottkollega hibis volt, a
kfuokozis iellegere,gyakorisigira, valamint
vontatisi IbnOknekteliesm6rt6kbenigaza
a
kirtekintettel
beosaisira
a munkavillal6
van, ugyanis nem 6lnek a jogorvoslat
tdritesmertek6taz ( I ) bekezd€st6lelter6en
a koll6gik.
lehet6s€g6vel
is vaMlyozhaga."
Ketelkdem ebben es felteszema cimben
hol marad?
verepl6 kerd€stlfS azonbecstil€s
KSZ E3. $ 3. pont
esetben
sziz
hogy
minden
hiszem
el,
Nem
6rv6kdzvetlenirl
ktrigEny
munkiltat6i
,,A
szizaldkig v6tkesa mozdonyvezet6.
nyesithet6a munkav{llal6valszemben:
Nem hiszem, hogy a vontatlsi {bnttkkel
egy havi 6ta) gondatlansigalapeset€ben
tdrtent egyeztet€ssorin ne lehetne a kilagkereset50%-aerei€ig,
szabottkirterit6s dsszegetm€rsekehi. fs
egy
b) a gondatlansigmin6sitetteseteibeD
megsemvezeteredm€nyha az egyeztet6s
erei6ig,
havi itlagkereset
re, akkor )6n a jogtanlcsoseskeresettelel
c) vind6kos kirokozis €s meg6rz€sifelea bir6sig fel6 a kiszabottkirt6rit€si tisszeg
l6ss6geset6n50 000 Ft ktuttuit€sig.Az
vagyeltcirlEseirint.
m6rsekl6se,
6rt€khatdrta c) pont eset6hn vemelyenA kirtertt6si hatirozatot addig ugyanis
k€nt 6s ugyenk6ntkell €rteni."
nem lehet v6greha)tani,amlg az ugyben
joger6sbir6sigi it6let nem sztiletik.
A KSZ 3. sz mell6.klete szerint
9oz6.
6sa MOSZ-nilk€pzett
itv6teli'
Saiittinbecsiildstlnk
m6don,
hatlrozatot
kimutathat6
6vttl
A
6v
alatt
,,8.1 A kftterit6si ig€ny hirom
el. A bfncselelcn€nnyelokozonkirErt fenn- elismerv6nnyelvagy t6rtivev6nnyelkell a seg6lyalapv€delme 6rdek6ben k€rem a
ot 6v,hapediga btlntethetSsdg dolgo46nakk6zbesiteni,mert a hat6rozat kolldgikat, hogy iobban figyel)enekoda a
6116
felel6ss6g
el€vul€siidefe enn6l hosszabb,ennekmeg- itv€tel€nek a napjit kovet6 napon kezd6- kirt6rtt6si ugyehe.
Ne nyugodianakbele, csak ha k6tseget
dik a 15 nepos iogorvoslati hetirid6.
felel6 id6 daa €vul el.
kizir6an bizonyitott a koll€gav6tkess6ge,
8.2 A ktrt€rit6si ig6ny elEvul€sea kiir
"
illetve okozati 6sveftlgg6s van a keletkeMindezt miert irom le?
napiival veszikezdet6t.
bekdvetkez6s€nek
zett
kir 6s a kolldgamagatartisakdzdtt.
felfrisaz
ismereteket
sohasem
irt
Egyr€szt
tehlt
a
mozdonyvezet6
szerint
A f6vabily
Felhivom minden vezet6 ttgyviv6 figyela koll€git!
50%-aereidigkdtelezh€- siteni,misr6sztelk6nyelmesedtek
itlagkereset€nek
3 6ve hozta l6ne a Mozdonyvezet6kSzak- m6t, hogyminden kirt6rlt6si iigyet,illetve
amennyibena MAV
t6 a klr megt6rit6sere,
azt a seg6lyez6sirendszert, az abbanhozott hatirozat sorsit kis6rj6k
v6tszervezete
Rt. bizonyitja, hogy kotelezetts6g6t
a mozdonyvezet6kcse- figyelemmel,segits6ka kolldgiikat €s teralapiin
v6tless6ge
amelynek
es
a
dolgoz6
kesenmegpzegt"
m6szetesen,ha birmi probl€m{luk ad6mellett,kirokozik6ly dsszegfbefizetdse
es e bdcdvetlezet kir k6z6tt okozeti
suk eset€n,a t6ritend6dsszegeta MOSZ dik, hivjik a iogtanicsost.
iisszefttggesvan.
Dr. YagadaYlldik6
A bizonyitisi tehera MAV Rrn van.Teh{t, Ko4ont a k6pzett seg€lyez6sialapb6l 16a
MOSZfogtanicsosa
megfizeti.
vtihe
csak
az
illet6kes
a
baleset,
bekdvetkezik
ha
Tdrt€nuiegy baleset,abb6l kir keletkezik,
a l,tAv-nak ki kell vizsgilnia a baleset
kdve&ean6nyeit €s a hibiztathat6kat feleI6ss6grekell vonni, a kirt pedig meg kell
terittetoi a baleset€rtfelel6sokkel.
N6zztlk, hogyan szabilyozza a kirt6rit6si
vonist az Ml 166.€s 157.$
fblel6ss€gre
(l) (2) bekezddse
€s a I(SZ:

balesetvizsgil6nakvan ioga a dolgoz6t
meghallgatni6s csak azt kdl elmondani,
ami tenylegesm t6rtent, nem pedig emit
esetleg e vlzsgil6k hallani szeretr6nek'
vagya koll6ga,,sziiiba adnak".
A iegyz6ktinyvfelv€tel6n6l6szn6lkell lenni, hogy csak az keritlion bele, amit a
mozdonyvezet6koll6gaelmond.Nem igaz
az, hogy a VBI-smeghallgatlskora brln6s
6s az igazsigoszt6{[ egymissalszemben.
Az irtatlanslg v6lelmeitt is erv6nyesiil.
F6 vabily: csakaz6rthibiztathat6valaki,
amit a munkiltat6 rebizonftott.
A iegyzSkdnyvfelv6telekorcsaka tdnylegesen megt6rt6ntesemenyehSladianakv6mot, arr6l amit linak, hallottak,tapavtaltak.
Az esetlegesvE&essegetelismerni csak
akkor c6lszerri,ha a t6nyek dnmagukErt
besz6lnek6s a koll6ga rigy erzl hogy
v6tett a szebilyok dlen.
megiillapitAmennyibena balesetvizsgll6
ia, hogy a dolgoz6 v6tkes,a MAV Rt.
akkor)el6li ki a
kiszimoliaa kir 6sszeg6t,
hozza
6s
a
iogkdrgyakorl6t )ogkdrgyakorl6
meg a kirt6rit6si hatirozatot.
Ezlehetitnill6 kirt6rit6sihatirozat6slehet
kombinilt hatimunkiltat6i int6zkeddssel
van rendelrozat. Mndk6t hatarozatnak
kez<ir{sze, amelybenleiria a tuAv nt.,
(KSZ
hogymilyen munkiltat6i intdzked€st
85. g) alkalmaz6s milyeu osszegtkirt€kdtelezia dolgoz6t,6s
rit6s megfizet6sere
kedvezm6nyt.
ad-er6szletfizet6si
Van egy jogorvosleti resze, amelyben
{elhiviaa dolgoz6t,hogy a hatirozatkezhezv6tel6t6lszimitott l5 napon beliil
kdrelemmelfordulhata iogkor
egyeztetEsi
gyakorl6iihoz,ahhoz,aki aliirta a hatirozatot, 6s van egy indoklisi r6sze,amelyben r6szletesenleiria a iogkdrgyakorl6,
hogy hogyan ttirt6nt a baleset,ki mi6rt
felel6s,milyen vabilyokat, VAv Utasitivont dolsokatvegett meg a felel6ss6gre
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UTJAPAINDUff EEY KUPA!
orszAgokmozut6n13 kokat is kaptak.Az ered- szomsz6dos
mikora eb6delfogyaszt6sa
1995.janu5rj5ban,
nek kapcsolat6v6g6na bras- donyvezet6i
a m6r- m6nyhirdet6s
MOSZ B6k6scsabatagcso- 6rakormegkezd6dtek
hogy a most
vezet6jebeje- ba. Rem6ljUk,
s6i delegSci6
portvezet6s6ge
az k6z6sek.
k6szftette
tornasikeresen,
ator- megindftott
hogy1996-ban
6ves p6nziigyi6s program- A n6gycsapatkcirm6rk6z6st lenl,ettg,
folytat6dni
fog,
lesz megtart- s hosszasan
terv6t,sz6bakertjltegynem- j6tszott,fgy mindenkimin- na Brass6ban
ere- va, sgy k6s6bbegyeaetstt s a r6sztvev6Vontat6siF6labdar0g6 denkivel6sszem6rhette
zelkbzikispAtyA,s
noks6gek mozdonyvezel6i
n6hake- id6pontban.
tornav6rhat6lebonyolft6s6- j6t. A szfnvonalas,
a helyi Adfiak6taddsaut6na f6sza- kozottsikeriilkialakftaniegy
illetvekolts6- m6nym6rk6z6seket
nakprogramj5l,
g6t. K6t csapat eleve adott k6z6ns6gnagy 6rdekl6d6s- k{cs NdmethAnti (Gonb6c) bar6tij6viszonyt.
kovet- V6gezetUlszeretn6kk<isz6koll6gAnkvezet6s6vel
16- selfigyelte.
volt,ktilfoHikapcsolatunk
v6n Brass66's B6k6scsaba A tisztenamat6rfutballistak- kezetta t6lalAs,a vacsora. netetmondania torn6tanyaT6thlmreSzesz5- gifagis_segft6
csapatai.A m6sikk6t r6szt- b6f, de profi mozdonyveze- lassanhagyom6nyk6nt
imalq a
vev6csapatbeszervez6s6re t6kb6l 6116csapatokigaz6n mft6,Gomb6cm6donelk6- ged UzlettgazgatuS
kergett6k szitettpacalmindenvend6- MOSZkozpontvezetdmuna tavaszih6napokiilltakren- nagylelkesed6ssel
na- kat6rsainakSiposJ6zsef6s
Egy tavaszi a labd6taz utols6percig.Ki- g0nknek,koll6g5nknak
delkez6siinkre.
ny0j- gyon klett. A 96 vacsor5z6 ,4paudiJ6zseluraknaK6s a
teljesftm6nyt
k0ldiittkiizgy0l6sut6n a so- emelked6
azUs- B6k6scsabaVontatAsiF6csapat,akik- vend6gszintekitorolte
kak Altalismert6s htogatott totta szabadkai
felvet- nek 13-6nigaz6nj6l menta t6t,az utols6adagigelfogyott n6ks6gvezet6inek,Szildgyi
,,M5rv6ny-terem"-lcen
gon- foci,le is hengereltek
kfm6let a 78 kgpacal.Afinomvacso- Kdroly vonlalSsi f6ndk0rnak.
tUka kupa indftSs6nak
kol16- n6lktilmindenkit.Ragyog6 raut5nhajnali2 6r6igbesz6l- Szint6nszeretn6kkcisz6nedolatet.A kiskunhalasi
- szerbek
tet mondania b6k6scsabai
g6kszinter6gt6nrdharaplak, id6ben,igaz6nsportszerflen getteka koll6g6k
Kiss-Ldszldnak
rom6nok- magyarok.Sok- kolf6g6knak,
hogynekikis van zajlottle a hatm6rk6z6s.
mondv6n,
valamintrVCcse- 6s koll6g6inak,
informAci6
k0116ldikapcsolatuk,Qza- Este a Vontat6siF6noks6g sokgondolat,
meth Anti bar6tunknak,hogy
linnepivacsor6- r6hgazd6tezenaz est6n.
badka.Titolibanminkis 6ket 6tterm6ben
a vend6- segftettek lebonyolftani,
szombaton
a kupa.ltt ke- M6snap
val folytat6dott
ki tArsaknak.
szemeltUk
a Masiniszta
B6k6s- meoszeryezni
ki-kiotthon, rilltek 6tad6sraa kiilonb6z6 geink ismerkedtek
A megbesz6l6st
6s Szabad- dijak,6sazels6fzbenelnyert csaba v6ros6val,s n6mi Kuia els66vi fordul6j6t86illetveBrass6ban
ajAnd6kv6s6rl6saut6n a k6scsab6n.
6tad6sa.
k6nfolytattuk.1995jfnius6- v6ndorserleg
eredm6nyhir- csapatokindullakhaza.Mi Jov6rerem6ljtikBrass6ban
bana n6gyVontat6siF6nok- Az iinnep6lyes
meghi- b6k6scsabaiszervez6ktigy [jra tal6lkozunkl
lci- det6sen6s vacsor6n
s6g mozdonyvezel6ket
BarflthG6za
meg- v6sunkna[elegett6vemeg- 6rezzik,hogya tornaj6l siszakszervezetei
mcirft6
MOSZvez.figyviv6
a tornaelindft6s6- jelenta MAVRt.SzegedUz- kerillt, el6rte a c6ljAt.Egy
6llapodtak
B6k6scsaba
ban.AMasinisaaKup6tmin- letigazgat6s69igazgat6ja 0jabb kapcsot tettiink a
den 6!ben mAs-m6sf6nok- T6thlmretr,a MOSZeln6ke
sfu rendezimeg. Mivel az SlposJdzsel6sa MOSZaleredeti kezdem,5nyez6kelnokeApavdnJ6zsefurak.
Kupaeredm6mink voltunk, Qy term6- A Masiniszta
szetes,hogyaz els6 6v for- nyei:
cikellett - a tornalegjobbj6t6kosa
A Mozdonlwezet6k Szaksznwez.ete az 1996, €vre a
dul6it B6k6scsab6n
met kapta Vukovlvdn Szarendezni.
magrar vasoti kdzleked6s l5O. €vforduloJa alkale,
nyvezet6j
nagylelkese- badka VFmozdo
Tagcsoportunk
mAb6l a
6 g6llal
l6tottneki - a lorna g6lkir6lya
6r6mmel
d6ssel6s
z, vAllalvaaz el- Damianowbs//ra Szabadka
a f efadatokho
MAZDONWEZET6KbVXbTtvVn
A ko- VFmozdonyvezet6je,
s6 l6p6sekmegt6tel6t.
/trADASKT TERV'EZI.
JWILETTMI
a tornaleglobbkapusac[vetkez66vekbenv6ndorola
torna szfnhelye,igy /996- met kapta TurcsilnyiJdzsel
Az 6vk6nyva haryomdnyokt6lJelent6sen
ban Brass6ban, /997-ben Kiskunhalas VFmozdonyveelt€r6 form6ban €s m€retbenk6szol.
Kiskunha/ason, /998-ban zet6je.Szint6nmeg6rdemel- A mozdonyszem€lyzetszimdra sztlks€ges inform6pedrg Szafudkdn lesz meg- te volnaa legjobbkapusicfcl6kon kivol a vas0t egres ped6dusatr6l sz6l6
tartva a Nemzekdzi Masi- meta brass6icsapatkapusa
tOrt€nelmtvlsszateklnt€st tartalmaz.
irdsokat.
ts,
nisztaKupa.
aJubileumra tekintettel tJfaJta kdt€s6vk6nyv
Az
Kup6t
1995Masiniszta
a
ut6n,
1995.
el6zm6nyek
llyen
ben, mlntesr 300-320 oldalt tartalmaz.
okt6ber13-6rafrtukki a tor- ben a szabadkaiVontatSsi
A torna F6n6ks6gcsapatanyerte.
n6t B6k6scsab5ra.
A haboru eldttt hagrom6nyokhoz hasonl6an taga k6hetek- A tornav6geredm5nye
szervez6se
t6nyleges
csoporti bontdsban tartalmazza,a MOSZ tagsagam5rmegkezd6- vetkez6lett:
kelkor6bban
nak fdn0ks€genk€nti felsorolis6t, a nyugdijas tagVFcsapata
dott,s szinteaz utols6percig 1. Szabadka
csoportokatis bele€rtve.
VF csapata
tartott.A MasinisztaKupa 2. Kiskunhalas
v6dnok6nekfelk6rt0kT6th 3. Brass6VF csapata
Az €ukbngu aro:320 ft/dh.
VF csapata
lmre urat, a SzegedUzlet- {. B6k6scsaba
igazgat6s5gigazgat6jrit,aki lgy a torn6t,s a Masiniszta
Eldflzet€seketa munkahelyi tagcsoportokn6l,
nagytisztelettelel is fogadta Kup6tels6 izbenSzabadka
ill. a MOSZk0zpontJdbanlehet megtennil
A brass6icsapat csapatanyerte.A v6ndorsera felk6r6st.
A tagcsoportok az igenyelt mennyis6g 6r6t
okt6ber12-6neste 6rkezett legetQy 6k vihett6khaza,s
a szokAsosm6don 6tutal6ssal egrenlitik kl.
mfg Szabad- 6rizhetikegy6vig.Ezftonis
B6k6scsab6ra,
€vkdnyvek dtad6sa a befizet€seksorrendJ6ben
Az
csapata gy6ztes
csaPatai gratu16lunk
ka 6s Kiskunhalas
1995 decemberh6 eleJ€tdl
13-6nd6lel6tt6rkeztekmeg, nak.
karacsonyigmegtOrt€nik.
dijkioszt6son
A Az Unnep6lyes
Ktilonvonattal.
a Nosztalgia
szSll5selfoglal6sa6s az a csapatok6rt6kesaj6nd6-
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(Egyszervolt, valaholvolt.,.)
,,Amikor vtgettrt a lelzdmeghaladdsolcrdlsz6l6 sorozatom,al*or ezzelaz
esettelfogom folytatni!" - terveztetn
magambannthdny hdnappal el6bb.
M6g ktt esetet,,6riztem"dosszi4mban,
amelyekszintefolyatdsai lehetntneka
sorozatnak;jelzdmeghaladis mindket'
td, 6m mds 4s ntts okokbdl.Az egYik
tdbbnyirekezddkkelszokottelUfordulni,
a rtdsik tapasztahabbkollCgdkkal.Szo'
kott? Hdt egyiksemszokvdnyos!
Vegyiik rtgy,hog amit itt letrok, az csak
egyszerfordult eM As akkor is csak
aztrt, hogy'trast legyenmit tanulsdg'
kt nt megj egyezni! A K ollt ga Urakat arra kdrem,hogyHazdnkvasfti ftrkeqen
ne is keresstk a helyet, ts ismereteik
se,
tdrhdzdbanazt a tnozdonysorozatot
amclyet itt letrok.Az esetetszeretntm
olyanyira,,titlcosftani"
, hogysaidtgaz'
ddja seismerjenrd! Az adatokhamisak,
a tdnynnga az eset,melysainosmegfirftnt. Ktildnbenis: nemaz afontos,
hogy kivel ls mikor, meg lnl tdrftnt,
hanemaz,ln gy tdbbet soha neforduli on
el6!
oka:jelAz eset6sktivetkezmdnyeinek
adilsazF.l.
Jelzdmeghal
zdmeghalad6s.
sz.JelzdsiUtasitdsel6irdsainak,szab6lyainak nem kell6 ismeret6bdlfakad6an.De kdvetkezzeneka tdnyek!
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Mi is t0rt6ntvaldj6ban?N6zzitkaz el6zm6nyeket6svesstik6sszea tiirtdnteket
jegyzdkdnyvbe
a balesetvizsgdlatakor
v€lem6foglaltakkal6sa szakemberek
ny6vel!
azid6j6r6scsenAbalesetid6pontj6ban
'C
volt, sem
des,deriilt,+6 h6m6rs6klet
nem
sem a szabadldtds
a tdvolbal6t6s.
volt korldtozott.
Palotahlza-elfigazdsszolgdlati hely a
Bdlv6nyk6- T6c fdvonalon van, Palotahtza szemlly pu{dl a vdgpontfel6 2
km-re.A fdvonalbdlPalotah6za6llom5son dgazikki a B6lvdnyk6-Csuhdvonal, melynekforgalmaPalotahdza-rendez6nkereszttilbonyol6dik le. Egyes
vonatok- mint pl. a Sajdszerti4vols6gi
dahely-Tdckdzdtt kdzleked61908sz.
gyorsvonatis - Csuh6-Palotahdza-rentitvonalon,
dez6- Palotahfiza-elilgazds
adeltin dtkdzlekednek,Palotahdzaszem6lvt nem6rintik.
Ap|lyaelilgazdsUAV DOMINO 55 tipusri,egyk0zpontos,
foglaltsdgellendrzdses,f6nyjelz6sbiztosit6berendezdsel
vanfelszerelve.A vonatokvdgdnyitjdt
vakdpezf vdlt6k6s v6gdnyszakaszok,
lamint a vonatmozgdsokatszab6lyz6
jelzdk kdzt forgalombiztonsdgi
ftigg6s6gvan.Sziiks6gvanerreazdrtis, mert
PaTotah{za-el{gm{sfel6 mind Palotahflza-szem€ly,mind Palotahdza-rendez6 is indfthatvonatokat.Abiztons6gazt
jelenti, hogy vagy a fdvonalon"vagya
tac
delt6bank6zlekeddvonat rdsz6recsak
engeakkorjelenhetmegvonatmozgdst
(f6ny, illetve
d6lyez6,,Szabad"-jelz6s
f6nyek),ha a vonatvdgdnyftj6banfekvd 6sa vdg6nyutatv6ddv6lt6kmegfelel6 6ll6sbanle vannakzdta, teh6taz
egyiddbenkdzlekeddvonatoknemveszdlyeztetikegymdst.Pl.: Palotahdzaszemdlyb6lT6cfel6, a t6rk0zz.elbutositott vonalonvonatotinditanak.Ha Palotahdza-rendez6b6lugyancsak vonat
kOzlekedikTdc fel6. akkor Palotah6za' elflgazis delta fel6li bejdrati ielz6ie
mindaddignem dllithatd,,Szabad"-61l6sba,mig azeldlhaladdvonatmog0ttiu
elsdtdrkOzfel nemszabadult.Mindettdl
avofii ggetleniilPalotahdza-rendezdb6l
nat elmeneszttret6a delt6ba, de ott a
fdvonalra val6 tov6bbhaladdst,,Meg6llj !"-6ll6sf bejdrati jelz.6akadfllyozza
ds a deltavdgdnyv6gdn kitdr6 irdnyu,
tereld6ll6sbanl6v6 vdlt6 a fdldkfpban
vezet.
v6gz6ddcsonkavdgdnyba

1976.dprilis9-dn19 6ra12perckora
a 144. sz. f6voPalotahdza-rendezdt
kdzdeltavdgdnyban
nallal Osszekdtd
lekedettaz 1908sz.menetrendszerinPaloti gyorsvonat.Mozdonyvezet6je
tahdza-el6gazisn6la,,Meg6llj !" -6116srfijelz6t figyelmenkiviil hagyva,vo- terel6- 6ll6snatAvala szabvdnyos
ban l6v6 v6lt6n6t behaladta csonkavdg6nyba6s annakvdgdna ki6pitett
vigdnyzilr6 fdldkfpnak iitkOzOtt.Az
a gyorsvonatot
titkdz€skOvetkeztdben
tovdbbitdM55,002sz.mozdonyvalamennyi,a vonatelsdkocsijakdntbesorozott Bak 6123 sz.kocsi 1 tengelydvel kisiklott. A siklott mozdonymegrongdltaa vigdnyzdr6fdldktipmOg<itoly merti felsdvezetdk-tart6oszlopot
tdkben,hogyaztcserdlnikellett6sstieloszt6
lyosan a biztosit6berendezds
szekr€nydt.A vonat utasaikozul k€t
szemdny8 naponbeliili, egy szemdly
pedig 8 napontdl gy6gyul6s6riil6st
szenvedett.
A siklott jdrmfveket a helyszfnrekiilmdsszemdlyzete
d<ittsegelyszerelveny
a p6napddleldtt9 6ra20-rabeemelte,
10 6ra 25 perckor
lya felszabaditdsa
megt0rtdnt,a felsdvezetdkfesziiltsdg
mdr 8 6ra 06 perckorleal6 helyez6se
hets6ges
volt.
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A biztosft6berendezdst
Palolah6za-sze- rd-6ra szalagia).A mdsodik vontatdsi hozsztiks6ges
ismeretekkel
6svizsgdkmClypu. rendelkez6fcgalmi szolgdlat- dolgoz6 andlkiil, hogy meggy6z&6tt kal rendelkezem,
a vonalatismerem...
tev6je a fagalmi iroddbanelhelyezett volnaa mozdonyvezetd
6[tdk0z0ltjel- Palotahdza-rendez6
kijdrati jeh6jdn a
nyom6gombc kezel6kdsziildkrdlkeze- zdsikdp valddis6gdrdl,tudomdsulvette menesztdstkovetden kettd sdrgaf6nyt
li. Hatdsk0rzete Palotahdza-el5gaz6s a kdzl6stdsnyugtdztaazt.
jell6ttam,azt,hogyajelzdnkiegdszftd
pdlya 6s bizlosft6bercndezdsielemeire Amikor az elAgazilsbejdrati jelz1fitrcz z€sis van,nemvettemCszre"!!!
terjed ki. Palotah6za-rendezd
forgalmi kdzeledtek- errdl a lritikus pillanatrdl A balesetetvnsgtl6 bizottsdg jegyz&
szolgdlatev6je a rendezdbenkidpiteft a jegyz6kOnyvimeghallgatds
sordna kdnyvileg dllapltotta meg, hogy ,,A
biztositdberendezdst
kezeli. Ilatdskdr- kdvetkezdketmondtr a mozdonyveze-. fdnyjelzdnkapottjelzdsikdpekkel...a
zeE anl terjedkiJrogy 6llomdMrdlvo- t6: ,,Eml6kezetem
szerinta jelzdn l6v6 ...mozdonyvezetd
nemmindenesetben
natotindicon a megfeleldkijAratt jelz6 jelzdsi kdpet a 1elz6t6lszdmitvamint- volt egydrtelmfentisztdban.Feltettkdrkezeldsdvel.A delta irdnydbaa kij6rati egy 100 m6terreldttam biztosan.Tud- d€selre tlibb esetbennemtudos helyes
telz6rezOldfdny nem hrd kivezdrelni. tarnazt,hogyajelzd utdnvanegyvdltd, vSlasztadni.Pl. a fiiggdlegeshelyzetf
Ennek oka az, hogy kij6rati jelzdje 6s a szdmStugyannemtudom,de tudtam sdrgaldmpasorravonatkoz6,valaminta
PaloAMza-e6gn 6sdeltafel6li bejdrati azt,lwgy enneka vdlt6nak,ha a jelzdn vizszinteshelyzetdzOldl6mpasorravotetzdlek0zt a t6volsdgkisebb, mint a szabadf6ny van, egyenesirdnybakell natkozdk6rddsekre".
f€hitt6volMgfele.At6nyrea 6llnia". @l*or m6glehetettvolna kor- V6giil a mozdonyvezetdelmondta,
tdnyleges
kijdrati jelzdn kiilOnlaponegy fiiggdle- rigdlni! Lrgaldbbisa k0vetkezm6nye- hogy 1976-banezt a vonatotmdr tObb
ges helyzetii sdrgaldmpasoris figyel- ket illetden!) A bek0vetkezeftbaleset esetbentovdbbitotta,de konkr6tanezen
mezteL
bizonyitja,hogy ha ldtta is a jelz6t €s a szaka.szon
minddssze
egyszerifut(?!);
Abalesetnapjdnaz 1908sz.gyorsvonat annakjelzdsi kdp6t,nem cselekedett, amikor megt6rtdnta baleset,az lett vol7 perc kdsdtselirdult Saj6szerdahely mertigy folytratja:
,,.{jelz6 mellettval6 na a mdsodik.Elmonddsaszerintm6r
dllom6srdl.U&Ozbenkdsdse- ktildnbd- elhaladdssordnvettem6szre,hogy az tObb,mint k6t €ve jfutarcndszeresen
ezt
z6 okok miatt- tovdbbndvekedett,
Pa- el6bbemlitett vdlt6 rdsziinkrehelytele- a vonalata balesetmegtortdnteel6tt, s
lotahdza-rendezd&m{r 18 perc k6sds- niil, kitdrd irdnybadll. Ekkor a f€kez6- dgy emldkezet
t, hogy az el{gaz{s jelzG
sel 6rkezett.El6zetesena rendezdifor- szelepethirtelen gyorsfdk6ll6sbadlli- j6n6l,a deltibanminddssze
kdtszerkelgalmi szolgdlattev6kOz0ltea szemdly tottam. Hatdrozottandllitom, hogy a lett megdllnia.,,Arra a kdrddsre,hogy
pu. rendelkez6fugalmi szolg6lattev6- konrollert 0 pozicidbaa gyorsfdkezds annakellen6re,hogy tudtammit jelent
j9velaz 1908sz.vonatvdrhatdindul6si megkezddseel6tt 6llftottam, amikor a ftigg6legessfugaldmpasor(ftiggetleidejdt, mire d dgy rendelkezett,hogy a egy6rtelmfien
meg6llapitottam,
hogy a niil att6l hogy most nem vesem 6szre)
kdseft1908-aselds a menetrend
szerint v{lt6 r6sztlnkrehelyfeleniildlt". Majd mi6rtgyorsitottam
a vonatota sebessdgk0zleked61080sz. vonatfog azel6ga- ndhdnymondatutin: ,,Afeltettkdrddsre m€r6{ra szalagjdnaktanrisdgaszerint
z6son dthaladni, egyidejtlleg felhatal, v{laszolvahatdrozottan6llitom, hogy a kdzel 50 km/h sebessdgre,
v6laszolta:
maztaa rendez6iszolgdlattevdt,hogy Palotahdza+l6gaz6s1elz6j6n
zdld-Mrga mert arra sz6mifottam,hogy ha esetleg
az lW sz. vonatot az elilgazils fel6 t6nnyel tovdbbhaladdstenged6lyez6 a jelz6n,Megdllj!"-jelz€svan, vagya
miko jdrathatjaki. A rendez6pu. for- jelz€s van. Tu&m, hogy Palotah6za- jelzd sdt€t,eldtte megtudok 6llni".
galmi szolgdlattev6jeezutAnfogadtaa rendezd,valamint az elilgazAs
szolgdlati
kdsettgyorsvonabt,majd az utasokle- helyekbiztositofak,tudom,hogya Pa- NosUraim,ennyiazeg6sz!Nemtartom
6s felszdllfMnak megtiirtdnteutdn sza- lotahfza-Tic vonal 6nmdk0d6tdrkdz- sziiks€gesnek,hogyfoglalkozzunka mdbdlyszerenmenesztettea vonatoL
biztositdbererdezdssel
felszereltvonal. sodikvontatdsidol9oz6dltal elmondotAforgalmi szolg:dlauev6
a balesetvizs- Tisztdbanvagyok azzal, hogy biztosi- takkalCsa szerep€vel.
Az esetkimenegdlatakorelmondta,hogy a vonat me- tott szolgdlatihelyekena jelz6nszabad teleszempontjdb6l
,,csak"annyiszereneszt6seel6tt a biztosftdberende#ske- f6nyt csakabbanaz esetbenlehetkive- pe van,mint mindenolyan- szolgdlatzeldk6sziil6kdn6s menesztdskorhely- zdrelni,haa hozzi tartoz6vdltdkhelyes ban l&d - dolgoz6nak,akinekfeladata
szfniellendrzdssel
is megfigyelte,hogy 6ll6sban6llnak".
szerintlehetdstgevan munkatdrsahaa kijdrati jelz6n kett6 sdrgafdnnyel €s Nemhiszem,hogyrovdbbielmdletifej- nyagsdg okozta hibdjdnakkorri gdldsdkiildn lapon egy ftiggdlegeshelyzetil tegetdselae
sztiksdglenne.Az el6lhala- ra €s a rendktvtili esemdnyek
megakas&galSmpasorraltovdbbhaladdst
enge- dd 1080sz.vonatmozdonyvezetdje
el- ddlyozdsdra.
ddlyezdjelzds volt.
mondta,hogy u el6gaz.5s
utdn az att6l A tanulsdgokatntlkiilem is le tudjdk
A mozdonyvezetda forgalmi szolgdlat- 545 mdteneldvd f6nysorompdval
biz- szllrni. Annyit engedjeneklwzzdtenni,
tevd ,,Felh(vdsaz inditdsra" - ielzdse tositottritddddn val6 6thalad6skozben hogynemel€gtdjCkozottnaklenni
dejdl
utdnmeginditonaa vonatot.6 €sa mel- 6szlelte,hogy a villamosfelsdvezetdk kell ismernia Jelzdsi-CsForgalmi Utalette szolgdlatotteljesitd mdsodikvon- fesztiltsdgmentessd
vdlt, A vonat 100 sftdseldtrfuait, mert Cletiik-,4s Cletek
tat6sidolgoz6jegyz6k0nyvimeghall- kmlh sebessdgdt
figyelembev€veezt a mrtlnaktuddsukon!
Megszerzett
vizsgdgatdsuksordnelmondtdk,hogyakijdra- t6vol.sdgot
19,62sr* alatttettemeg.Te- juk utdn dntevtkenyenis tartsdk4ldben
ti jelztln ktildn lapon mgjelent sdrga trr4tbizonyito*az at6ny,hogynemle- tudisukat(iiggetleniilattdl,hogyaz€plSmpasort,mely egyCrtehlenutalt az al- hetetttovdbbhaladdst
jel- pentrv€nybenl€vdeldtrdsokhavonta6,
engeddlyez6
kalmazhat6sebessdgre,
nern figyeltdk zds a delta fel6l az eldgazdshoz!De vagyesetleghdromhavonta
4 6rdt teszmeg€snemis vettdkfigyelembe.
Ennek dnmagdban
is elegendd,
haa mozdony- nek kritelezdv( oktatdsukra).
kdvetkeztdbena mozdonyvezetfa vo- vezetd* ahi a jelz6meghaladdsban
ds Engedjdkmeg, hogy egy - mdr gyernat sebessdgdt
az enged9lyezetllegfel- kOvetkezmdnyeiben
v6tkesvolt - sza- mekkorombanlnllott - igazsdgotidetrjebb 15 kmThhelyett 48 kmih drtd}re vaival a kdvetkez6ketragadjukki a jak a vtglre :,,Ajelzd parancs!"
ndvelte(eztbizonyltotua sebessdgmd- jegyz&tlnyvbdt,,A vonattovdbb(tdsdMih6kTam6s
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VONTATAS

LABDARaM ,wPA" TOHNAK
W2I\TTATASI
TORTENETE 1974-L994.
Aharmadtk kupavlszonylag r0vtd 6lett volt. N€gS
w utdn 1990-ben ZAhony VontatS.s blrtokiba kerirlt. Kemdny ktrzdelemben tDenegres rug5'sokkal
d6lt el az l997-esDebrecen-z6honyl 6s az 1990-es
Mtskolc-z6honyt d6nt6. Az 1987-es debreceni csapatban szerepelt egr fiatal 18 6ves ember Pl6kai
Attila, ald, az6ta ls NB I-esJdt6kos, Jelenleg a Kispest Honvddban JAtsztk. Az 1988-as Nyiregrh6zt
csapatban j6tszott egr Gere nevri sz6ke J6Lt6kos'
neld ls €rdeme volt abban, hogy Nyiregyh €va ebben
az €vbentornagrdztes lett. Az 1988-as Nyireglhazi
rendezvdny a koribbt grakorlatt6l eltdr6en egl
napos volt. SzallAsgondok €s egl6b neh€zs€gek
miatt ddntdttek igr a rendez6k, amtt mindhdrom
vend€g egrtrttes tudom5.sul vett' Kdvette m€$ ezt
hdrom rendezv€ny, 1989, 1990' 1991' Debrecenben - Mtskolcon €s Zdhonyban, melyek kdt naposak voltak. Ett6l kezdve mindenutt egy napos kupa
form6ra tertirnk 6t.
F-z aa ldlsak qreb szernpontbol is vdltrist hozotl
Bgrre netrezebbvolt a rendezes kbftsqeit el6terernteni.
1989-t6l elsdlcnt a debrecenlek Lrrrturftrtyezflser€ a
rrcndqqnrttesek trcrzr:$lxuJAstffzettek a rendez6lmek
m€osdva wnl a k0fts€terhekel Termeszetesenryhaqgrllag tAmqgattuk aJavaslatotes e, a giral<orlatazbta

rs 61.
Anegredlk kuPa:
Alapitotta: Zdhony Vontatas i99 l -ben.
Tornagrdztes
Rendezv€ny llelyez6sek
csapat
helye
I.
MiskolcVont.
ZAhony
1991.
II. ZAhonYVont.
Itr. DebrecenVont' MtskolcVont.
IV. Nyiregrhdza'Yont.
1992. Nyiregyh. I. ZdhonYVont.
II. Miskolc Vont.
III. DebrecenVont' ZdhonYVont.
fV. Nyiregrhlza.Yont.
1993. Debrecen I. NyiregrhdzaVont.
IL ZAhonYVont.
III. Miskolc Vont. Nyiregrh. Vont.
IV. DebrecenVont.
1994. Miskolc I. MlskolcVont.
II. DebrecenVont. MtskolcVont.
Itr. ZdhonYVont.
IV. Nyireghdza'Yont.

$y

Kdvetkedk 1995. 06. 23. Zllhonltan
Az ut6bbt n6g$ w kupatdrt€nete ts b6velkedett esem€nyekben. 1991-ben volt az utolso kdt napos rendezv€ny Zlkonybart Miskolc Vontatds csapata el6szOr nyert Zdhonyban. A Miskolcz6honyt ddntd az
utols6 6t percben ddlt el a mlskolciak Javara. A
mlskolct csapatot Kov1cs J 6z-sefw*tdmdrn6k vezette. Ezen a m €rkbzlesr:naz 6 fia ts J6tszott. Irirhatatlan
volt az 6r6mfrk szimunkra pedig ernl6kezetes marad, ahogran a csapattagok unnepelt6k egyrnast.
Volt alrt haza sem 6rt azrnp,mert elvttte mds trdnyba
a vonat. F;znn a rendezv+3nyenbrlcsrizott el Hal4sz
Ferenc nyireglhdzi Vontatdsi F6nOk nyugaflomenyba vonulSsa miatt. Az L992-es nyireglhdal rendezveny maJdhognem kudarcba fulladt. Valamennyt
VontatAsi Fdndkseg VezetdJenek cirrrelte Dedk Ferene nyireglhdzi Vontatdsi Fondk els6sorban anyagi
okolaa val6 hivatkoz6ssal lemondta a rendezist €s
egrben a ny:rregrhlzl csapat tovdbbi rdszv6tel6t a
torn6n. Megtudhattuk ebb6l a levelb6l artls, hogl a
a
nyiregrh6zl vontatAs szzksznr\IeTnti b"nttsfuai
f6n0ks€gek
v6g6n
a
Aprlrs
vannak.
rendezes mellett
veznLblesaszakszrwvnub",ottsfu okvsntflkdzds
€rtekezletet tartoltakZlhorryban. A e€l az volt mondJuk td kdz6sen, hory ,nem csin6{uk twdbb'. De' ha
akarjuk tov6bb cstn6Llni d0ntsunk a:r61, hogr hog1tan.ZlhonyfelaJdnlotta, hogr megrendezi az 1992es tornAt is esnaposra Nyireg/hAza'helyett. V€gul a
miskolci 6s debrecenl koll€gAk meggl Uz-6ewelhatoltak. AJelenlev6 Nyireg&azt koll€gdk egr het halad€kot k6rve a rendezes mellett dOntdttek.
Az 1993-as debreceni rendezvEny zdkken6k n€llnil
zajlott. Ez volt Debrecennek is az elsd egr napos
rendezv€nye.
Az 1994-es mlskolct rendezv€ny volt sorrendben a
hriszadtk. Erre valamennyien meglculdnbOztetett flglelemmel k€sziiltunk. A palyan el6rt eredm€nyek
az alitbbiakvoltak.
11:0
Miskolc-Nyiregrhlza'
Elbdbntbk:
3:2
Debrecen-Zi.Lhony
5:l
ZAhony-Nyiregh,oa
Hamwdikhe\erA

Uonlbberc

Miskolc-Debrecen

0:0

Tizenegres rugasokkal a tornag;tbzLes Miskolc lett.
A debrecenl csapatban szrrepelt a Geszti Imre ffatal
tehetseges grerek, ald a torna le$obb labdarug6ja
cimet ts elnyerte.
Ezen a rendeandnyen utols6 aktiv r€sztvevdkdnt bensds€ges hangulatri udv0zl6 beszedek kis€retdben
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k6sz6nt6tt€k a zdhonyt sznwezfit, az .dreg lc6nikdst"
Jani bdcslt.
Jani b6csi pedtg sirt, $fil/"az ana grerek aklror is €s
az6tals mdr n€hdnyszor, amikor a ny:gdiJas korral
eS^it$ar6 bucsu napokat dt€lte.

A sportrendezr€nyeken trilmenden elsd nap d6lel6ttJ€n rizemlAtogatdsok vacsora utAn tsrnerkedes, sz6rakozis, m6snap d€leldtt v6rosnez€s, ldrAndulAsok
szerepeltek a programban. A hranddasokon alkalom nyilt a vdrosnak 6s kdrny€kdnek megisrner6s6re. Elutottunk tlyen alkalmakkor a Nagrerd6re Vlsszaeml6lezGs a vontatdst fdndksdgek
D€ry Mnzeumba - a Reforrniltus Ko[egumba, volrendezv€nyelre €s azokra az emberekre,
tunk a Hortobagyon €s a Vekert-t6 k6rny6k6n. Az
aklk sokat tettek a rendezv6nyek6rt
elsd estt sz6rakuztrtdmusoron ld-ld klbontakozLathatta magmr n6ta enekl6 tehetseget.
I. Debrecen
Mint a rendeandnyek v6dndkeire es fd tamogat6ra
L976, 1979, 1982, 1985, 1999, 1993.
tisztelettel eml6kezunk:
Hat dvszdm hat debrecenl rendezn€ny.
JerlelliszlbVontat6si F6ndkre, aJrlazels6 k6t hazai
Az 1982-es rendezveny a Vol6n palyan, az Osszes rendezv€nyula:ek volt k€t f6 koordinAtora. Kdsdbb
tdbbi a DVSC Vag6hid utcai stadionjiiban nagrczeru
arnikor mlr az oktatdsi F6ndks6g ve,et6Je volt a
fuves pdlySn kerirlt megrendezdsre.
vendeg csapatok elhelyezes6ben v6llalt d6nt6 szereDebrecen Vontat6s Csapata kdtszer volt odahaza pet. A tarsfdndks6gek rendezvenyeire nemJdrt el, de
ddntfu , I 979-ben €s I 982-ben mrndk6tszrr Mtskolc
mtndig gondoskodott an6l, hogy avezet€s helyettesi
ellen €s mfndketszer mAsodlk lett. Mlskolc csapata szlrrten kdpvlselve legren.
1976-ban is ddnt6s volt, de Zdhony ellen tizenegres Mohir Imre vontatd.si f6ndk miikdd€st ideJ€re
rugdsokkal 3:3-as m€rk6z€s Sllasndl vesztett.
ugrancsak k€t hazal rendeandnyJutott. Ezeket a t6le
Nyiregrhaza 1989-ban €s 1993-ban ddnt6t JdLt- megszokott komolysAggal €s lelklismeretess€ggel
szott, mindketszer Zithonrry al I 989-ben vesztett, koordtnalta. A kozbees6 zlhonyt €s miskolci rendez1993-ban tornagr6ztes lett. Zithony Debrecenbe v€nyekre is szemelyesen vezette csapatAt.
n€grszer volt ddntds, f976-ban Miskolc ellen, Kobzswri Ish,un vontatAsi f6n6k nevehu, az 1989-e-s
1982-ben Debrecen KISZ ellen, 1989-ben Nyregyhazal rerfiez,vlry koordnabsa fiizffilk. 6 te4esaette
hina ellen Mindhiiromszor tornagr6ztes lett.
el6 elsd irben azt a Javaslatot, hqgr a rendezv€nyek
1993-ban mdsodik.
k6ltsegett evr6l-e\re lrdzdsen frnasr,irum;dr-.A tarsf6
ndksegek rendezvenyett ts rendszeresen lAtogatta.
A debrecenl rendezv€nyek mdrlege:
Marosdtt Antal vontatdsl f6ndk az 1993-as rendezMlskolci gydzelern:
2
vdnynek volt b,€nlgazAaJa.6 a:r6l vdlt nevezetess6,
Nyireryh6zi S/6zelem:
I
hogy a kupa rendeandnyekJ0v6J6t tllet6en szponmTAhonyt gy&znlem:
3
rokban gondolkodott.
(fotaWtk)

MOSZ Kupa

Oszi fordul6k

t

k0d6s6vel
v6llalta.
Amintegy
80f616sztvev6am6rk6z6seken,
deazegy6bprogramokonis,kellemesen'
mag6t.
6rezte

- V6szt6
TEBOTETITIEEK,ZESEK Szentes
1:2
SZEGED
- B6k6scsobo
Kiskunholos
2:1 Eredmdnyek:
KtSKtlgtAIAS7y
ES11EZOHEGqESEI
- Kecskem6t
4;l Eszokl
tgg5.SzEPTEilBEE
2e.,0KrdBEE21. !Y!9t-?f'"gy"t
- Szeged
V6szt6
l:l
Solg6torJdn
- Kecskemtit
Eredm6nyek:
B6k6scsobo
3:0 SzolnokI
*
Kecskem6t- Szeged
l:3 Mez6hegyesKiskunholos 0:l Kelefi
- Szentes
Klskunholos
3:l Szeged- Szentes
8:2 SzolnokI
Mez6hegyes - V6szt6
0:9 Kiskunhalason
aziqenkellemetlen.
hideo Ferencvdros
V6szt6- B6ktiscsobo
pacalpdi.
lejdtszott
mditdzdst
fo116
?t? iddben
'
'
Eszokl
Szeged- Kiskunholos
1t4 k0[kisdrfe
Gomb6c
Artrir
mddra.
Ferercv6ros
Szentes Mez6hegyes
A tdbbszizrdsztvev6
e16gedetten
brlcs0-Szolnok2
l'9
9entes B6k5scsobo
oszifordulo
szinhelyei16l.
Szolnok1
:'X zottaz
-

V6sztd Kecskem6t
Szeged- Mez6hegyes
B6k6scsobo- Szeged
Kecskem6t- Szentes
- V6szt6
Kiskunholos
B6k5scsobo- Mez6hegyes
Kecskem6t- Kiskunholos

J:U

7:o
2:6

Klss
[{szl6

o:2 BuoAPEsrKELErtcs1ponT

Szolnok
Ferercv6ros
Keleli
$olg6torjdn
Eszokl
Szolnok2
Solg6torj6n
Keleii
SzolnokI
Ferencvdros
Szolnok2
9olg6iorj6r'
Keletl
Eszokl
Eszokl
Ferencvdros
Solg6toqJ6n $olnok]
Keletl
Szolnok2

4:l
1:2 Az6szi
fordu16
megrendez6s6t
Hatvan
tag0:3 csoport
Kdvdrl
f6szervez6
JCnos
k0zremfi-

4:1
0:0
2:O
3:4
3:0
2:2
2:5
1:2
0:4
2:A
0;0
3:O
0:6
3:4
3:0

Slpos
JOzscf
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Ttrdjuk h6ny 6ra van!
Mo z d o n y v e ze t'l 6 tsz6 m 6 s szo l g alati 6r a 1995.6v 9. h6 2l munkanap
Szolg6lati
hely

Allom6ny

szolg.
6ra

Bp. Keleti

O

oo
o0

Bp.Eszaki

261

51 950
165
37 835

Szolnok

322

165
4589

Bp.Ferencv. 374

Sz.feh6rv6r

354

Bp. D€li

4I

Gy&

181

I{egyeshalom 86
Balassagyarmat63

170
48vJ2
169
176
24819
168
12350
166
8398

o
o
n9
I
26t
I
5ll
2
33',1
I
8
2r8
I
8l
I
80

r&2
Hatvan

21332

237

168
696

2
0

168

0

26

624n5
163
t4226
161
't8l
t63
18 182
166
3/J746

700
2
289
3
444

t67

158
18585

0
0

154
t68r'.7
t74

0
67r
7

143

Bp.Killiinc€If 5
Miskolc
F0zrsabony

l0z

Debrecen

237

PuspokladfnY 126
NyfregyMza
7-Ahony
Szeged

llE

K6t.6ra

Kiflzetes
tll6ra,,-"614

6
0
7
0

t68

I

t70

0
0
o
o
o
o
o
o
o

168

168

Szolgdlati
hely

Atto-

B6k€scsaba

252

Kiskunhalas

l()?

Szentes

238

P€ca

26

mfBy

Domb6v6r

274

Nagykanizsa

20O
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