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n E NTANGYALAS O K F E LID OBE N !
Mlnt szokisosan, az elmtlt €vek mtnd-
eglrlk6n, az 6sz bek6szdnt€vel a vasfrtn6l
nem csdkkeo a hds6$. Megtndultak a kti-
vetkez6 €rzre vonatkoz6 b€rtirgyalisok.
Szeptember 15-€n zirt borit€kban a
UOSZ itadJa a Jtivedelmekre vonatkoz6
elk€pzet6sitt a tuAv Rt. vezet6lnek. A
boritGtnan hput6 dokumentum azonban
nem el6zm6nlm€lkiill, nem rdgJt6nz6s.
Nem mls, mlnt a Jtllus-au$usztusban
paplrra vetett els6 gondolalot kl6rlelt'
izakmatl 4, gtzllas6gtlag alftimasztott'
s testiiletek 6ltal J6v6ha$yott Javaslat
r6vldttett misolata.
A koreogrif,a nlncs lefusa, de pontosan
tudJik mtndk€t oldalon, hogy kem€ny
tirgyalasok h6rom Cs f6l h6napJa el6 n6z
mtndenkl. Hetl ket tfugyalAsl nap' meg-
spOkelve vezedgazgat6nfl, szem6lyiigrt
tgazgat6ntl tdrt6n6 egr6b e$yeztet6sek'
kel.
A sajt6 nem t€tlen. Flgf,elt a tdrt6n6se-
ket, s lecsip mlnden ,,hir€rtekti" sz6ra.
(Lehet6leg yastagon szcdve.) S az llyen-
kor szokisos etstt pengevfltisok uten
kt-kl v0rm6rs6klete 6s ambtcl6l gzerlnt
tilat ls. Lehet6leg mln6l hangosabban!
M€! csak az egrmtst6l elt6r6 6s beillt-
tot-sigfr 6ll6spontok Greztet6se, m-egls-
mer6se folylk, megts a m6dtikban for a
leveg6 a vastt kitrtil.
VaJon ml6rt? Ml6rt kell nagydobbal ve-
rebet fognt? Talen berkt ls komolyau
hltte, hogy n€hAny nap alatt me$6llapo-
dAs sziiletlk? Nem hlszem!
Megsz6tal p[rtpolltlkus €s OJs-egir!'
gz&szercezCtl vezetb 6s sz6vets6$t el-
ndk. Aml nem baJ, csak a han$nem €s a
gtlhrs m€ltatlan. Ee nyelvtqnileg ls hfted-
zl}. Bcvezet€s, tfu$yalts, befeJez6s.

Mlntha a v€gktfeJletekn6l tartanink, s
akkor csattan a po6n, ha a v€ge fortlssi-
m6ban sz6l!
S az td6 el6tt felptir$etett hanger6 rnlatt,
a nytlatkozatok, c6folatok maJd ellenci-
folitok hat6s6ra a k€pvlselt munkav6l-
lal6k rtadt teklntettel kapkodJ6k fejii-
ket, s k€rd€setkkel az 6riiletbe kergettk
munkahelyt k€Pvtsel6tket.
Szabad-e, pottttkatla$ helyes-e uz az (tt,
amely arra tiirekszlk, hogy fellzzitott
lGgkiirbe folyJanak a ttugydA.sok, s ttfen
nOrtitmenyek kdziltt sz 6v h6tral6v<i rG-
sz6lg v€gezzbt felel6ss€$te$es munk6-
JuLat 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 rendez-
nl konfrontlct6 n€lktil a vltatott k6rd6-
seket. Nlncs sziiksGge felfokozott Gtzel'
mekre, m6$ kev6sb6 t6meghangulatra! A
koreogrAfia k€sz, a tirgralAst strat€$t6-
161 a kiild6ttkdzryiil6s ddntdtt"
A tiirv6nyben blztosltott legv€gs6 esz-
kilzzel pedlg eddtg ls Gltiink's ezutin ls
megtessziik! De csakls az el6adis v6l!n'
amikor a,,tAlgyalAsok szinpadAn" v€gleS
legtirdiift a friggtinY
Akkor pedtg hat6rozottan, klszimitha-
t6an 6s elsz6ntan!
li!6rve a MOSZ alapszab6lya III. feJezet
4. pont h) alpontJib6t:
a kiildiittk6zgYtil6s diint:
- a flgyelmeztet6 sztr{k meghlrdetesG-
16l,
- a tart6s sztriJk meghlrdet6sGriil el6ze-
tes tagstgl szavazfus ataPjin.
Mlndeddt$ llyen ddnt€s nem sziiletett!

Slpos J6zsef
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A MINDENHATOSAG HITE!
Az egyik aut6szerel6 kisiparosnil jfuva, az alibbi bolcseletet
olvasam a falra szegezve:

",4 lehctttJmt ozonnol, c csoddro egy kicsit vdmi kcll!"
Az6n jutott eszembe ez a kiss6 Onteh megillapitis, mert
szlmomra id6nk6nt €s esetenkEnt irgy trinik, nehiny tagtir-
sunk ki nem mondva, de cselekedeteivel fgy tesz, mintha a
MOSZ a mindenhat6sig ereiEvel lenne felruhizva.
Pedig nem ez az igazsig, s az ilyen jellegri dnimitls komoly
iiedelmet, majd srilyos k6vetkezrn6nyeket vonhat az egyen
szimira maga utin, egzisztenciilisan 6s anyagilag egyarint.
S, hogy tisztln €s viligosan Ertsiink a sz6b6l, ri is t6rn6k
mondand6m lCnyeg€re.
A MOSZ rnegalakulisa 6a folyamatosan egyik legfontosabb
feladatlnak tartia a munkahelyek meg6rz6s6t, a mozdonysze-
m6lyzet kvalifikiltsigit, s ebb6l fakad6an mobilizilhat6 szak-
tudisit.
Mi is t0rtdnt eddig?
- id6legesen, o megfddf l6ts6m kiolokul tu(tig o MAV-vd egyettrtlsben
felftiggesztetttik o munkokiirbe val6 felvitelt 6s kiir€pz&t,
- tirbb olyon En&ya meg6llopod,4s von hotilybon, omely olopj6n, nimi
ltkepzkxl "idoleguaf mis munkokOrben tdrt&rd foglolkoztottis val6sul meg,
o mozdanyt aet$ itJogbtr 8 50/o-iv ol,
- jdntih l6.s,imot mozgotunk o felodotorientdlt helyelue kirendelSsel, soj6t
munkokiirbm.
- t0bb fdntikfgen togs6gunk megirfteue, hogy mds megoldis nem l6ytn,
legyv'tzsg(t16, feftJokotos, hegeszli 6 egytb mhs munlokorben dolgozik
(term&aao nem iirdmujjongv o), dlntftelave fibb tvre v6l6 foglolkoztotrisi
biztonsdggol.
Nyomat6kosan ali kivinom hrizni - a vild.gon egyetlen
szakszervezet sem fogadhatja el a munkan€lkulis6get, de

k€nytelen tudomisul venni, s erej6t, rudisit, lehet6segeit irgy
kell latbavetnie, hogy a lehet6 legkisebb ;,vesztes6ggel" oldja
meg a kritikus helyzetet.
Ebben a szellemben folytattunk tirgyalisokat az illet6kesekkel
a v6szt6i vontatisi kirendeltsEgen felszabadul6 18 f6 tagt6r-
sunk tovibbi foglalkoztatisinak biztositisir6l.
E tiirgyalisok eredm6nyek6nt, Sipos Istvin vez6rigazgat6-he-
lyettes ur korrekt segits6g6vel tobb ko116ginak lehet6s6ge nyilt
volna segEdtiszti tanfolyamon val6 r6szv6telre, s eziltal egy
birmikor mobilizilhat6, s ezen keresztiil foglalkoztatisi v6-
delmet nytjt6 fjabb vasilti szakma megszerz€sCre.
Mindezek ellen6re ot {6 kerek perec kijelentette, hogy nem
hailando az Atk6pz6sen r6szt venni!
At Ugy ielenleg itt tart, a koll6gik tovibbi foglalkoztatisir6l
nincs informici6m.
A magam resz6r6l azonban a korrekt munkilat6i magarartist
a korrekt szakszervezeti (€s emberi) magatartessal kivinom
viszonomi. Ez pedig nem egy€b, mint az, hogy Toth Imre
szegedi vasritigazgat6 urat - aki szint€n kotelezettsCget viilalt
arra, hogy valamennyi mozdonyvezet6 beiskolizisira sor
keriil az okt6ber 24-€n indul6 tanfolyamra -, szem€lyesen
til6koztattam a MOSZ kiild6ttkozgyfil€sEnek azon hatirozari-
16l, arni arr6l sz6l, hogy az ilyen esetekben az egy6ni v€delmet
nem tudjuk, nem kivinjuk biztositani.
Csodik pedig nincsenek! Soha nem volt olyan szi.iks6g kollek-
tiv, jogilag €s szakmailag alitimasztott v6d6erny6re ez egy-
szerf munkavillalonak mint ezekben az 6vekben, amikor is a
gazdasigi italakitis, italakulis folyamatiban a magira maradr
egy6n teljesen kiszolgiltatott.
A bolcsek kovdt nem mi taliltuk fel, a varizspilca pedig
elveszett! S ha ezt tudomisul vessziik, akkor be kell litnunk,
hogy er6nk az Osszefogisban, az egys6g megtartisiban rejlik!

Sipos J6zsef

A MAV Rt, elnoke Kd/noki Kiss Siindor, Szinis
frltilyds orszhggy0l6si k6pvise16 6s Ndneth
LdszldG6p6szeti igazgal6 okl6ber 19-6n P0s-
p0klad6ny tizemi 6tlerm6ben l6rumot lartott,
A kora d6lutln kezd6d6 program szervezdi:
P0sptiklad6ny Vonlatisi F6nriks6gen m0kddd
h6rom reprezentaliv szakszervezet, az Uzemi
Tan6cs, a v0nlalasif6ntik 0r 6s az 6llomAsf6nrik
fr, valaminl a lelepti16s polg6rmeslere voltak,
A F0RUM meglarl6s6l kezdem6nyez6k a mel-
16kvonali Prolilcentrumok kialakfi As6t tudo m 6su I
veszik, de tov6bbi sajAt le nnm arad6suknak felt6-
lele, hogy a Kisulsz6ll6s-K6l-KApolna 6s a Kar-
cag-Tiszaliired Profitcenlrum kdzpontja a 96p6-
szeli kiszolgAlAst PLispdklad6ny VontatAst6l ig6-
nyelie.
A tal6lkoz6l szorgalm azta a lels p016s po lg6rm es-
lere llolndr Ldszli tr is, - hiszen lanulva a
V6szt6 kirendells6 g 6tszerve z6s6 nek tort0 r6ib6 |
-, az 0il eilestalanulmaradollak kil6lislalan hely-
zet6b6l, valam inl a m u nkan6lktl liek me gielen6se
a p0bermesteri hivatalnAl - arra k6sztetts, hogy
saiatvonahn, m6g az orszAggyill6si k6pvise16 is
egyenes, azonnali tAj6kozlalAsl kapjon, hogy
megtehess6k a sz0ksdges 16p6sekel a helyzet
keze16s6re.
KdlnokNr r|szhlesen t6jr4koztatotl a t6n6get 6rintd
1996-ban bekrivelkez6 v6llozAsokr6l. llt ezen a
16rumon tudtuk meg, hogy a kdvelkez6 6vt6l Ptis-
priklad6ny kirendelts6ge lesz Debrecen Vontat6si
Fdntiks6gnek. Hangozlatta az Elntjk Ur, hogy az

ilyen tipus0 lalAlkoz6nak igenis van
ga, med szomod dolog tudomist venni egy
kialakult rossz helyzetr6l, de itt 6s most lehel6s6g
nyiik egym6s l6j6koztaldsAra, Iy tal6n a rosz-
szabb helyzettel b meg lehel bar6lkozni, a gon-
dolalokat rendezni a pv6t illetden, a munkav6lla-
16 lelk6sztilhet a majdan kialakul6 helyzetre 6s
saj6t tov6bbi egzisztenci6lis helyzel6nek jav'rtAsa
6rdek6ben 16pni tud. Az el6iliink 6lb feladatokat
ecselelve elmondta, nem kiy6nnak centraliz6lt l6t-
sz6mmeghatdroz6st, hszen 1995-ben mintegy
4500 l6vel csrikke nt a m unkav6llal6i 16tsz6m h616zati
szinten 6s !y 1996-ban m6r a lovAbbi v6grehayt6i
szolg6latb6l val6 16lsz6mle6pl6s szinte ellehetetlen'ii
a biztons6gos m unkav6gz6st.
Sok a kriz6pvezel6, csdkkent az tizeme16 g6p-
park, de nem krjvetle csak a v6grehajt6i szolg6lat
16tszimcsrikksn6se, Zsriloltak a vonatok, kev6s
a kocsi, nincs megfele16 6ru6raml6shoz szriks5-
ges nyitott kocsi, b6relt kocsikban kell sz6llllani a
b0z61 6s a gab0net. A budapesti igazgat6sAg
teriilet6n f6leg forgalm i v6grehajt6i szolg6latban
lassan kimeriil az 6vi 200 6rAs 1016rakerel, de
l0l6rAznak a mozdonyvezetdk is, ez6rt ott telje-
sitm 6ny dlcsopo rlos'rt6sl 6s kirend e lts 6 ge ket ke ll
alkalmazni, ami egy6bk6nl drdga, mert egyik
helyen l016r6t f izel kia MAV, mig a m6sik helyen
m69 a kdtelez6 6r6t sem tudj6k teljes'rteni, Ez6rt

t6st kelletl bevezelni (m As-m6s szolgiilali helyen
mes-mds 6116kkel).
Elism e16ssel sz6lt a Mozdonyvezet6k Szakszer-
vezete egyi.ittm0kdd6s616l ez rjgyben, hiszen
ludott dolog, hogy a jArm0jav'rt6i kirende16st6l a
m 6s m u n kakrj rbe n val6 lo g lalko ztatdrsig m ind e n-
ben parlner voll.
Ninelh LiiszhG6p6szeti lgazgat6 0r rrividen, de
mindenki szAmera 6rthel6en nyilatkozta, hogy az
[j6lag megalaku16 Profitcenlrumokba nem klvrin.
nak tov6bbi 96p6szeti egys6geket bevinni olyan
form6ban, minl a bahssagyarmati, vagy a vdszl6i,
persze kiv6tel lehet, de en6l m69 korai nyihtkozni.
Szirds Mdlytis orsz6ggy016si k6pvise16 0r sz6-
m6ra megnyugv6sl jelentett, hogy nem politikai
gyfil6s, hanem kimondottan szakmaijelleg0 16-
rum volt. A jelenl6v6k egy j6, megnyugtatd be-
sz6 lget6st lartalm az6 d 6 lulAnl trj ltrittek el a m eg.
hivottakkal, akik krjztjl legjobban K6lnoki Kiss
SAndor 0r lep6dritt meg, mert e16zetes t6j6koz-
latAs sze rinl 30-40 jelen16v6re sz6m itott 6s ezzel
szem ben m integy 90 megjelen6 volt kfuAncsi arra
a vezel6re, aki 16szese volt a tavaly 6szi konflik-
tus megoldAsAnak.

1116s Jinos
Debrecen Uig,

lerUleli 0gyviv6



Mozdonyvezet6k

ALEETNO KSEG'I tiTES, UARNA 1995, SZEPT. 28-30,
Az elnoks6gi ul6st a BolgAr Mozdolty;
vezet6k Szakszervezete (ULDB)
szervezts a vArnai HOTEL ROSSA
Udul6ben. Manfred Schell, az ALE el-
noke vezetts az 0l6st, s a naPirendi
pontok j6v6hagy6sa ut6n megkezd6-
dott az 6rdemi munka.
A ,,Mozdonyvezet6k naPja" legna-
gyobb szab6s0 rendezv6nyeit ebben
iz 6vben a GDL (n6met) siakszerve-
zet rendezte. TizenhArom k6zetben
tartottak rendean6nyeket, amely csa-
lSdi osszejdveteleken t6l ,,Nyitott ka'
puk" cimen a vontat6si f6noks6geken
iette lehet6v6, hogy a lakoss6g bete-
kint6st nyerjen avas0t 6s a mozdony-
vezet6k 6let6be. A rendezv6nyeken
tobb tfzezer 6rdekl6d6 vett r6szt, s
naov sikernek konwelik el a MOSZ
ez6n javastat6nak megval6sftdsdt.
Tobb 

-eur6pai 
orsz6gban egy6b jubile-

umi megeml6kez6shez kotott6k a na-
pot. A szlov6kok a k6zelg6 sz6z6ves
szakszervezeti 6vfordul6jukhoz, a
bolq6rok vasutasnapi rendezv6nyek-
hezl. Altalenos v6lem6ny alakult ki ar-
16l, hogy legtobb helyen a tobbi vas-
utas siakszervezet ktjl6nf6le g6n-
csoskod6ssal pr6b6lta az esem6nY
fontossdg5t csorbitani.
A GDL 1996-ban nemzetk6zi ifl0sagi
mozdonyrezet6i tal6lkoz6t szeruez, me-
lvet az ALE eln6ks6ge t6mogatni kivAn'
Az ALE hatArozott arr6l, hogy azal6b-
biak f igyelembev6tel6vel hozzAi{rul a
k6lts6gekhez:

- orsz5gonk6ntT-7 t6 (legmagasabb
6letkor 32 6v) szallesk6lts6g6t fedezi.
Az odautaz6si, valamint az ell6t6s
kolts6geit a k0ld6 szakszervezetnek
kel l fedeznie.
Az id6pont 6s a helyszfn a k6s6bbiek-
ben kerul meghat6rozisra.
Todor Georgiev t6j6koztat6s6ban i n-
form6ci6kat szerezhettOnk a Bolg6r
Mozdonyvezet6k Szakszervezele
helyzet6r6l. TovAbbra is s0lyos gon-
dot- jelent, hogy a mozdonyv,ezet6k
k6pz6se er5sen katonai jelleg6, mely
a rirozg6steret nagym6rt6kben besz0-
kfti. Neh6zs6geket okoz a mozdonY'
vezet5k kozti megosztottsAg is, amely
azt jelenti, hogy a kb. 2800 f6b6l csu-
p5n 1300 f6 tagot mondhatnak magu-
k6nak. Az informAci6k birtok6ban az
ALE elnoks6ge 0gY dont6tt, hogY az
6rdekv6delmi tev6kenys6g javit6sa
6rdek6ben fokozott segits6get nyfjt a
bolo6r koll6q6knak.
Az-eln6ks6! HEINZ FURMANN el-
6terjeszt6s6ben v6glegesftette azt a
munkaanyagot, amelYet ez 6v tava-
sz6n Budapesten az ALE mozdonYve-
zet6i munkacsoportja Allftott 6ssze.
Ennek alapjAn valamennyi tagszerve-
zet birtokAba ker0lt olyan osszeha-
sonlft6 anyag, amely megit6l6sUnk
szerint a k0l6nboz6 orsz6gok moz-
donyvezet5i k6pz6si-szociAlis-mun-
kakdr0lm6nyi k0lonboz6s6geit mutat'
ja be. Az egyes orszAgok eln6kei k6-
szdnetuket fejezt6k ki a magyar moz'

VEZEil GAZGAT6I T6NU M DEBRECEN BEN
A Vasutasok Szakszervezete Teriileti Bizotts6ga, a Mozdonyvezetdk Szakszervezete 6s
a Vasfti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete teriileti tigyviv6inek meghivd-s{ra 1995'
szeDremh t{O Zt-en Ried Zoltdn fr, a MAV Rt. vezerigazgat6ja FORUM-oI tartott,
meiyr" meghivtuk az iiletigazgat6s6g ,Jnegbfzolt" igazgat6j6,t, igazgat6-helyettes6t,
orrt,etW"rJtdi kar6t, a szolgilati fdndkdket, kdz6pvezet6ket 6s a szakszervezetek tiszt-
rJg"ir'"fOit, *int"gy ?t10 t&t Avezffigazgat6 rirismertette a MAV Rt. 1995-tis eddigi
teljesitrn6ny6t, mety jOnat mondhat6 a tervhez k6pest. Ismef,tette az {tszetvezEs jelen'

legi riltapotat, valarirint az ezzel kapcsolatos eldttiink 6116 feladatokat, amit megpr6br{lt
irr{svetitdvel. tabl6kkal is illusztrdlni.
Az eldaddst hozzdsz6l6sok, vit6k eg6szitettek ki, 6s mintegy kdt 6rds iddtartamot vett
ig€nybe.
rtt,itett azigazgat6#gtan6cstermdben folytatdsa kijvetkezett, ugyan! az_lg.azgat6sdg
Uzemi Tandisa is 6lt a lehet6s6ggel6skihasznr4lta, hogy avez6igazgat6itr Deb'recenben
van, hdt felkdrte egy ,Jrdzon beliilf'folytat6sra. A tan6csterem azigazgat6sfg munka-
v6llal6ival megtelt.
atiJnOzteset rit 6r.Rigd Zottdnvezflgazgat|rtu bejelentette, hogy az-tlzletigazgat6sdg

,,rnegbizott iga zgu6i; st6tuszdb6l 1995. szeptember 30-6n Szombati Glza urat felmenti
es tiqS. oktouer- l-j6rdl kineveziigazgat6nak Megbizdsa 1997. 6prilis j0-ig 6rv6nyes.
A kinevezett igazgat6 a kinevez6st elfogadta, megkiisziinte a bizalmat.
Folvtat6dott a pORUtr,t. K6rd6sek-vdlaszok hangzottak el.
A levezetd UT-elniik a vez6rig azgat6 ttr tov6bbi programjdra hivatkozva a rendezv6nyt
berekesztette.
A teriileten foglalkoztatott, mintegy 680, Mozdonyvezet6k Szakszewez,ete nev6ben j6

eg6szs6get, j6 egytittrnrlkitd€st 6s munkasikereket kiv6ntam az fjonnan kinevezett
S-zombaii C6za rtriralq a Deb'receni lJz\etigazgat6sdg vezetdjdnek 

[l6s J6nos
Debrecen teriileti tigYvivdje

donyvezetSknek, hogy magas szlnvo-
nalon tett6k lehet6v6 a munkabizott-
s6g tev6kenys6g6t.
OlaszorszAgban ez 6v tavasz6n
kongresszust tartottak, amelYnek
nyom6n nem ker0lt megv6rlaszt6sra
Giuseppe Minutoli, akiegyben az ALE
egyik aleln6ke is. Az (jeln6k DIEGO
GIORDANO, aki arr6l tartott t6j6koz-
tat6st, hogy Minutoli 0r a v6laszt6i
eredm6ny miatt kil6pett a szakszerve-
zetb6l, s mintegy 100 f6ve [j moz-
donwezetSi szakszervezetet hozott
l6tre. Ezt az olasz koll6gak olyan elfo-
oadhatatlan maqatartAsnak min6st
iett6k, mely a m6zdonyvezet6k egY-
s6g6nek megbontAs6t c6lozta, ez6rt
m6g besz6l6 viszony sincs kozt0k. A
ielenl6v6 Minutol i  0r beszAmol6j6t-sem 

klv6nt6k meghallgatni, s mindad-
dig, amQ az elnoks6g ezt a k6rd6st
t6rgyalta, elhagyt5k az ul6stermet.
Minutoli 0r an6l t6j6koztatta az elndks6-
get, hogy az Allala Ojonnan alapftott
szervezettel- amely egy olyan sz6vet-
s6gbe is bel6pett, ahol koz0ti, haj6z5si
6s ldgiforgalmi munkavAllal6k tomorul-
nek -, be k'nv6n l6pni az ALE-ba, s fenn
kfvAnja tartani alelnoki posztj6t.
Az elnoksr5g a k6rd6st megvitatva, 0gy
dontott, hogy felmenti Giuseppe Minu-
tolit az aleln6ki funkci6b6l, s egy0ttal
kordbbi tev6kenys6g6t megkoszonve
elbtics0ztatta. Felhivta figyelm6t, hogy
szeryezete bel6p6si szAnd6k6t az alap-
szabAlyban foglaltak szerint ny0jtsa be,
melyet legkor6bban 1996 tavasz6n tar-
gyal meg az elnoks6g.
A kovetkez6 napirendi pontkdnt Foldv6-
ri t-aszl6 mozdonyvezet6 el6terjeszt6-
stit vitatta meg az elnoks6g. Foldv6ri
koll6ga levelet kOldott az ALE tagorsz5-
gai elnokeinek, amelyben azt javasolja,
hogy a szakszervezeti vezet5k tanulja-
nak meg eszperant6 nyelven, majd ezt
kovet6en az ALE ul6sek tArgyal6 nyelve
az eszperant6 legyen. A javaslat nem
keltett osztatlan sikert a jelenl6v6 szak-
szervezeti vozet6k kdr6ben, ez6r1 az
elndks6g ezt a javaslatot levette a napi'
rendi pontok kozul.
Az 0l6s utols6 napirendipontjak6nt az
ALE p6nzt6rosa r6szletes t6j6koztat6t
adott az egyes tagorsz6gok befizet6-
seir6l 6s kovetel6seir6l. A tartozAsok
6s kovete16sek kiegYenlft6s6t az
egyes tagszervezetek kozvetlenul in-
tlzik a p6nzt6ros 0tjAn a sv6jci sz6m-
lavezet6 bankon kereszt0l.
V6gezet0l az elnoks6g dontdtt az 1996
tavaszi eln6ksegi 0l6s helyszfn6r6l. En-
nek 6rtelm6ben az 0l6st a GDL rendezi
k6s6bb meghat6rozott helYszfnen
1996. mAjus 16-18. kozott.

Sipos J6zsef
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Lengyel Ldszld

HORN UTAN
Amikor a szocialistdk mdr erdsen unjdk, mi tdbb, utdlj6k
pdrteln0k-miniszterelnOkiik szdznegyvenkilencedik termeld-
si beszdmol6jfit" azt jfitsszAk egymds kdzt, hogy kicsiny cer
likrc r6nvdromdnyosokat irnak. N6hdny ilyen cdduldt €n is
ldfiam, rajtuk Osszesen hdrom nevet taldltam.
Nagy Sdndor',azMSZDSZ elnOke, kdpvisel6, volt gazdaMgi
miniszter-jelOlt. Neve mfir 1994 nyardn is felmeriilt, amikor
Hom a balesete utdn a miskolci kdrhdzban fekiidt. Nagy
Sdndor komoly el6ny0lkel rendelkezik. Ellentdtben Hom
Gyuldval dOntdskdpes, a tandcsad6it meghallgatva minden
kdrd6sre alaposan 6s szorgalmasan kdsziil. Betartja aszav6t,
vagy kdpes megindokolni, hogy mi6rtk6nytelen audl elSllni.
Alkalmas egy nagy appardtus irdnyitdsdra. Tudja kezelni a
gazdasflgi kdrd6seket, meg6rti mdg a technikai r€szleteket is.
Magabiztos 6s j6 tdrgyal6parhert. Nincsenek ideoldgiai el6-
feltevdsei, nincs tdrsadalom- vagy gazdasilgfrlozdfi6ja, de
eldjdkozddik a mdsok vildgkdp€ben. hagmatikus , s az 6rde-
keknek, 6rdekeinek megfelelden hajland6 lenne mind n6ve-
keddspdrti,,alternativ gazdasdgpolitikdt", mind pedig meg-
szorft6,,,moderniz6ci6s politik6t" folytahi.
Mdr r6gen nem sziikebb drtelemben vett szakszewezeti
funkciondrius. Kelet-eur6pai hivatdsos politikus. A szak-
szervezetet egyik terepdnek tekinti. Ugyanigy helytdllt vol-
na az 6llam- vagy a pdrtappariltusban, az tinkormdnyzat-
ban. Lehetetlen kdriilm6nyek kdzott talpon tudta tartani
szervezet€t, s6t nyert vele. Ez Nagy Sdndor vdlsdgkezeld-
6s alkalmazkod6k6pessdgdnek bizonyitdka, legaldbb akko-
ra siker, mint Horn Gyuldnak az MSZP dletben tart6sa,
majd gydzelemhez juttatdsa.
Provinci6lis politikus. Nagy Sdndonal egy nagy l6$st ten-
ndnk a balkdni, az orosz tipusri politiz6lds fel6. Szinte vdgleg
elfogadndnk, hogy Kelet vagyunk. Nem vdletlen, hogy a
nyugati k0vetsdgek jegyzeteibe Nagy S6ndor neve viirOs be-
tfikkel irddott be, s fekete tintdval hdzatott 6t. A Nyugat azt
mdr lassacskdn megbocMtja egy kelet-eur6pai vezetdnek,
hogy kommunista volt * bdr ett6l is viszolyog, s legaldbb
valamifdle reformkommunista mrilttal illik dicsekedni -, vi-
szont borzad a szakszervezeti vezet6ktdl. Az pedig, hogy
Nagy S6ndor okos 6s nagyntdrd szakszervezeti vezet6, in-
k6bb rontja, mint javftja a dolgot. ,,Legali4bb buta ds tehetetlen
volna" - eml(ti lemonddan egy nyugati diplomata.
Na v6gle, mondhatjdk, valaki tdljdr a nyugatiak eszdn, s
mdresre Anitja 6ket a pivilizici6ban. Ne iiriiljenek. Nagy
Sdndor aggdlytalan gazdasdgi iigyekben. Sokkal inkdbb kdp
visel burkokat, mint dolgozdkat. Egy-egy pnlitikai intdzmdny
irfnt csak addig elk6telezett, amig haszndlja. Amfg politikai-
lag sziiks6ge volt a tdrsadalombiztosftdsi dnkorminyzaha,
magdra vette, majd fgy brijt ki bel6le, mint egy haszndlt
ruh6bdl. Arnlg 6rdekesnek ldtszott azBrdekegyeztet6 Tandcs,
hajszolta benne a kOzszerepl6st. K6sdbb egyszerfien nem
ment el, ds komoly rdsze van az ET eljelent6kteleneddsdben.
Amfg a szakszervezet volt az egyeflen karrierrit, ott nyomult.
Midta szocialista kdpviseldkdnt dllami 6s pdrttiszts€ge pdly6-
zik, egyre farol ki a szakszervezetbdl.
Meglepd, hogy a kordbban ttirelm€rdl 6s 6vatossdg{r6l ismert
Nagy Sdndor mennyire tiirelmetlenn6 vdlt a legut6bbi hdna-
pokban. Lehet, hogy 6 k6zelebbr6l lfitjz a miniszterelndk

politikai haldokldsdnak jeleit, s azCrt indult be, de mintha tfl
kordn rajtolt volna. Mintha nem valamit akama, hanem bdr-
mit. Kdr volt elunnia vd:akozdst. Ha nem sz6l, ha nem csindl
semmit, akkor megmentdkdnt vonulhatna be pdrtjdnak kong-
resszusdra. Most viszont, korai kormdnyzati lihegdsdvel kiss€
nevets6gessd 6s komolytalann6 vdlt.
N 6meth M ikl6J volt miniszterelndk, nemzetkdzi bankdr 6llan-
d6 jel0lt. Val6szfniileg tiibb pdrt jeldltje is.Mdr r€gen nem
val6sdgos szemdly, hanem mitosz. ,,Jelen-neml6t6vel ra-
gyog." A szocialistdk folyamatosan erdsitgettdk, hogy a N€-
meth-kormdny volt az elsd ds az utols6 mftdddkCpes, szak-
6rtd kormdny, amelynek feje drtett a gazdasfighoz 6s a kOz-
igazgatAshoz,nem szdgyellt magdndl tehets6gesebbeket gyfij-
teni mag k0r6. Csapatjdtdkos volt, aki hallgatott a &andcs-
ad6ira. Ez a milosz sokban tfloz, de vitathabtlan igazMgai is
vannak. Val6 igaz, hogy a nagyon rosszul indul6, b6bunak
tartott Ndnieth Mikl6s, aki hihetetleniil rosszul gazdas6gpoli-
tizdlt miniszterelntiksdge elsd szakasz6ban, I 989 tav aszdtdl
fokozatosan javitott maga 6s korm6nya teljesffindny€n. A
lehetdsdgekhez k6peset j6 mdsodik kormdnyt csindlt 1989
jdniusdtdl, amely vdghezvitte a liberalizdci6t, megkezdte a
deregul6ci6t, ledllftotta Nagymarost, 6s belefogott a KGSA
irdnyf forgalmunk reformj6ba, s legaldbb akkora, ha nem
nagyobb rdsze volt a keletnemetek kiengedds6ben, mint Hom
Gyuldnak.
Ndmeth Mikl6s, amikor 1989 novemberet6l kdnyszer{Ien
szembestilt az IMF k0nyOrtelen dll6spontjdval ds a gazdas6g
6llapotdval, konekt mddon tdj€kozktta az akkori ellenzdki
vezetdket a megszorit6 politika sztiksdgessdgCrdl. A vdltfu

EnppKKEPvTSELET
Dolgozatom cime ut6n aldr odairhatn6m volna a ,,2.
r6sz!'-t is, hiszen amir6l itt frni kiv6nok annak vannak
el6zm6nyei. A Mozdonyvezet6k Lapja1994. m6jusi sai-
miiban ,,P6rtok 6s szakszervezetek" cimmel adtam ktiz-
re gondolataimat, melynek aktualit6sat az orszig-
gyrildsi vdlasztisok adt6k.
Akkor azt boncolgattam, hogy jelenkorunk Maryarorszi-
gan mit jelenthet szaksz,ewezeti vezetdk6nt parlamenti
kdpvisel6v6 viilni fgy, hory az drintebt szem6ly megtartla
szakszervezeti funkci6jdt is. A magam rdszdrdl amellett
tortem l6ndzsit, hogy zsenge demokr6ciiink a jelenlegi
helyzetben kiforratlan a kettdsseg elviseldserg de n6hiny
szakszervezeti vezed nyilatkozatin kereszttil azt is pr6-
hiltarn 6rz€keltetni, hogy a pdrtpolitika Wy+,gy szem6
lyen kereszhil hogyan 6rv6nyesitheti csoportjdnak akara-
tiit, szembt'n e'gy szelesebb vdlasztdi r6teggel.
Alig rruisfdl 6vnek kellett eltelnie ahhoz, hogy akkori
f6lelmeim beigazol6djanak, s az egydb parlamenti bot-
r6nyok mellett az amiysl is tobbnlre erdtlen szakszer-
v-ezetek fjabb probl6m6val tal6lj6k magukat szemben.
E nivid id6 bebizonyftotta, hogy a szakszervezeti hiit-
t6rrel rendelkezd hona$rdink 6s honanyiiink der6k sta-
tisztiiliisa mellett mind a szakszervezetek, mind a mun-
kavdllal6k h6trdnydra megvdltoztattiik a Munka Tor-
v€nykdnyvdt.
Egyesek lemondanak barsonyszdkiikrdi, mdsokat le.
mondatnak (cinkdnt k:nrondanak) szakszerve zeti ttszt-
seglikrdl. A harmadik ortodox tipus azonban semmit
nem restell, s mint a torv6nyhoz6s r6sze (ftiggetlentil
att6l, hogy igennel vagy nemmelszavaz), hol torvdnyt
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h6napjai alatt bebizonyitotta, hogy tdrgyaldkdpes, tanul6-
kony, a nemzetkOzi porondon helydt megtaldld szemdlyisdg.
Londoni ,,szAmfrzet4se" kett6s haszonnal jdrt. Az, hogy elfo-
gadjdk a nemzetkdzi bankvildgban, egyr1szt emeli szakmai
tekint6ly6t, mdsrdszt kimarad az itthoni politikai cirkuszMl.
Hivei 6s ellenfelei egyardnt felkeresik Londonban, s dgy
informdljdk a hazai esem6nyekr6l, mint a leend6 kirdlyt.
Mindeddig nagy <infegyelemmel keriilte el, hogy jobb-rosz-
szabb nyilatkozatokkal, iizenetekkel harcoskdnt vagy it6l6bl-
r6k6nt beavatkozzon a magyarorszdgi iigyekbe. Eddig m6g
azt is megdllta, hogy miniszterelnOksdgdr6l eml6kezdseket
k0z6lj0n.
Ndmeth Mikl6s javSra sz6l a mdr megldv6 tapasztalata 6s
nemzetkOzi elfogadottsdga. Nem egyszerden angolul, ha-
nem Vil6gbank-nyelven beszdl. Szemdlye inMbb javitand,
mint rontand Magyarorsz6g nemzetkdzi megit6l6sdt. Anyi-
tds 6s nem aziris,a vildgiasodds 6s nem az izolacionizmus
embere. Van nemzetkdzi 6ttekint6s e, v an gazdasigfiloz6fi-
6ja.Ez a gazdasdgfiloz6fia kdtelyekkel liberdlis. Ak€telyek
szocidlisak, de nem korporatfvak. Azok kdzd tartozik, akik
akdr egy szdlesebb koalicidnak is megfelelndnek vagyis
tfugyal6kfly,s a mai ellenzdkkel is. Nem ismert, hogy el
volna kdtelezve bdrmelyik hazai vagy nemzetk0zi 6rdek-
csoportnak, s az EBRD-ben elfoglalt helye ezt nem is
nagyon teszi lehet6v6.
Ellene sz6l, hogy trils6gosan r€g6ta j6tszotta a Nagy Vissza-
tErd szerep€t. Annyiszor utasitotta vissza a koron6t, hogy
elment a kedve a kindlgat6stdl. Vil6goss6 tette, hogy szfve
szerint a Nemzeti Megmentds Kormdnya 6l6re jOnne vissza,

6s ronvENYKEzEs
alkot, hol pedig szakszervezeti tagsiigdt kivtilrdl tiizel-
ve, tiltakozisokra, sztr6jkokra buzdft. M6g mindig teljes
odaad6ssal pr6b6,lj6,k megtilni azt abizonyos k6t lovat.
Nem tudjdk, vagy nem akarjiik 6szrevenni, hogy a tor-
v6nykezdsi feladat 6p a szakszervezeti 6rdekv6delmi
munka kozott antagonisztikus ellent6t fesziil. ,,Term6-
szetesen" a tiltakozds 6s a kurjongakis csak oly m6rt6kri,
hogy nehogy saj6t tespedt pozici6j6n v6ltoztatni kelljen.
Alilisos tev6kenysegtik eredm6nyek6nt, az esetek zo-
m6ben a fiimagkeresked6 c6geknek hoznak hasznot,
valamint a Parlament el6tt foglalkoztatott kert6szeknek
adnak munket, miut6n a Kossuth t6ren tiltakozva felvo-
nul6 tagsriguk kitaposta a gyePet, s a megmozdul6s
v6gelgyengril6sben ezzel v6get is 6rt.
S si6lnom kell egy neryedik tfpusr6l is, ki nem mds mint
a ,,n6ma levente", sz6 ndlkril kibekkeli a viilasztdsi cik-
lust, elvan mint a bef6tt. Hiszen frit6s, vikigitds van, a
kornyezet pedig tort6nelmi. Ok nem egyebek, mint
azon pdrtok mamelukjai, akik j6volt6bol kdpvisel6kk6
lettek, s hris6ges ndvtelen katondi a frakci6nak.Egysze-
rri szavaz6g6pek!
tlat igy 6llunk ma, 95 flszfin, szdprem6nyfi szakszerve-
zeti-parlamenti k6pviseldinkkel. Nem viiltott6k, nem
vdlthattdk be a vdlaszt6i kamp6ny sor6n hirdetett igdi-
ket.
Tal6n el6g tanulsiigul szolg6l mindez a megt6p6zott s
itt-ott goddrbe keriil6 magyar szakszervezeti mozga-
lom szim6ra. Tal6n a kovetkez6 viilasztdsi ciklus utdn a
suszter lemond a kaptafd'j6r6t' 
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amelyet valamennyi pdrt t6mogat. Nem orsz6ggyrll€si k6pvi-
sel6, fgy felk6rdse esetdn egy olaszhoz hasonl6, szakdrtdi
korm6ny miniszterelnOke lehetne. AzSZDSZ most szfveseb-
ben vdlasztand 6t, mint bdrmelyik szocialistit, hiszen ez ki-
egyenlitend a pdrtok kOzOtti nagyMgkiildnbsdget. (Feledn6 6s
megbocsdtan6 N6meth Mikl6s mriltjdt, s fdtylat borlana a
kordbbi kdlcsOnds ellenszenwe.) Ez viszont a szocialistik
szemdben Ndmeth ellen sz6l.
Kovdcs Ldszl| ktiltigyminiszter neve minduntalan felbul*an
a szocialistik listdiban. El6nydtil emlitik, joggal, hogy felk6-
sztilt Cs alapos. Nem agresszlv, nincsenek ldWdnyos karrier-
v6gyai, bizonyitdsi kdnyszerei. Tud magdnak tekintdlyt t€-
remteni. Fontos fenntart6ja, sz,e*ezrtje volt p6rtj6nak az el-
lenzdki ndgy 6vben, s Tisza Kdlmdntdl tudjuk, hogy csak
annak szabadna minisztereln0lnek lennie, aki kijdrta az ellen-
z6k iskoldjdt. A pdrt szinte valamennyi tu{nyzata elfogadia.
Ti{rsadalomfiloz6fiilja nem lehet igen m6ly, de annyi bizo
nyos, hogy ebben a filoz6fi6ban kdz6pponti helyet foglal el a
magyar t6rsadalom eur6paivd formdldsa. Meggy6z6d6se,
hogy ez csak az eurdpai intdzmdnyek dtvdteldben, beilleszke-
ddsiink0n alapulhat. Yigy[z6 szemdt nem a berendezke&s
demokratikussdg6ra vagy piacosMgdra veti, hanem amllkO'
d6kdpess€g6re
Mellette sz6l m6g a tisztakezfsdge. Lassacskdn fehdr holl6
lesz a magyar politikus, aki nincs igy vagy dgy elkdtelezve a
gazdasdgban akAr hazai, ak6r nemzetkOzi csoportoknak. Ko-
vdcs L.dszl6r6l m€g hlr sincs.
Nem kiv6ldkCpess6g{I, nem szikrdz6 tehets6g. De igazalehet
Baconnek abban, hogy ,,ahol hidnyoznak a kivdl6 tehets6gll
emberek, ott jobb a trlrhet6 k6pessdgfekkel fog6zni, mint az
tigyeskedftkel". Valdban, sokszor sztirke, szemdlytelen, sz:l-
raz. Gyenge sz6nok, papirizfr el6ad6, aligha nyer meg tOme-
geket. Befejezett ember, annak minden eldny€vel 6s hdtr6ny6-
val. Feldpftette magdt, csricsra erkezett a kiiliigyminiszterSg-
gel, bolond lenne tdbbre vdllalkozni.
Nem 6rt a gazdasighoz, s mintha nem is nagyon szeretne
6rtenihozz6. Nem az6rt, mintha nem drdekeln6,hanem olyan
tiizfdszeknek tekinti, amelyt6l jobb tdvol maradni, mikthben
6lland6an 6ll6st kellene foglalni.
,,Horn embere. Horn melldnyzsebdben van, aki akkor hfzza
el6,6s akkor teszi vissza oda, amikor neki tetszik. Csak akkor
meme belevdgni, ha Hom Gyula parancsolnd neki. Akkor
meg minek?" Van ebben igazsdg. De nem volt-e Gr6sz Kdroly
Kdddr Janos embere, akit be lehetett fiittyenteni a szob6ba?
Vajon nem Gr6sz Kdroly lm,lelta-e ki mag6nak Ndmeth Mik-
l6st 6s Horn Gyuldt is? Az dtrnenet embere. Atmeneti ember.
Kov6cs Ldr;zl6 az az iltmeneti ember, aki tal6n hagyja kindni
maga mellett azok,at a szocialista vezetdket, akik 1998-ban
nekivdghatnak a vdlasztdsoknak. Akinek nem szdgyenletes,
ha hallgat a tandcsokra. Aki megengedheti, hogy a szalmdk
kidolgozzdk a reformtervezeteiket 1996-ban.
Tr6nk0vetel6k persze val6j6ban nincsenek. Nagy S6ndor eb-
ben a menetben legfeljebb p6rteln0k lehet, akirdl 1998-ra tin
elfelejtik, hogy ki volt azel6tt. N6meth Mikl6s nem jdn haza.
Kovdcs L6szl6 pedig hallani se akar en6l a megtiszteltet6srdl,
<iriil, hogy nem bukik bele abba, hogy sz6bakeriilt a neve.
Am a szocialistdk - tal6n az orszdg is - feladtdk mdr a
hirdetdsc ,,Ismeretlen nagy ember kerestetik." Nagyon nagy
persze ne legyen. Ha mdgis az lenne, a p6rtok rigyis megrdvi-
ditik.
(A szerzd a Ptnziigykutatf Rt. elntik-veztrigazgatdia.)

(HVG 1995. oktdberT.)
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to, q/2, e;nfienoiilns, ftel, M?
Tdrt€nui egy baleset, abb6l kir keletkezik,
a l,tAv-nak ki kell vizsgilnia a baleset
kdve&ean6nyeit €s a hibiztathat6kat fele-
I6ss6gre kell vonni, a kirt pedig meg kell
terittetoi a baleset€rt felel6sokkel.
N6zztlk, hogyan szabilyozza a kirt6rit6si
fblel6ss€gre vonist az Ml 166. €s 157. $
(l) (2) bekezddse €s a I(SZ:

ML VIIL feiezet
A munkevillal6 ldrt€rit€si felel6ss6ge
,,166. S (l) A munkavillal6 a munkavi-
szonyiMl ered6 kdtelezettsEgdnek v6tkes
megszeg€s€vel okozott k{r€rt kArt€rit6si
f elel6ss6ggel tartozik.
(2) A munkavillal6 v6&esseg6t, a klr
bektive&ezt6t, illetve mert6k6t, valamint
az okozati tisszeftlgg€st a munkiltat6nak
kell bizonyitania.
167. S (l) Gondatlan kirokozis eset6n a
ktrt€rit€s m6rt€ke a munkavlllal6 egyhavi
Itlagkereset€nek dtven sztzalEkit nem ha-
ladhatia meg.
(2) Kollektiv szerz6d6s vagy munkaverz6-
d6s a kirokozis, illewe a kirokoz6 kdriilm€-
nyeire, tgy kuldntisen a v6*ess6gi fokira, a
kfuokozis iellegere, gyakorisigira, valamint
a munkavillal6 beosaisira tekintettel a kir-
tdrites mertek6t az ( I ) bekezd€st6l elter6en
is vaMlyozhaga."

KSZ E3. $ 3. pont
,,A munkiltat6i ktrigEny kdzvetlenirl 6rv6-
nyesithet6 a munkav{llal6val szemben:
a) gondatlansig alapeset€ben egy havi 6t-
lagkereset 50%-a erei€ig,
b) a gondatlansig min6sitett eseteibeD egy
havi itlagkereset erei6ig,
c) vind6kos kirokozis €s meg6rz€si fele-
l6ss6g eset6n 50 000 Ft ktuttuit€sig. Az
6rt€khatdrt a c) pont eset6hn vemelyen-
k€nt 6s ugyenk6nt kell €rteni."

A KSZ 3. sz mell6.klete szerint
,,8.1 A kftterit6si ig€ny hirom 6v alatt 6vttl
el. A bfncselelcn€nnyel okozon kirErt fenn-
6116 felel6ss6g ot 6v, ha pedig a btlntethetSsdg
el€vul€si idefe enn6l hosszabb, ennek meg-
felel6 id6 daa €vul el.
8.2 A ktrt€rit6si ig6ny elEvul€se a kiir
bekdvetkez6s€nek napiival veszi kezdet6t. "
A f6vabily szerint tehlt a mozdonyvezet6
itlagkereset€nek 50%-a ereidig kdtelezh€-
t6 a klr megt6rit6sere, amennyiben a MAV
Rt. bizonyitja, hogy kotelezetts6g6t v6t-
kesen megpzegt" es a dolgoz6 v6tless6ge
es e bdcdvetlezet kir k6z6tt okozeti
iisszefttgges van.
A bizonyitisi teher a MAV Rrn van. Teh{t,
ha bekdvetkezik a baleset, csak az illet6kes

balesetvizsgil6nak van ioga a dolgoz6t
meghallgatni 6s csak azt kdl elmondani,
ami tenylegesm t6rtent, nem pedig emit
esetleg e vlzsgil6k hallani szeretr6nek'
vagy a koll6ga ,,sziiiba adnak".
A iegyz6ktinyv felv€tel6n6l 6szn6l kell len-
ni, hogy csak az keritlion bele, amit a
mozdonyvezet6 koll6ga elmond. Nem igaz
az, hogy a VBI-s meghallgatlskor a brln6s
6s az igazsigoszt6 {[ egymissal szemben.
Az irtatlanslg v6lelme itt is erv6nyesiil.
F6 vabily: csak az6rt hibiztathat6 valaki,
amit a munkiltat6 rebizonftott.
A iegyzSkdnyv felv6telekor csak a tdnylege-
sen megt6rt6nt esemenyehSl adianak v6-
mot, arr6l amit linak, hallottak, tapavtaltak.
Az esetleges vE&esseget elismerni csak
akkor c6lszerri, ha a t6nyek dnmagukErt
besz6lnek 6s a koll6ga rigy erzl hogy
v6tett a szebilyok dlen.
Amennyiben a balesetvizsgll6 megiillapit-

ia, hogy a dolgoz6 v6tkes, a MAV Rt.
kiszimolia a kir 6sszeg6t, akkor )el6li ki a

iogkdrgyakorl6t 6s a )ogkdrgyakorl6 hozza
meg a kirt6rit6si hatirozatot.
Ez lehet itnill6 kirt6rit6si hatirozat 6s lehet
munkiltat6i int6zkeddssel kombinilt hati-
rozat. Mndk6t hatarozatnak van rendel-
kez<i r{sze, amelyben leiria a tuAv nt.,
hogy milyen munkiltat6i intdzked€st (KSZ
85. g) alkalmaz 6s milyeu osszegt kirt€-
rit6s megfizet6sere kdtelezi a dolgoz6t, 6s
ad-e r6szletfizet6si kedvezm6nyt.
Van egy jogorvosleti resze, amelyben
{elhivia a dolgoz6t, hogy a hatirozatkez-
hezv6tel6t6l szimitott l5 napon beliil
egyeztetEsi kdrelemmel fordulhat a iogkor
gyakorl6iihoz, ahhoz, aki aliirta a hatiro-
zatot, 6s van egy indoklisi r6sze, amely-
ben r6szletesen leiria a iogkdrgyakorl6,
hogy hogyan ttirt6nt a baleset, ki mi6rt
felel6s, milyen vabilyokat, VAv Utasiti-
sokat vegett meg a felel6ss6gre vont dol-

9oz6.
A hatlrozatot kimutathat6 m6don, itv6teli'
elismerv6nnyel vagy t6rtivev6nnyel kell a
dolgo46nak k6zbesiteni, mert a hat6rozat
itv€tel€nek a napjit kovet6 napon kezd6-
dik a 15 nepos iogorvoslati hetirid6.

Mindezt miert irom le?
Egyr€szt sohasem irt az ismereteket felfris-
siteni, misr6szt elk6nyelmesedtek a koll€git!
3 6ve hozta l6ne a Mozdonyvezet6k Szak-
szervezete azt a seg6lyez6si rendszert,
amelynek alapiin a mozdonyvezet6k cse-
k6ly dsszegf befizetdse mellett, kirokozi-
suk eset€n, a t6ritend6 dsszeget a MOSZ
Ko4ont a k6pzett seg€lyez6si alapb6l 16-
vtihe megfizeti.

A koll6ga i6l teszi, s5t vegye kdteles-
s6g€nek, hogy ha az elliris megindltisa-
kor nem tiiEkoztatta a MOSZ hdyi vezet6
Ugyvivtii6t, vagy valamelyik vllasztott
tisztsCgvisel6i6t, hogy eliAris indult ellene,
akkor a het{rozet kEztrezv6tde utin }ra-
ledd&tefanul keresse megl
A MOSZ taScsoport vezet6ie pedig kis6rie
figyelemmel a kirtErit€ses tlgyek alakulisit
€s ha lehets6ges, mlr a vizsgilat szakaszi-
ban segitse a koll€git.
A hatirozat k€zhezv€tele utin teh{t az
6rintett koll6ga €s a MOSZ tagcsoport
vezet6 llgyviv6ie €rt6kelie a hatirozatot €s
k6tfele megoldist vilaszthat:
- ha 6gy itelik meg, hogy . hatirozat
megalapozon, akkor nem 6lnek az egyezte-
t€si kerelem lehet6s6gevel, hanem felktildik
a vezet6 ilgyviv6 iltal joger6sitett hatirozatot
a MOSZ kozpontba kifizet€s celiiMl, vagy
- a hatlrozat hatilyon kivul helyez€se,
vagy mers€kl€se irint egyeztetesi eli6rist
kezdem€nyeznek l5 napon be{il a iogkdr-
gyakorl6nil.
Az ut6bbi h6napokban azonban egyre
inkibb azt tapasztaliuk, hogy minden ha-
tirozatot megkapott kollega hibis volt, a
vontatisi IbnOknek telies m6rt6kben igaza
van, ugyanis nem 6lnek a jogorvoslat
lehet6s€g6vel a koll6gik.
Ketelkdem ebben es felteszem a cimben
verepl6 kerd€stl fS az onbecstil€s hol marad?
Nem hiszem el, hogy minden esetben sziz
szizaldkig v6tkes a mozdonyvezet6.
Nem hiszem, hogy a vontatlsi {bnttkkel
tdrtent egyeztet€s sorin ne lehetne a ki-
szabott kirterit6s dsszeget m€rsekehi. fs
ha az egyeztet6s megsem vezet eredm€ny-
re, akkor )6n a jogtanlcsos es keresettel el
a bir6sig fel6 a kiszabott kirt6rit€si tisszeg
m6rsekl6se, vagy eltcirlEse irint.
A kirtertt6si hatirozatot addig ugyanis
nem lehet v6greha)tani, amlg az ugyben
joger6s bir6sigi it6let nem sztiletik.
Saiit tinbecsiildstlnk 6s a MOSZ-nil k€pzett
seg6lyalap v€delme 6rdek6ben k€rem a
kolldgikat, hogy iobban figyel)enek oda a
kirt6rtt6si ugyehe.
Ne nyugodianak bele, csak ha k6tseget
kizir6an bizonyitott a koll€ga v6tkess6ge,
illetve okozati 6sveftlgg6s van a keletke-
zett kir 6s a kolldga magatartisa kdzdtt.
Felhivom minden vezet6 ttgyviv6 figyel-
m6t, hogy minden kirt6rlt6si iigyet, illetve
az abban hozott hatirozat sorsit kis6rj6k
figyelemmel, segits6k a kolldgiikat €s ter-
m6szetesen, ha birmi probl€m{luk ad6-
dik, hivjik a iogtanicsost.

Dr. YagadaY lldik6
a MOSZ fogtanicsosa
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UTJAPA INDUff EEY KUPA!
1995. janu5rj5ban, mikor a
MOSZ B6k6scsaba tagcso-
port vezet6s6ge k6szftette az
6ves p6nziigyi 6s program-
terv6t, sz6ba kertjlt egy nem-
zelkbzi kispAtyA,s labdar0g6
torna v6rhat6 lebonyolft6s6-
nak programj5l, illetve kolts6-
g6t. K6t csapat eleve adott
volt, ktilfoHi kapcsolatunk 16-
v6n Brass6 6's B6k6scsaba
csapatai. A m6sik k6t r6szt-
vev6 csapat beszervez6s6re
a tavaszi h6napok iilltak ren-
delkez6siinkre. Egy tavaszi
k0ldiittkiizgy0l6s ut6n a so-
kak Altal ismert 6s htogatott
,,M5rv6ny-terem"-lcen f elvet-
tUk a kupa indftSs6nak gon-
dolatet. A kiskunhalasi kol16-
g6k szinte r6gt6n rdharaplak,
mondv6n, hogy nekik is van
k0116ldi kapcsolatuk, Qza-
badka. Titoliban mink is 6ket
szemeltUk ki tArsaknak.
A megbesz6l6st ki-ki otthon,
illetve Brass6ban 6s Szabad-
k6n folytattuk. 1995 jfnius6-
ban a n6gy Vontat6si F6nok-
s6g mozdonyvezel6ket lci-
mcirft6 szakszervezetei meg-
6llapodtak a torna elindft6s6-
ban. AMasinisaa Kup6t min-
den 6!ben mAs-m6s f6nok-
sfu rendezi meg. Mivel az
eredeti kezdem,5nyez6k
mink voltunk, Qy term6-
szetes, hogy az els6 6v for-
dul6it B6k6scsab6n kellett
rendezni.
Tagcsoportunk nagy lelkese-
d6ssel6s 6r6mmel l6tott neki
a f ef adatokho z, vAllalva az el-
s6 l6p6sek megt6tel6t. A ko-
vetkez6 6vekben v6ndorol a
torna szfnhelye, igy /996-
ban Brass6ban, /997-ben
Kiskunha/ason, /998-ban
pedrg Szafudkdn lesz meg-
tartva a Nemzekdzi Masi-
niszta Kupa.
llyen el6zm6nyek ut6n, 1995.
okt6ber 13-6ra frtuk ki a tor-
n6t B6k6scsab5ra. A torna
t6nyleges szervez6se hetek-
kel kor6bban m5r megkezd6-
dott, s szinte az utols6 percig
tartott. A Masiniszta Kupa
v6dnok6nek felk6rt0k T6th
lmre urat, a Szeged Uzlet-
igazgat6s5g igazgat6jrit, aki
nagy tisztelettel el is fogadta
a felk6r6st. A brass6i csapat
okt6ber 12-6n este 6rkezett
B6k6scsab6ra, mfg Szabad-
ka 6s Kiskunhalas csaPatai
13-6n d6lel6tt 6rkeztek meg,
a Nosztalgia Ktilonvonattal. A
szSll5s elfoglal6sa 6s az

eb6d elfogyaszt6sa ut6n 13
6rakor megkezd6dtek a m6r-
k6z6sek.
A n6gy csapat kcirm6rk6z6st
j6tszott, fgy mindenki min-
denkivel 6sszem6rhette ere-
j6t. A szfnvonalas, n6ha ke-
m6ny m6rk6z6seket a helyi
k6z6ns6g nagy 6rdekl6d6s-
selfigyelte.
A tiszten amat6r futballistak-
b6f, de profi mozdonyveze-
t6kb6l 6116 csapatok igaz6n
nagy lelkesed6ssel kergett6k
a labd6t az utols6 percig. Ki-
emelked6 teljesftm6nyt ny0j-
tott a szabadkai csapat, akik-
nek 13-6n igaz6n j6l ment a
foci, le is hengereltek kfm6let
n6lktil mindenkit. Ragyog6
id6ben, igaz6n sportszerflen
zajlott le a hat m6rk6z6s.
Este a Vontat6si F6noks6g
6tterm6ben linnepi vacsor6-
val folytat6dott a kupa. ltt ke-
rilltek 6tad6sra a kiilonb6z6
dijak,6s az els6 fzben elnyert
v6ndorserleg 6tad6sa.
Az iinnep6lyes eredm6nyhir-
det6sen 6s vacsor6n meghi-
v6sunkna[ eleget t6ve meg-
jelent a MAV Rt. Szeged Uz-
letigazgat6s69 igazgat6ja
T6th lmretr, a MOSZ eln6ke
Slpos Jdzsel6s a MOSZ al-
elnoke Apavdn J6zsefurak.
A Masiniszta Kupa eredm6-
nyei:
- a torna legjobb j6t6kosa ci-
met kapta Vukov lvdn Sza-
badka VF mozdo nyvezet6j e,
- a lorna g6lkir6lya 6 g6llal
Damianowbs //ra Szabadka
VFmozdonyvezet6je,

- a torna leglobb kapusa c[-
met kapta Turcsilnyi Jdzsel
Kis kun ha la s VF mozdo ny v e -
zet6je. Szint6n meg6rdemel-
te volna a legjobb kapusi cf-
met a brass6i csapat kapusa
ts,
- a Masiniszta Kup6t 1995-
ben a szabadkai VontatSsi
F6n6ks6g csapata nyerte.
A torna v6geredm5nye a k6-
vetkez6 lett:
1. Szabadka VF csapata
2. Kiskunhalas VF csapata
3. Brass6 VF csapata
{. B6k6scsaba VF csapata
lgy a torn6t, s a Masiniszta
Kup6t els6 izben Szabadka
csapata nyerte. A v6ndorser-
leget Qy 6k vihett6k haza, s
6rizhetik egy 6vig. Ezfton is
gratu16lunk a gy6ztes csapat-
nak.
Az Unnep6lyes dijkioszt6son
a csapatok 6rt6kes aj6nd6-

kokat is kaptak. Az ered-
m6nyhirdet6s v6g6n a bras-
s6i delegSci6 vezet6je beje-
lenl,ettg, hogy 1996-ban ator-
na Brass6ban lesz megtart-
va, sgy k6s6bb egyeaetstt
id6pontban.
Adfiak 6taddsa ut6n a f6sza-
k{cs Ndmeth Anti (Gonb6c)
kol l6gAnk vezet6s6vel kovet-
kezett a t6lalAs, a vacsora.
lassan hagyom6nyk6nt sz5-
mft6, Gomb6c m6don elk6-
szitett pacal minden vend6-
g0nknek, koll6g5nknak na-
gyon klett. A 96 vacsor5z6
vend6g szinte kitorolte az Us-
t6t, az utols6 adagig elfogyott
a 78 kg pacal. Afinom vacso-
ra ut5n hajnali 2 6r6ig besz6l-
gettek a koll6g6k - szerbek -
rom6nok - magyarok. Sok-
sok gondolat, informAci6 cse-
r6h gazd6t ezen az est6n.
M6snap szombaton a vend6-
geink ismerkedtek B6k6s-
csaba v6ros6val, s n6mi
ajAnd6k v6s6rl6sa ut6n a
csapatok indullak haza. Mi
b6k6scsabai szervez6k tigy
6rezzik, hogy a torna j6l si-
kerillt, el6rte a c6ljAt. Egy
0jabb kapcsot tettiink a

szomsz6dos orszAgok moz-
donyvezet6i nek kapcsolat6-
ba. Rem6ljUk, hogy a most
megindftott torna sikeresen,
s hosszasan folytat6dni fog,
s a r6sztvev6 Vontat6si F6-
noks6gek mozdonyvezel6i
kozott sikeriil kialakftani egy
bar6tij6 viszonyt.
V6gezetUl szeretn6k k<isz6-
netet mondani a torn6t anya-
gifag is_segft6 T6th lmre Sze-
ged UzlettgazgatuS imalq a
MOSZ kozpont vezetd mun-
kat6rsainak Sipos J6zsef 6s
,4paudi J6zseluraknaK 6s a
B6k6scsaba VontatAsi F6-
n6ks6g vezet6inek, Szildgyi
Kd ro ly v onlalSs i f 6 ndk 0 rn ak.
Szint6n szeretn6k kcisz6ne-
tet mondani a b6k6scsabai
kolf6g6knak, Kiss -Ldszldnak
6s koll6g6inak, valamint rVC-
me th A n ti bar6t unknak, hogy
segftettek lebonyolftani,
meoszeryezni a Masiniszta
Kuia els6 6vi fordul6j6t 86-
k6scsab6n.
Jov6re rem6ljtik Brass6ban
[jra tal6lkozunkl

Barflth G6za
MOSZ vez.figyviv6

B6k6scsaba

FE, LHiVNS
A Mozdonlwezet6k Szaksznwez.ete az 1996, €vre a
magrar vasoti kdzleked6s l5O. €vforduloJa alkal-

mAb6l a

MAZDONWEZET6KbVXbTtvVn
JWILETTMI /trADASKT TERV'EZI.

Az 6vk6nyv a haryomdnyokt6l Jelent6sen
elt€r6 form6ban €s m€retben k6szol.

A mozdonyszem€lyzet szimdra sztlks€ges inform6-
cl6kon kivol a vas0t egres ped6dusatr6l sz6l6
irdsokat. tOrt€nelmt vlsszateklnt€st tartalmaz.

Az 6vk6nyv aJubileumra tekintettel tJfaJta kdt€s-
ben, mlntesr 300-320 oldalt tartalmaz.

A haboru eldttt hagrom6nyokhoz hasonl6an tag-
csoporti bontdsban tartalmazza, a MOSZ tagsaga-
nak fdn0ks€genk€nti felsorolis6t, a nyugdijas tag-

csoportokat is bele€rtve.

Az €ukbngu aro:320 ft/dh.

Eldflzet€seket a munkahelyi tagcsoportokn6l,
ill. a MOSZ k0zpontJdban lehet megtennil
A tagcsoportok az igenyelt mennyis6g 6r6t
a szokAsos m6don 6tutal6ssal egrenlitik kl.

Az €vkdnyvek dtad6sa a befizet€sek sorrendJ6ben
1995 december h6 eleJ€tdl
karacsonyig megtOrt€nik.
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,,Amikor vtgettrt a lelzdmeghaladd-
solcrdl sz6l6 sorozatom, al*or ezzel az
esettel fogom folytatni!" - terveztetn
magamban nthdny hdnappal el6bb.
M6g ktt esetet ,,6riztem" dosszi4mban,
amelyek szinte folyatdsai lehetntnek a
sorozatnak; jelzdmeghaladis mindket'
td, 6m mds 4s ntts okokbdl. Az egYik
tdbbnyire kezddkkel szokott elUfordulni,
a rtdsik tapasztahabb kollC gdkkal. Szo'
kott? Hdt egyik sem szokvdnyos!
Ve gyiik rtgy, ho g amit itt le trok, az c sak
egyszer fordult eM As akkor is csak
aztrt, hogy'trast legyen mit tanulsdg'
kt nt me gj e gye zni ! A K ollt ga U rakat ar-
ra kdrem, hogy Hazdnk vasfti ftrkeqen
ne is keresstk a helyet, ts ismereteik
tdrhdzdban azt a tnozdonysorozatot se,
amclyet itt letrok. Az esetet szeretntm
olyanyira ,,titlcosftani" , hogy saidt gaz'
ddja se ismerjen rd! Az adatok hamisak,
a tdny nnga az eset, mely sainos meg-
firftnt. Ktildnben is: nem az afontos,
hogy kivel ls mikor, meg lnl tdrftnt,
hanem az, ln gy tdbb e t so ha ne forduli on
el6!
Az eset 6s ktivetkezmdnyeinek oka: jel-
zdmeghalad6s. Jelzdmeghal adils azF. l.
sz. Jelzdsi Utasitds el6irdsainak, szab6-
lyainak nem kell6 ismeret6bdl fakad6-
an. De kdvetkezzenek a tdnyek!

(Egyszer volt, valahol volt.,.)
1976.dprilis 9-dn 19 6ra12 perckor a
Palotahdza-rendezdt a 144. sz. f6vo-
nallal Osszekdtd deltavdgdnyban kdz-
lekedett az 1908 sz. menetrend szerin-
ti gyorsvonat. Mozdonyvezet6je Palo-
tahdza -el6gazisn6l a,,Me g 6llj ! " -61 16-
srfi jelz6t figyelmen kiviil hagyva, vo-
natAval a szabvdnyos - terel6 - 6ll6s-
ban l6v6 v6lt6n 6t behaladt a csonka-
vdg6nyba 6s annak vdgdn a ki6pitett
vigdnyzilr6 fdldkfpnak iitkOzOtt. Az
titkdz€s kOvetkeztdben a gyorsvonatot
tovdbbitd M55,002 sz. mozdony vala-
mennyi, a vonat elsd kocsijakdnt beso-
rozott Bak 6123 sz. kocsi 1 tengelyd-
vel kisiklott. A siklott mozdony meg-
rongdlta a vigdnyzdr6 fdldktip mOg<it-
ti felsdvezetdk-tart6oszlopot oly mer-
tdkben, hogy azt cserdlni kellett 6s sti-
lyosan a biztosit6berendezds eloszt6
szekr€nydt. A vonat utasai kozul k€t
szemdny 8 napon beliili, egy szemdly
pedig 8 napon tdl gy6gyul6 s6riil6st
szenvedett.
A siklott jdrmfveket a helyszfnre kiil-
d<itt segelyszerelveny szemdlyzete mds-
nap ddleldtt 9 6ra20-rabeemelte, a p6-
lya felszabaditdsa 10 6ra 25 perckor
megt0rtdnt, a felsdvezetdk fesziiltsdg
al6 helyez6se mdr 8 6ra 06 perckor le-
hets6ges volt.

Mi is t0rt6nt valdj6ban? N6 zzitk az el6z-
m6nyeket 6s vesstik 6ssze a tiirtdnteket
a baleset vizsgdlatakor jegyzdkdnyvbe
foglaltakkal 6s a szakemberek v€lem6-
ny6vel!
Abaleset id6pontj6ban az id6j6r6s csen-
des, deriilt, +6 'C h6m6rs6klet volt, sem
a tdvolbal6t6s. sem a szabadldtds nem
volt korldtozott.
Palotahlza-elfigazds szolgdlati hely a
Bdlv6nyk6 - T6c fdvonalon van, Palo-
tahtza szemlly pu{dl a vdgpont fel6 2
km -re. A fdvonalbdl Palotah 6za 6llom5-
son dgazik ki a B6lvdnyk6-Csuhd vo-
nal, melynek forgalma Palotahdza-ren-
dez6n kereszttil bonyol6dik le. Egyes
ti4vols6gi vonatok - mint pl. a Sajdszer-
dahely-Tdc kdzdtt kdzleked6 1908 sz.
gyorsvonat is - Csuh6-Palotahdza-ren-
dez6 - Palotahfiza-elilgazds titvonalon,
a deltin dt kdzlekednek, Palotahdza sze-
m6lvt nem 6rintik.
Ap|lyaelilgazds UAV DOMINO 55 ti-
pusri, egyk0zpontos, foglaltsdgellendr-
zdses, f6nyjelz6s biztosit6berendezdsel
van felszerelve. A vonatok vdgdnyitjdt
kdpezf vdlt6k 6s v6gdnyszakaszok, va-
lamint a vonatmozgdsokat szab6lyz6
jelzdk kdzt forgalombiztonsdgi ftigg6-
s6g van. Sziiks6g van erre azdrt is, mert
PaTotah{za-el{gm{s fel6 mind Palota-
hflza-szem€ly, mind Palotahdza-rende-
z6 is indfthat vonatokat. Abiztons6g azt
jelenti, hogy vagy a fdvonalon" vagy a
delt6ban k6zlekedd vonat rdsz6re csak
akkor jelenhet meg vonatmozgdst enge-
d6lyez6,,Szabad"-jelz6s (f6ny, illetve
f6nyek), ha a vonat vdgdnyftj6ban fek-
vd 6s a vdg6nyutat v6dd v6lt6k megfe-
lel6 6ll6sban le vannak zdta, teh6t az
egyiddben kdzlekedd vonatok nem ve-
szdlyeztetik egymdst. Pl.: Palotahdza-
szemdlyb6l T6c fel6, a t6rk0zz.elbutosi-
tott vonalon vonatot inditanak. Ha Palo-
tahdza-rendez6b6l ugyancsak vonat
kOzlekedik Tdc fel6. akkor Palotah6za-

' elflgazis delta fel6li bejdrati ielz6ie
mindaddig nem dllithatd,,Szabad"-61-
l6sba, mig az eldlhaladd vonatmog0ttiu
elsdtdrkOz fel nem szabadult. Mindettdl
fii ggetleniil Palotahdza-rendezdb6l a vo-
nat elmeneszttret6 a delt6ba, de ott a
fdvonalra val6 tov6bbhaladdst,,Meg-
6llj ! "-6ll6sf bejdrati jelz.6 akadflly ozza
ds a deltavdgdny v6gdn kitdr6 irdnyu,
tereld 6ll6sban l6v6 vdlt6 a fdldkfpban
v6 gz6dd csonkavdgdnyba vezet.
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A biztosft6berendezdst Palolah6za-sze-
mCly pu. rendelkez6 fcgalmi szolgdlat-
tev6je a fagalmi iroddban elhelyezett
nyom6gombc kezel6kdsziildkrdl keze-
li. Hatdsk0rzete Palotahd za-el5gaz6s
pdlya 6s bizlosft6bercndezdsi elemeire
terjed ki. Palotah6za-rendezd forgalmi
szolgdlatev6je a rendezdben kidpiteft
biztositdberendezdst kezeli. Ilatdskdr-
zeE anl terjed kiJrogy 6llomdMrdl vo-
natot indicon a megfeleld kijAratt jelz6
kezeldsdvel. A delta irdnydba a kij6rati
telz6re zOld fdny nem hrd kivezdrelni.
Ennek oka az, hogy kij6rati jelzdje 6s
PaloAMza-e6gn 6s delta fel6l i bej drati
tetzdle k0zt a t6volsdg kisebb, mint a
tdnyleges f€hitt6volMg fele. At6nyre a
kijdrati jelzdn kiilOn lapon egy fiiggdle-
ges helyzetii sdrga ldmpasor is figyel-
mezteL
Abaleset napjdn az 1908 sz. gyorsvonat
7 perc kdsdtsel irdult Saj6szerdahely
dllom6srdl. U&Ozben kdsdse - ktildnbd-
z6 okok miatt- tovdbb ndvekedett, Pa-
lotahdza-rendezd& m{r 18 perc k6sds-
sel 6rkezett. El6zetesen a rendezdi for-
galmi szolgdlattev6 kOz0lte a szemdly
pu. rendelkez6 fugalmi szolg6lattev6-
j9velaz 1908 sz. vonat vdrhatd indul6si
idejdt, mire d dgy rendelkezett, hogy a
kdseft 1908-as elds a menetrend szerint
k0zleked6 1080 sz. vonat fog azel6ga-
z6son dthaladni, egyidejtlleg felhatal,
mazta a rendez6i szolgdlattevdt, hogy
az lW sz. vonatot az elilgazils fel6
miko jdrathatja ki. A rendez6 pu. for-
galmi szolgdlattev6je ezutAn fogadta a
kdsett gyorsvonabt, majd az utasok le-
6s felszdllfMnak megtiirtdnte utdn sza-
bdlyszeren menesztette a vonatoL
Aforgalmi szolg:dlauev6 a baleset vizs-
gdlatakor elmondta, hogy a vonat me-
neszt6se el6tt a biztosftdberende#s ke-
zeldk6sziil6kdn 6s menesztdskor hely-
szfni ellendrzdssel is megfigyelte, hogy
a kijdrati jelz6n kett6 sdrga fdnnyel €s
kiildn lapon egy ftiggdleges helyzetil
s&ga lSmpasorral tovdbbhaladdst enge-
ddlyezd jelzds volt.
A mozdonyvezetd a forgalmi szolgdlat-
tevd ,,Felh(vds az inditdsra" - ielzdse
utdn meginditona a vonatot.6 €s a mel-
lette szolgdlatot teljesitd mdsodik von-
tat6si dolgoz6 jegyz6k0nyvi meghall-
gatdsuk sordn elmondtdk, hogy akijdra-
ti jelztln ktildn lapon mgjelent sdrga
lSmpasort, mely egyCrtehlen utalt az al-
kalmazhat6 sebessdgre, nern figyeltdk
meg €s nem is vettdkfigyelembe. Ennek
kdvetkeztdben a mozdonyvezetf a vo-
nat sebessdgdt az enged9ly ezetl legfel-
jebb 15 kmTh helyett 48 kmih drtd}re
ndvelte (ezt bizonyltotu a sebessdgmd-

rd-6ra szalagia). A mdsodik vontatdsi
dolgoz6 andlkiil, hogy meggy6z&6tt
volna a mozdonyvezetd 6[tdk0z0lt jel-
zdsi kdp valddis6gdrdl, tudomdsul vette
a kdzl6st ds nyugtdzta azt.
Amikor az elAgazils bejdrati jelz1fitrcz
kdzeledtek - errdl a lritikus pillanatrdl
a jegyz6kOnyvi meghallgatds sordn a
kdvetkezdket mondtr a mozdonyveze-
t6: ,,Eml6kezetem szerint a jelzdn l6v6
jelzdsi kdpet a 1elz6t6l szdmitva mint-
egy 100 m6terre ldttam biztosan. Tud-
tarnazt, hogy a jelzd utdn van egy vdltd,
a szdmSt ugyan nem tudom, de tudtam
azt,lwgy ennek a vdlt6nak, ha a jelzdn
szabad f6ny van, egyenes irdnyba kell
6llnia". @l*or m6g lehetett volna kor-
rigdlni! Lrgaldbbis a k0vetkezm6nye-
ket illetden!) A bek0vetkezeft baleset
bizonyitja, hogy ha ldtta is a jelz6t €s
annak jelzdsi kdp6t, nem cselekedett,
mert igy folytratja: ,,.{ jelz6 mellett val6
elhaladds sordn vettem 6szre, hogy az
el6bb emlitett vdlt6 rdsziinkre helytele-
niil, kitdrd irdnyba dll. Ekkor a f€kez6-
szelepet hirtelen gyorsfdk 6ll6sba dlli-
tottam. Hatdrozottan dllitom, hogy a
konrollert 0 pozicidba a gyorsfdkezds
megkezddse el6tt 6llftottam, amikor
egy6rtelmfien meg6llapitottam, hogy a
v{lt6 r6sztlnkre helyfeleniil dlt". Majd
ndhdny mondat utin: ,,A feltett kdrddsre
v{laszolva hatdrozottan 6llitom, hogy a
Palotahdza+l 6gaz6s 1elz6j6n zdld- Mrga
t6nnyel tovdbbhaladdst enged6lyez6
jelz€s van. Tu&m, hogy Palotah6za-
rendezd, valam int az elilgazAs szolgdl ati
helyek biztositofak, tudom, hogy a Pa-
lotahfza-Tic vonal 6nmdk0d6 tdrkdz-
biztositd bererdezdssel felszerelt vonal.
Tisztdban vagyok azzal, hogy biztosi-
tott szolgdlati helyeken a jelz6n szabad
f6nyt csak abban az esetben lehet kive-
zdrelni, ha a hozzi tartoz6 vdltdk helyes
6ll6sban 6llnak".
Nem hiszem, hogy rovdbbi elmdleti fej-
tegetdselae sztiksdg lenne. Az el6lhala-
dd 1080 sz. vonat mozdonyvezetdje el-
mondta, hogy u el6gaz.5s utdn az att6l
545 mdtene ldvd f6nysorompdval biz-
tositott ritddddn val6 6thalad6s kozben
6szlelte, hogy a villamos felsdvezetdk
fesztiltsdgmentessd vdlt, A vonat 100
kmlh sebessdgdt figyelembe v€ve ezt a
t6vol.sdgot 19,62 sr* alatt tette meg. Te-
trr4t bizonyito* az at6ny, hogy nem le-
hetett tovdbbhaladdst engeddlyez6 jel-
zds a delta fel6l az eldgazdshoz! De
dnmagdban is elegendd, ha a mozdony-
vezetd * ahi a jelz6meghaladdsban ds
kOvetkezmdnyeiben v6tkes volt - sza-
vaival a kdvetkez6ket ragadjuk ki a
jegyz&tlnyvbdt,,A vonat tovdbb(tdsd-

hoz sztiks6ges ismeretekkel 6s vizsgdk-
kal rendelkezem, a vonalat ismerem...
Palotahdza-rendez6 kijdrati jeh6jdn a
menesztdst kovetden kettd sdrgaf6nyt
l6ttam, azt,hogy a jelzdn kiegdszftd jel-
z€s is van, nem vettem Cszre"!!!
A balesetet vnsgtl6 bizottsdg jegyz&
kdnyvileg dllapltotta meg, hogy ,,A

. fdnyjelzdn kapottjelzdsi kdpekkel... a
...mozdonyvezetd nem minden esetben
volt egydrtelmfen tisztdban. Feltettkdr-
d€selre tlibb esetben nem tudos helyes
vSlaszt adni. Pl. a fiiggdleges helyzetf
sdrga ldmpasorra vonatkoz6, valamint a
vizszintes helyzetd zOld l6mpasorra vo-
natkozd k6rddsekre".
V6giil a mozdonyvezetd elmondta,
hogy 1976-ban ezt a vonatot mdr tObb
esetben tovdbbitotta, de konkr6tan ezen
a szaka.szon minddssze egyszer ifut(?!);
amikor megt6rtdnt a baleset, az lett vol-
na a mdsodik. Elmonddsa szerint m6r
tObb, mint k6t €ve jfutarcndszeresen ezt
a vonalat a baleset megtortdnte el6tt, s
d g y emldkezet t, ho gy az el{gaz{s jelzG
j6n6l, a deltiban minddssze kdtszer kel-
lett megdllnia. ,,Arra a kdrddsre, hogy
annak ellen6re, hogy tudtam mit jelent
a ftigg6leges sfuga ldmpasor (ftiggetle-
niil att6l hogy most nem vesem 6szre)
mi6rt gyorsitottam a vonatot a sebessdg-
m€r6{ra szalagjdnak tanrisdga szerint
kdzel 50 km/h sebessdgre, v6laszolta:
mert arra sz6mifottam, hogy ha esetleg
a jelz6n,Megdllj!"-jelz€s van, vagy a
jelzd sdt€t, eldtte meg tudok 6llni".

Nos Uraim, ennyi az eg6sz! Nem tartom
sziiks€ ge snek, ho gy foglalkozzunk a md-
sodik vontatdsi dol9oz6 dltal elmondot-
takkal Cs a szerep€vel. Az eset kimene-
tele szempontjdb6l ,,csak" annyi szere-
pe van, mint minden olyan - szolgdlat-
ban l&d - dolgoz6nak, akinekfeladata
szerint lehetdstge van munkatdrsa ha-
nya g sd g o ko zta hibdj dnak korri gdl dsd-
ra €s a rendktvtili esemdnyek megaka-
ddlyozdsdra.
A tanulsdgokat ntlkiilem is le tudjdk
szllrni. Annyit engedjenek lwzzdtenni,
hogy nemel€g tdjCkozottnaklenni de jdl
kell ismerni a Jelzdsi- Cs Forgalmi Uta-
sftds eldtrfuait, mert Cletiik-, 4s Cletek
mrtlnak tuddsukon! Megszerzett vizsgd-
juk utdn dntevtkenyen is tartsdk 4ldben
tudisukat (iiggetleniil attdl, hogy az €p-
pen trv€nyben l€vd eldtrdsok havonta 6 ,
vagy esetleg hdromhavonta 4 6rdt tesz-
ne k krite le zdv ( oktat dsukra).
Engedjdk meg, hogy egy - mdr gyer-
mekkoromban lnllott - igazsdgot idetr-
jak a vtglre :,,Ajelzd parancs!"

Mih6kTam6s
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VONTATAS K U PA
W2I\TTATASI LABDARaM ,wPA" TOHNAK

TORTENETE 1974-L994.
Aharmadtk kupavlszonylag r0vtd 6lett volt. N€gS
w utdn 1990-ben ZAhony VontatS.s blrtokiba ke-

rirlt. Kemdny ktrzdelemben tDenegres rug5'sokkal
d6lt el az l997-esDebrecen-z6honyl 6s az 1990-es

Mtskolc-z6honyt d6nt6. Az 1987-es debreceni csa-
patban szerepelt egr fiatal 18 6ves ember Pl6kai

Attila, ald, az6ta ls NB I-esJdt6kos, Jelenleg a Kis-
pest 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' Debrecen-

ben - Mtskolcon €s Zdhonyban, melyek kdt napo-

sak voltak. Ett6l kezdve mindenutt egy napos kupa

form6ra tertirnk 6t.
F-z aa ldlsak qreb szernpontbol is vdltrist hozotl

Bgrre netrezebb volt a rendezes kbftsqeit el6terernteni.
1989-t6l elsdlcnt a debrecenlek Lrrrturftrtyezflser€ a
rrcndqqnrttesek trcrzr:$lxuJAst ffzettek a rendez6lmek
m€osdva wnl a k0fts€terhekel Termeszetesen ry-
haqgrllag tAmqgattuk aJavaslatot es e, a giral<orlat azbta
rs 61.

Anegredlk kuPa:
Alapitotta: Zdhony Vontatas i99 l -ben.

$y Rendezv€ny llelyez6sek Tornagrdztes
helye csapat

1991. ZAhony I. MiskolcVont.
II. ZAhonYVont.
Itr. Debrecen Vont' Mtskolc Vont.
IV. Nyiregrhdza'Yont.

1992. Nyiregyh. I. ZdhonYVont.
II. Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont' ZdhonY Vont.
fV. Nyiregrhlza.Yont.

1993. Debrecen I. NyiregrhdzaVont.
IL ZAhonYVont.
III. Miskolc Vont. Nyiregrh. Vont.
IV. DebrecenVont.

1994. Miskolc I. MlskolcVont.
II. Debrecen Vont. Mtskolc Vont.
Itr. ZdhonYVont.
IV. Nyireghdza'Yont.

Kdvetkedk 1995. 06. 23. Zllhonltan
Az ut6bbt n6g$ w kupatdrt€nete ts b6velkedett ese-
m€nyekben. 1991-ben volt az utolso kdt napos ren-

dezv€ny Zlkonybart Miskolc Vontatds csapata el6-

szOr nyert Zdhonyban. A Miskolcz6honyt ddntd az
utols6 6t percben ddlt el a mlskolciak Javara. A
mlskolct csapatot Kov1cs J 6z-sef w*tdmdrn6k vezet-

te. Ezen a m €rkbzlesr:n az 6 fia ts J 6tszott. Irirhatatlan
volt az 6r6mfrk szimunkra pedig ernl6kezetes ma-
rad, ahogran a csapattagok unnepelt6k egyrnast.
Volt alrt haza sem 6rt azrnp,mert elvttte mds trdnyba

a vonat. F;znn a rendezv+3nyen brlcsrizott el Hal4sz
Ferenc nyireglhdzi Vontatdsi F6nOk nyugaflomeny-
ba vonulSsa miatt. Az L992-es nyireglhdal rendez-

veny maJdhognem kudarcba fulladt. Valamennyt
VontatAsi Fdndkseg VezetdJenek cirrrelte Dedk Fe-

rene 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

nyiregrh6zl vontatAs szzksznr\IeTnti b"nttsfuai a
rendezes mellett vannak. Aprlrs v6g6n a f6n0ks€gek
veznLblesaszakszrwvnub",ottsfu okvsntflkdzds
€rtekezletet tartoltakZlhorryban. A e€l az volt mond-

Juk td kdz6sen, hory ,nem csin6{uk twdbb'. De' ha

akarjuk tov6bb cstn6Llni d0ntsunk a:r61, hogr ho-
g1tan. ZlhonyfelaJdnlotta, hogr megrendezi az 1992-
es tornAt is esnaposra Nyireg/hAza'helyett. V€gul a

miskolci 6s debrecenl koll€gAk meggl Uz-6 ewelhatol-
tak. 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 fl-
glelemmel k€sziiltunk. A palyan el6rt eredm€nyek
az alitbbiakvoltak.
Elbdbntbk: Miskolc-Nyiregrhlza' 11:0

Debrecen-Zi.Lhony 3:2
Hamwdikhe\erA ZAhony-Nyiregh,oa 5:l
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 ben-
sds€ges hangulatri udv0zl6 beszedek kis€retdben
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| 974-l994. lll.'RES' Z
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.

Vlsszaeml6lezGs a vontatdst fdndksdgek
rendezv€nyelre €s azokra az emberekre,
aklk sokat tettek a rendezv6nyek6rt

I. Debrecen
L976, 1979, 1982, 1985, 1999, 1993.
Hat dvszdm hat debrecenl rendezn€ny.
Az 1982-es rendezveny a Vol6n palyan, az Osszes
tdbbi a DVSC Vag6hid utcai stadionjiiban nagrczeru
fuves pdlySn kerirlt megrendezdsre.
Debrecen Vontat6s Csapata kdtszer volt odahaza
ddntfu , I 979-ben €s I 982-ben mrndk6tszrr Mtskolc
ellen €s mfndketszer mAsodlk lett. Mlskolc csapata
1976-ban is ddnt6s volt, de Zdhony ellen tizenegres
rugdsokkal 3:3-as m€rk6z€s Sllasndl vesztett.
Nyiregrhaza 1989-ban €s 1993-ban ddnt6t JdLt-
szott, mindketszer Zithonrry al I 989-ben vesztett,
1993-ban tornagr6ztes lett. Zithony Debrecenbe
n€grszer volt ddntds, f976-ban Miskolc ellen,
1982-ben Debrecen KISZ ellen, 1989-ben Nyregy-
hina ellen Mindhiiromszor tornagr6ztes lett.
1993-ban mdsodik.

A debrecenl rendezv€nyek mdrlege:
Mlskolci gydzelern: 2
Nyireryh6zi S/6zelem: I
TAhonyt gy&znlem: 3

A sportrendezr€nyeken trilmenden elsd nap d6lel6tt-
J€n rizemlAtogatdsok vacsora utAn tsrnerkedes, sz6-
rakozis, m6snap d€leldtt v6rosnez€s, ldrAndulAsok
szerepeltek a programban. A hranddasokon alka-
lom nyilt a vdrosnak 6s kdrny€kdnek megisrner6s6-
re. Elutottunk tlyen alkalmakkor a Nagrerd6re -
D€ry Mnzeumba - a Reforrniltus Ko[egumba, vol-
tunk a Hortobagyon €s a Vekert-t6 k6rny6k6n. Az
elsd estt sz6rakuztrtdmusoron ld-ld klbontakozLat-
hatta magmr n6ta enekl6 tehetseget.
Mint a rendeandnyek v6dndkeire es fd tamogat6ra
tisztelettel eml6kezunk:
JerlelliszlbVontat6si F6ndkre, aJrl azels6 k6t hazai
rendezv€nyula:ek volt k€t f6 koordinAtora. Kdsdbb
arnikor mlr az oktatdsi F6ndks6g ve,et6Je volt a
vendeg csapatok elhelyezes6ben v6llalt d6nt6 szere-
pet. A tarsfdndks6gek rendezvenyeire nemJdrt el, de
mtndig gondoskodott an6l, hogy avezet€s helyettesi
szlrrten kdpvlselve legren.
Mohir Imre vontatd.si f6ndk miikdd€st ideJ€re
ugrancsak k€t hazal rendeandnyJutott. Ezeket a t6le
megszokott komolysAggal €s lelklismeretess€ggel
koordtnalta. A kozbees6 zlhonyt €s miskolci rendez-
v€nyekre is szemelyesen vezette csapatAt.
Kobzswri Ish,un vontatAsi f6n6k neveh u, az 1989-e-s
hazal rerfiez,vlry koordnabsa fiizffilk. 6 te4esaette
el6 elsd irben azt a Javaslatot, hqgr a rendezv€nyek
k6ltsegett evr6l-e\re lrdzdsen frnasr,irum;dr-. A tarsf6
ndksegek rendezvenyett ts rendszeresen lAtogatta.
Marosdtt Antal vontatdsl f6ndk az 1993-as rendez-
vdnynek volt b,€nlgazAaJa. 6 a:r6l vdlt nevezetess6,
hogy a kupa rendeandnyekJ0v6J6t tllet6en szponm-
rokban gondolkodott. (fotaWtk)

MOSZ Kupa Oszi fordul6k t
SZEGED TEBOTETITIEEK,ZESEK Szentes - V6szt6 1:2
KtSKtlgtAIAS7y ES 11EZOHEGqESEI Kiskunholos - B6k6scsobo 2:1
tgg5. SzEPTEilBEE 2e., 0KrdBEE 21. !Y!9t-?f'"gy"t 

- Kecskem6t 4;l
V6szt6 - Szeged l:l
B6k6scsobo - Kecskemtit 3:0

l:3 Mez6hegyes * Kiskunholos 0:l
3:l Szeged - Szentes 8:2
0:9 Kiskunhalason az iqen kellemetlen. hideo
?t? iddben lejdtszott mditdzdst fo116 pacalpdi.
1t4 k0[ kisdrfe Gomb6c Artr ir mddra. 

'  '

l '9 A tdbb sziz rdsztvev6 e16gedetten brlcs0-
: 'X zottaz oszifordulo szinhelyei16l.
J :U
7:o Klss [{szl6
2:6
o:2 BuoAPEsrKELErtcs1ponT
4 : l
1:2 Az 6szi fordu16 megrendez6s6t Hatvan tag-
0:3 csoport Kdvdrl JCnos f6szervez6 k0zremfi-

k0d6s6vel v6llalta. A mintegy 80 f6 16sztve-
v6 a m6rk6z6seken, de az egy6b programo-
kon is,kel lemesen' 6rezte mag6t.

Eredm6nyek:
Kecskem6t- Szeged
Klskunholos - Szentes
Mez6hegyes - V6szt6
V6szt6 - B6ktiscsobo
Szeged - Kiskunholos
Szentes - Mez6hegyes
9entes - B6k5scsobo
V6sztd - Kecskem6t
Szeged - Mez6hegyes
B6k6scsobo - Szeged
Kecskem6t - Szentes
Kiskunholos - V6szt6
B6k5scsobo - Mez6hegyes
Kecskem6t - Kiskunholos

Eredmdnyek:
Eszokl
Solg6torJdn
Szolnok I
Kelefi
Szolnok I
Ferencvdros
Eszokl
Ferercv6ros
Szolnok 2
Szolnok 1
Szolnok 2
Keletl
Eszokl
Solg6toqJ6n
Keletl

Szolnok 4:1
Ferercv6ros 0:0
Keleli 2:O
$olg6torjdn 3:4
Eszokl 3:0
Szolnok 2 2:2
Solg6torj6n 2:5
Keleii 1:2
Szolnok I 0:4
Ferencvdros 2:A
9olg6iorj6r' 0;0
Eszokl 3:O
Ferencvdros 0:6
$olnok] 3:4
Szolnok 2 3:0

Slpos JOzscf
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Ttrdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet ' l6tsz6m 6s szolgalat i  6ra 1995. 6v 9.  h6 2l  munkanap

Szolg6lati
hely

Allo- szolg.
m6ny 6ra

Kiflzetes K6t.6ra

tll6ra,,-"614

Szolgdlati
hely

Atto-
mfBy

Szolg.
6ra

Kifizetett Kttt.6ra
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Felel6s szerkeszt6: SIPOS J6ZSEF
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A Mozdonyvezetdk Szakszervezete megbfzdsdMl kiadja az
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K€sztlt az ANTIKVA nyomdaiizetn€&n
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