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Az o'ldbbiotkb an teljes terjedelemben kaziiliiik
a ubr t drgg o'tdsok rflszme g dllapodds o;it,
metg a uasutassdg ,,kardcsongi oidnd€kak6nt" is €rt€kelhetfl.
706032/7995.

MEGALLAPODAS
amely l6treiott a Magyar A[amvasutak Rt. mint munk6ltat6 6s alulirott szakszetvezetek
to"oit u" igg+. decefiber 13-aimegdllapodisbanrtigzitett teljesitrn6ny-jutaiommdsodik
nem garant6lt (4Vo)r6sz6nekkifizet6setltgyAban az al6bbiakszerint:
1,.A teliesitmdny-iutalom szem6lyi hatdlya
1.1 A teljesitm6ny-jutalomrajogosult az a munkav6llal6, akinek f6foglalkoz6sriMAV
munkaviszonya
december1-j6nfenndll,
1.1.1 1"995.
6vi b6rkeresettel.
1.1..2rendelkezik1.994.
1.2 Jogosult a teljesitm6ny-jutalomraaz a szakszervezetitiszts6gvisel6is, aki 1995.
jaiuar 1. napjival vagy aztkovet6enkirendel6salapjdnv6gzi munk6j6t a szakszetvezetekn6l.
1.3 Nem jogosult a teljesitm6ny-jutalomtaaz a munkav6llal6
1.3.1 aki az 1.16s 1.2pontokbanfoglaltfeltetelekneknem felel meg,
1.3.2 akinekaMAVmunkaviszonya2,illet6\egtov6bbimunkaviszonynakmin6siil,
te.rjedki,
1.3.3 akikre a Magyar Alamvasutak Rt. Kollektiv Szeru6d6s_hat61ya.n9.T
6s rjzletigazga'
kiv6ve a KSii. Sz/b pont al6 tartoz6vezlrigazgat6-helyettest
AlapitZenekari
a
a
VOff-noz,
a
t6t, de beledrtve Gyermekalapitv6nyhoz,
munkakirendelt
6ltat6hoz
munk
v 6nyhoz,vagy az 72 p ont kiv6tel6vel m6s
vdllal6katis.
2. A jutalom m6rtdk6nek meghatdrozilsa:
A kifizet6sre kertil6 jutalomos szegaz 7gg4.6vbena MAV Rt.-ndl fenn6ll6 f6foglalkozilsi
munkaviszonybanei6rt brutt6 b6ikereset(521sz5mla) Vo-a,azazNlgy szilzalfka.
3. A jutalom kifizet6se:
3.1 A jutalmat az 1995.december10-eib6rkifizet6sinaPon kell a munkav6llaL6r6sz6te
kifizetni.
2.2 Ab6rfelhaszn6l6sikimutat6sona ,,079Teljesitm6ny-jutalom"soron kell a felmertilt
osszegetszerepeltetni.
nopembu23.naPidn
Budapest,1995.
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Szem6lytigyi FfioszldlY
Oy. 45- t60/3/95.

ME,GATI,NPODAS
oz 1996.6vi
Mogyor Albmvosulok Rl. munk6llot66s olulirottszokszervezetek
c6li6b6lqz ql6bbi r6szmeg6lel6mozdil6sq
eredm6nyess6g6nek
O6rt6rgyot6sok
lopod6stk6t6tt6k:
1995.szepfemberl-iei
A Mogyor AtbmvosutokRt.o MunkoTdrv6nyktinW6ben
hot6lyot bevezetettt6voll6tidii helyett1995.december3l -ig - 1995.szeptember
elsz66s okt6berh6nopokgyokorlotdhozhosonl6on- oz 6tlogkeresettell6rf6n6
'mol6slolkolmozzo.
Budapest 1995.november

Szem6|ytig yi F6osztdlY
Gy. 46- 160/2/95.

MEGALLAPODAS
Kieg6szit6
MogyarAltamvdsulak Rl.kiietenli,hogy a VasulasOnkdnlesKcilcsoncis
NyugdiipdnztdrtvtAVn-vel munkauiszonybandlt6 tagiainok, a Pdnzldralapsza'
_
oaiaoan t996. jonudr t_iei hatdlyat meghotdrozott tagdiiia 50%-dt mint o
p'nztdr munkdltdt6i tagia a pdnztdr6s a uAv Rt kdzfitt talrehozand' szerzddas
et6firdsainakmegfetet6en- 1995.ianudr I. napidt6l kezd6d6en dtvdllalja. Vdllalio
tovdbbd, hogyaz 50%-osrdszrees6,a vonolkoz6iogxabdlyok szerinliidruldkokat
(pt tdrsadatombizlosildsidrutdk) szintdno pdnddrtag (munkavdllol6)tagdldnak
r^szekEntfizeti be a p4nztdrbo.A MAVPt -nek a tagdii fel6t meghaladd mdrldkii
k1letezells6gvdttaldsaholdlyful veszli,ha a iogi szobdlyozdsannok vonalkozdsdban kedvez6llenebb fefifiteleket leremf. Fentikdtetezeltsdgvdllaldsrdszletessza"
bdtyort a UAV pt, minf munkdttat6i tog, illelflteg a Nyugdiipdnzldr ktiz6lt o
vonalkoz, t,rvdny 6s d pdnztdrAlopszabdlyoszerintmegkdtdsrekertil6 szerzfidds
tailalmazzo.
Budopest 1995.november 23'
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MAV eg6szsegiigy! Hogyan tovibb?
Az elmirlt hetekben ism6t megsokasodtakazok a hangok,
amelyek els6sorbanagg6d6, f€lt6 hangnembenfelteszika
k€rd6st.
Mi is tortenik val6liban a szinfalakmogott, mi lesz a VitV
eg6szs6giigyiint6zmEnyeivel,az iizemorvosi szoigilattal,a
hizi orvoslist is ellit6 vasutasorvosokkai?
A vilasz nem egyszerfl M6g trgy sem, hogy talin kozelebb
ill e sorok ir6ja az informici6k forrisaihoz, s ebb6l kifoly6lag
valamivel nagyobb a rllitisa az italakulAsfolyamataira.
Nem hiszem, hogy e sorok keretein beliil valamelyirinyban
elkdtelezettk€ntformiliak v€lem6nyt,csupin arra viilalkozhatom, hogy - leginkibb k6rd6sekmegfogalmazisival- inspiriJjam mindazon szemClyeket,
akik felel6sendonthetneka jelzett
Nern lenneaz sem bai, ha a
kerd6smegnyugtat6rendez6s6ben.
hil0nbdz6 dllSspontok,v6lemenyekszakmaiindokokkal,a nyiivinossig el6tt kapninak teret, mert ez mindenkCppena tajiigatisok, hirek 6s r€mhirek beszrikiil€sEtvonnf, maga uti:n.
int6zm6nyek
Kozismen t6ny, hogy a vasutaseg6szs6giigyi
tEglajegyemunkavillal6k
fiil6rleib6l,
vasutas
alatt
a
€vtizedek
ib6l, a vasrit€s az illam timogat6 p6nzes:*ozeib6l6rte el azt
a szintet, amelynek ma taniri leheti-ink.Bajainl, betegs6giink
intezm6nyeihezbizalomrnalforeset€na MAV eg6szs€giigyi
dulhatunk gy6gyulisunk erdek6ben. Es ez a szinvonal kiviilill6k v6lem€nyealapjin is - nem akirmilyen, ha politiellitisi szintj€hez
kusanfogalmazunk,az orszig egCszsEgiigyi
k6pestl6nyegesenmagasabbosztilyzatot €rdemel.
A politikai-gazdasigirendszerviltist kdvet6enmegkezd6dona
koribbi stn*nrra feliilvizsgilata,az irj torvCnyek6sjogszabilyok
alapjanolyan int6zrn6nyi itdakitis, amely immir a felt6telrendszerhezigazodrraelegettesza kor kovetelm6nyeinek.
Ez tdrt6nik ma a MAV Rt. snuktiua italakitisa nyomin, mely
- mint minden nagyvolumeniiszervez6si
interm€szetesen
t6zked6srejellemz6 - nem rnentesa virikt6l.
Ha elfogadjuk azt az elvet, miszerint az illamvasutak feladat.kor6b6l a nem kozvetlen vasriti tevCkenys€geketirgy kell
levilasztani, hogy azok gazdasigi szempontb6l onill6an 6s
nyeres6gesenmegilljanak sajit libukon, ha tanui vagyunk a
mell6kvonaliregionilis profitcentrumok onill6 gazdasigiegys6gg6val6 formilisinak, akkor virhat6, hogy a vasriteg6szs6giigy a mostani formiiiban nem maradhat.
Viligosan limi kell, hogy a leviil6 egys6geknern egy iri - a
MAV-t6l teljesen ftlggetlen - villalkozisokat ielentenek, a
kot6d6s,a kolddkzsin6r a jov6ben is dsszekotianyavillalatival.
Ez a k6t6d6sma tobb formiban ielenik meg. Vagyitgy hogy
a UAV Rt. tobbs6gi tulajdonos, de az is egy formija a
kot6d6snek,hogy az iriinyitist, a szakmaifelugyeleteta MAV
Rt. liga el a gazdasigilagelktilOnirlt egys6gein6l.
,,A MAV eg€szsdgugya vasutasok6!" 5z6l a riad6t fuj6 hang
an6lkiil, hogy hozzitenn6, melyek azok az elengedhetetleni.il
l€p6sek,hogy ez a kijelent6sa jov6ben is igaz
szi.l&s6ges
legyen. Azt is hozzA kell tenni, hogy mindazok€ a volt
vasutasok6is - mintegy kfitszlzezer f6 -, akik hozzitartoz6ikkal egyiitt ig6nylik a' eg6szs6giigyiszolgiltarist.
A megfelel6 vilasz kimunkilisihoz sok mindent tiszrizni kell.
Mindenek el6tt tisztizni, azazd6nteni kell az int6zmenyek6s
ingatlanok tekintet6bena tulajdonjog k6rd6s6ben.Ezt kovet6en dont6st kell hozni az alibbi k6rd6sekben:

- a lvtAv Rt.-n behil, vagy gazdasigilag elkiilontilten
mtik0dj €J<az int€zn€nyrendszer,
- milyen szervez6ddsekkel,fi naruzirozlsi form;lban biztosithat6 a mrik0dds, a fejleszt6s,a szinvonal emel6se,
- mik azok a lehetdsdgek, miikdd6si formik, garanciik,'
amelyek biztositiik a vasutasbiztositottak els6dlegeselldtdsit,
- van-e tobbletkapacitds a rendszerben, amely piaci {ron
eladhat6, megnyiwa ezzel a szolgdltat{st a vasriton kivulilll6 szem€lyek sz{mfua,
- meg kell keresni a v{laszt azon orvosok szdmira, akik
eddig az iiaemorvosi feladatok mellett vasutas dolgoz6k
hfuiorvosakdnt is tevekenykedtek.
Az olvas6ktij6koztatisirael keil mondani, hogy 1995. jflius
1-jCt6ltorv6nyrendelkezikarr6l, hogy minden villalkozisnak
- iegyenaz birmeiy, vagy birki€ - foglalkozis-egdszs6giigyi
szolgilatotkell fenntartania,illewe megrendelnie.
fogalmazhato
meg, hogy vajon a MAV iizemorvosi
K6rd6sk€nt
slolgilata - mely j6l tudjuk orszigos hil6zattal rendelkezikmi6rr nem mozdult id6ben, s a telepiil€sekena kiilOnfele
r6sz6repiaci alapon mi6rt nem v6llaltaa szolvS.llalkozisok
giltatis biztositisit?
id6szakibanfelt6tleniiltisztizand6,hogy
A dont6sel6k6szit€s
birmely formijit is vilaszwa a vasirteg€szs6giigytovibbi
P6nztir)
miikodtet6s€nek,
az OEP(OrszigosEg€szs6gbiztosit6
milyen m6rt6kii
a vasutasbiztositottakfigyelembev6tel6vel
anyagitimogatist biztosit.
folyik
Folyamatos
egyeztet6s
N6hiny sz6ta jelenlegiheiyzet16l.
Hirkod6si 6s ViziiLgyiMiniszt6rium,a MAV Rt.
a Kozleked6si,
vezetese6s a vasutasszakzervezetekk6zon a hogyan toviibb
k€rdeseir6l.Pillanatnyilagrigy trinik, hogy az egyesszolgiltabiztotisok kolts6geibizonyoshatirid6k figyelembev6tel6vel
sitottak.Ez€rttehit nem hajt a tatir, s igy a megfontolt,minden
kell6 id6 ill rendelkez€sre.
irinyri el6k6szit6tev€kenys€gre
J6
lenne, ha szertefoszlanaaz a sz6beszd, miszerint egyes
szem€lyek, egyes Erdekcsoportok a tobbiek hita mogOtt
megval6sitisa6rdek6ben.
lobbyznak salit elkCpzel6seik
Megnyugat6a KH\4vI azon illispontla, miszerinta MAv Rt. es
jussanakkonszerzusosillispontn, s ebben
az €rdekk6pviseletek
az esetbena miniszt6riumk,1szezt az iillispontot k6pviselni.
Ugy v6lem a labda a vasutassigtErfelenpattog. A pillanatnyi
k6pvisel6i a kozosen kialakitott
helyzet az, hogy a vasutassSg
legjobb megoldis kivilasztisival Crhetikel, hogy a vasirteg6szilljon.
s6giigyels6sorbana vasutasbiztositottakrendelkez6s€re
Ugyanakkora megoldi.snaktartalmazniakell a vasriteg€szs€gegzisztenciilisbiztonsigit, a szolgilrigybenfoglalkoztatottak
tatisok szinvonalinakmegtardset,s6t emel6s6t,a kapacitisok
ftiggv€ny6ben pedig a piacon €rt€kesithet6 gy6gyit6 tev6kenys6gb6lszArmaz6bev6telek6sszenifelhasmilisit.
Rirmi lesz is a dont6s, ez a bizonyos koldokzsin6r nem
akkor
vighat6 el, nem sztintethet6meg. Ha ez bekovetkezne,
ez esetbenlesz a vasutasoknak,a vasirtnak,s valamennyi
biztositottnaka legdrigibb az eg6szs6giigyimegel6z5 6s
ig6nybev6tele.
gyogyito tev6kenys6g
S akkor s6hajtvaennyit mondhatunk:
Volt egyszeregy vasriteg6szs6giigy!
Sipos J6zsef

k Lapja

Kevesebben tiibb et baleseteztek

UZEM
A VASUTVESZELYES
A ctmbeli r6gi monddsrdl hallvdn, a kiviil6ll6k renilszerint a forgalmi balcsetekre
gondolnak. Vannak azonban a vasutasokat
mint ilolgoz6kat drintd munknbalcsetek is.
A k6t fogalom 6l k Jedi egymdst. Most a
MAV Rt. idei ets6fdltvi munkabalesetei.rtil
kivdnunk k6pet adni. Az dsszehasonlihishoz, a tendencillk megdllaptadsdhozazelbzd k& 6v hasonli idflszakinak adatai szolgdlruk (l/6sd a aib6zatoQ.

Osszehasonlit6 t6bl6zatunk adatai
nem megn)'ugtat6ak. K6t €l'vel ezel6tt ugyan tdbb baleset volt, de az
id6n pontosan ugyan nnyi, mint tavaly,teh6t a csokkends nem folytat6dott. U6g nFrgtalanit6bb a helyzet,
ha 6ttekintjtik a balesetek sdlyoss6gdra iellemzf ktilOnf€le mutat6kat;
ezek f6k6nt a t^valyi ld1szakhoz k€pest romlottak. A balesetek teljes 6s
az 1000 f6re jut6 sz1mtrnak egybevetds6b6l megdllapithat6, hogy a I6tszdm er6sebben csdkkent, mint a
balesetek6. Ugy is fogalmazhanrnk,
hogy a le6piten ,,1€tsz6m"a fenyeget6
vesz6lyeket nem vagy csak r6szben
vitte magtrval. Feltfn6 a tAbl6zatb6l,
hogy milyen kev€s a h6rom napnll
rovidebb t1pp1nzes dllominyt okozott balesetek szdma az enn6l srilyosabb balesetekdhez k6p€st. Lehet,
hogy sok kis balesetet nem is jelentenek be?
F6bb munkateniletenkdnt vizsgtrlva,
a legtbbb baleset - az idei els6 fdl€vben 175 - ugyan a forgalomnd.lvolt,
de fajlagosan, 1000 dolgo z6ra veIive
e szakszolgillat adatai a uAv irJaglhoz kozel ing1doznak. A forgalomndl
a vizsg1'lt idei id6szakban - sajn6latosan - ndgy haldlos baleset is volt,
kozelebbr6l Budafok-Hdros, Mosonmagyar6vdr, Domb5vdr €s Miskolc
dllomtrsokon. A rakodas igencsak vesz6lyes tev6kenys6g. Mut^tj k ezt ^
zdhony i 6tr ak6kor zet rak odds ai ra vo natkoz6 adatok is, bdr a hdrom vizsg6lt id6szakbrn az 1000 f6re jut6
balesetek sz1,ma szembetiin6en,
22,2-16110,9-re csokkent. Abszohit
6rtelemben €s viszonylagosan is sok
a baleset z gdpdszetn€l; 1000 f6re
vetitve 6s.id6rendben 7,5; 7,5; 8,6. A

A MAV k. munkabalesetihelyzetdnekalakuldsa
1993-1995.L fdl4vdben
r994
r993
Mesnevez6s

r995

Hdrom napndl hossznbbttippinzesdllamdnnval idrd balesetek
Mrrnkahalesefek szfma

ebb6l haldlos
csonkulS.sos
Thoo6nzesnanok szdma
F-svs6riilfre iut6 tdnn6nzesnaook szdma
lfi)O tdre iut6 halesetekszdma
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19790
41.8
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6.4

H drom napruil r ii videbb aipndnzes dlloruinnval i dr6 balesetek
Mrrnkahalesetek szdma

t6

t5

t)

Trlnr€nzesnanok sz6ma

4l

40

35

pd.lya-, btd- es magasdpftmdnyi szaktei)let - egy6bk6nt a tuAv itrlaga
konil, de er6sen lngadoz6 - adataiban jelent meg a jfnius 2&6n Nyril
megll16helyn6l, a kozfti-vasfti keresztez6sbensrilyos baleset lldozatainak a szdma is. A napi sajt6ban
akkor koz6lt sz6m az6ta hatr6l h€tre
emelkedett. L kozponti igazgatasban 1000 f6re vetitve a balesetek
sztrma valamivel t6bb mint fele a
vAv arl,aganak, 6rthet6en, hiszen
nagyft,szt ir 6asztal melletti munkdr<il
van sz6.
lJ zletigazgat6sdgonk€nt ele mezve, a
budapestiek 1000 f6re jut6 baleseteinek a szima minden vizsgllt id6szakban kiugr6: 2130 sz1tzallkkal
van a vasur ltlaga folbtt, 6s emelkedett roml6 tendenciljri is. Itt a legna-

gyobb a forgalom koncentr6ci6ja. A
vasfti dtlaghoz kdpest folyamatosan
jobbak a debreceni, a p6csi 6s a
szegedi izletigazgat6sigok mutat6i.
A balesetek korulmdnyell bemutat5
adatok jelent6s sztrmban tipiktrcan
uasfiti ba leseteket mutatnak. Nem kev6s a vastiton kivtil is gyakran el6fordul6 olyan balesetfaju, mint a gyalogldshoz kapcsol6d6 baleset.
A balesetek egyre novekv6 tendenci6val, mlr a k6tharmados r4.szar6nyt
is meghalad6an a munk6ltat6 feladat-, illetve fe1el6ss€gikor6be tartoz6 munkakornyezethez kot6dnek €s csak a fennmarad6, csokken6 16sztik6rt hib|zrathat6 a s6rtilt vagy
mds szemely.
DREI

6ny
Jot(konysdgir endenr
1995.november11-6na Somogyj6szobiVasutaskiirhelyis6geiben
ket6konys69ib61megrendez6s6re
riilt sor.
A rendezv6nybev6tel6ta vasutas
neve16otthonok
t6mogat6s6raforditottdk a szervez6k.
A Mozdonyvezet6kSzakszervezete a nemes c6lt 20 000 Ft-tal t6mogatta.
Apav6ri
A MOSZ k6pviselet6ben
iigyvezet6
alelnok
6s Sipos
lilzsef
vett
r6,szt
rendezelndk
a
J6zsef
v6nyen.

6
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A BiR6sAcr irEr,BrBr rUrnEnEN
a bk6sdgi
it6lelekb6l
amelyeket
a nelldllelelarlalnazza.A KollektivSzerzddds
ezen3.szdnti nelliklele lV.
hasznos
tanulsdgot
tudunk
levonni
TObb
pontfaaz el6vil6slszabdlyozza,
lefolytatdsinil
6rde
messzem
el6tt
lartani.
ds a 7. ponl CilelnAbena nunkdllald
munkaiigyi
logvit6k
jlga a kilelezetlsdgszegds
a z,6 r d e m i inl4zkeddsi
felfedezdsdt6l
t :z 0 g y n ecks a ka z e l i d r d s l orgdis z 6et l e m z e m
szdniloll I h6nap,
1 .J o g e s eA
lllelveelkovel6s616/sziinilolt
alkalommal.
| 6v eltell{veltivil e/.A fell/leleknekegyilmajdegymdsik
r6sz6t
6 havimdsmunkakorbe
helyez6s lesenkellt'enniillniuk,
bdrnelylkhiiinydbaneljdrisnen indithald,illelvea
a munkdltal6ijogkorgyakorl6ja
Adolgoz6t
lanuln egkell szinlelni.
munk6ltat6i
int6zked6ssel
6s18000Ftkir meglize- n iir n egindilolteljdrds
I haladdkla
alapb6rcsokkent6s
Qs
a b0ntet6s,
illetve
a A KolleklivSzerzdd|s3.sz.nell4kleteV.leiezeteaz eliiiri!snegindilesiirdl
Az egyeztet6s
sot6na dolgoz6
t6s6rekotelezte.
szdl,nelynek9.1.ponlja6rlelndbenaz eliiirtlslajogkdrgyakorbiaindilia
k6rte.
k{116ril6s
enyhit6s6l
okdrdlanunkaviilla/dlhiisban
A z e g y e z t e tn6esmv e z e t eel lr e d m 6 n yer zeb, ral z i l l e l 6 k emsu n k a u g y ineg 6serrdl,valanintazeljdrdsindildsiinak
6rtesili,A 10.C.ponliaszerinlnen lehetel.liiriisllnditanl,habekottelkezell
fordullunk
keresettel,
bir6s6ghoz
- nema balesettel
osszeliigg6sben
az e16vil6s.
k6relemben
a dolgoz6
A kereseti
- a munk6ltat6i
int6zked6s
enyhit6s61
6s Peradal,
hogya lelperes
iiltalvezelelt
elismerve
vlllanos-nozdony
nindkll dranszemagatartdsAt
felr6hat6
hatAlyon
kivUl
helyez6s6t
k6rte.
ddp 6s a lelsd vezellk 1995,ndjus 30-dnrongdl1dottneg 6s ndg
hatArozal
a kdrt6rit6si
keresel6nek
helyt
adotl6sk6thavialapb6r- ugyanezen
a napzna baleselalperese/6tlisnerttdvd/|,nlve/ a lelperes
a dolgoz6
Azels6fok0bk6sAg
issorkerill / 995.n iiius30-iina baleselvlzsgilti
meg,a kirt6rit6sl
hatdlyon
kiv0l
helyezte.
Azels6fokti neghallgatdsdra
bizollsdg
Allapitott
csokkent6st
dllal, yalaninllelperesa VonlaldsiF6nokig esendnykdnyvdbe
ellena MAVRt.fellebbezett,
lehla
it6let
megvdltoztatta,
azalapb6r- ielenl6s6la baleselbekovetkezl4r1l6s
16szben
kdr1ln6nyelr6/,
nelynekegyikp6/bir6sdg
azels6fok0ft6letet
A megyei
felemelle
6s6000Ftk6rmegt6rit6s6re
diinyiila vontatdsil6nok,
id6tartamAt
3 h6napra
ninl a nunkdlaldliogkdrgyakorkiiakaplaneg.
csokkent6s
Ehhezkdpest,1995.iilius 7. napiiinkelt intdzkeddsselindilolla
a dolgoz6t.
neg a
kolelezte
nunkiillaldiiogkorgyakorl6jaa KollektivSzerzodds
indokol6s6b6l:
3. sz. ne/16klete
9.1
ld6zet
a ll.lokriit6let
ellen,nely a kolelezellsdgszegds
lelle,llindenekel1llkieneli a negyei bhdsdg,hogya leperesaz egyezlel6si ponliaalapidnaz eli;iriislt'elperes
az alkalnazollioghdlrdny, dezdsi16l
sziinitolt I hdnaponltil lorl6nl.
kdrelndben,naid a benyijtollkeresellevdlben
s a kii116titisi l'live/a KolleklivSzerzddds
3, sz, ne116klele
l//7. ponliadllaliinosalanyl
kdrliril4s ndrsdkl{sdtk6rle, ul6bb enelle lel kerese16t,
haszndl,
llynddonnen haldrozza
neg,hogykonkrdtan
a nunkiilta16ljogkor
rdszbena haldrozalhali|lyonkivil helyezfsdtkdrle.
a bhdsdgieljdrdssordncsakazonkerelekkozollfolyhal, gyakorlfiafelledezdsfl1l
sziinil az I hdnaposinlfzkeddsllehel6s6g,
igya
Aiogvitaazonban
lelledezdsdhez
kdpeslkdsedelnesen
inl4zkedell,
an elyeI az egyezletdsi k6relen n eghatiiroz ligyelen n eI az ll l. 200.- 202. balesetiddponldhoz,
kdrelennelnunkaigyi nelyrefigyelennelaKollektir
Anely rdszbenaz egyezlel6si
Szerzodds
3.sz.nell1kleleV,lejezet10.C.
!-aibanloglallakra.
jogvlldta nunkaviilla/6nen kezden6nyeza nunkdltat6inl6zkedisivel ponlfaszerinlaz elfdrdsndr nen is lell yolnaneglndilha16,
lehdlfelperes
llan hivalkozoll az e16vi l6sre,tekinlve,hogyeldvi /6st n egszaszenben,azonrdszbenaz inlfzkeddsjogerdreenelkedik,uttjbblehiil a n egalapozo
kezden6nyezdsekor
nen sdreln ezellin16zkedds
vlliissii kil6elidrdsnvonalkozd
szabdlyok
a KolleklivSzerzddds
nunka0gyiiogvila
3. sz.ne/l6klet6bennen kerillekdgzit6sre,lgy arraligyelennellennlnen lehet,egydb
ndr nen lehel6.
A lelperes- riszben ellsnervev6lkessdg6l- a joghdlrdny,kdrl6ril6s irdnlel|vill negszakilieliiiriisranen k kerill sor."
4.AKollektiv
Szerz6d6s
25.$-aszabllyozza
a rendkiv0lifelm
kdrle,igyulibbikdrelnealapjiinnen kerilhetsora kiirlirilisi
ond6s
eseteit,
nCrsCkl6s6l
A szenilyi alapb6rcsokkentis
hgro- A K S Zs z a b i l y a i k e d v e z 6
ab
zM
b et .k9 6$, - A b af o
m6i vl ,e l K
a SZ
haldrozalhatiilyonkit'Alhelyezdsdre.
ng l a l l a k n
neghaldrozza,
ekkdntazk6lhdnapnen fenntartolta
a lehet6s6get
a munkaiigyilogvita
inditAsa
esel6n
a felfrlggeszvidebbidei6la KollektirSzerzddds
e sm 6 sm u n k a k O rf b
oe
gn
lalkoztatisra.
lehet,ezdrl azI a n egyei birdsiig - a Pp.253.f (2)bek.alapiiin - a n inln iilis t 6 s r 6
Abir6sAg
oka dolgoz6
magatartAs6nak
v6lkess6g
6t,kdtelezetts69szeg6s6nek
nirlikre lelenelle.'
j oygi v i tm
a e g i n d i t A s aAznedgl y, e z s 6 g im6r16k6t
azMt,96.$ a),b)pontjdban
loglallakhoz
m6rik.
t egh d th, o g ya m u n k a i i g
TanulsC
int6zked6s,
illetve ,lll. 96,f (l) bek.A nunkdltat6,lllelyea nunkaviillalda nunkaviszonyl
megkellfontolnt,hogy a munkAltat6i
beadisAnril
k6relem
vagym6rs6kl6s6t
k6ria dolgoz6,
kivulhelyez6s6t,
mert rendkivilllelnonddssal
negszintethell,
haa ndsik16l
kArt6rit6s
hatrilyon
vdltoztalni,
it6lele
szerint
ezenk6s6bb
nemlehet
a) a nunkaviszonybdl
szdrnazdlfnylegeskdlelezellsig6l
vagy
a megyei
bir6sdg
sziinddkosan
prob16mihoz
hasonl6an
fontos
az,hogyamikor
a stllyosgondallansiggaljehnl6s
ndrl6kbennegszegr,
eljirisjogi
vagy
2. Az el(tz(t
meghallgatjik,
a dolgoz6l
a balesetvizsg616k
akkor b)egydb*6nt
olyann agalaildsttanlsil,an elya nunkavrszony
baleset
bekovetkezik,6s
lenntarldsdl
vagysem. lehelellenn{
tartalmti
vallomdst
lesz,illetve
elismeri-e
a v6lkess6g6t,
teszi.E1161
6ru6nyesen
ellirninen lehet.'
milyen
l e g r eakz,o l t l e l s o r o l mondtakiindokol6siban, A K S Z2 5 .$ - 6 b af n
elsoro
e lste t ecks a kp 6 l d A 1 j6ezl 6
El6fordult olyanjogeset,amikora megyelbir6sAg
sb
aa
ko
l er s e t v i z s g d b
1e
6 iksnmaek r - t a k o nk l v t i l e g y e
6 sb e t b ei sn6 l h eat m u n k 6 l t a tr6e n d k i v 0 l i f e l m o n d d s
h o g ay d o l g o za6l e g e l sm6e g h a l l g a t 6 a
ez6rtk6s6bb
az egyezlet6s,
illetve
a bir6s6g
el6tthiriba jogival,ha a dolgoz6
kotelezetts6gszeg6s6t,
te fele16ss6g6t,
illelve
magatartisit
olyan
t1gy
azl,a megyeibir6sdg
it6ltemeg,hogyaz0gyelbirAl6sdnrila
f o k t 1 nm
a ikn 6 s i t iM
a zt .9 6 .$ ( 1 ) b e k e z da6) vs a gby l p o n t jaal a p j e n .
lagadta
nyilatkozatdt
figyelembe
kellvenni,
6s mivefa legelso Ezttf masztja
alria Leglels6bb
dolgoz6
osszes
Bir6sdg
Munkarjgyi
Ko1169iumdnak
682.sz.
t eu l a s z l d shdatn, e m
e l i s m o n d t a , 6llAsfoglal6sa,
amely
szerinl:
m e g h a l l g a t 6nsekm
o rc s abke i s m e rm
mr t e
h o gm
y i tk e l l evl o
l l nlae nni ea za d o thte l y z e l beeznz, eell i s e
a z it s ,h o g y
KolhklivSzerzddds
a rendkivililelnondilsalapjilulszolgii16
eseleket
"A
utasitAsokat,6s
egyben
v6llalta,
hogy
azokat
megszegte.neghaliirozhalia.
ismeri
a vonatkoz6
Eza szabiilyozils
azonban
6rlelenszerAen
csakp4ldii16- bir6sdgi
joger6s
it6let
vanarran6zve,
hogy zdjelhgi hhel,a lorudnyrendelkezdselnek
3. Tobbels6lok0- kozt0k
alkalnazdsdl
nen korldlozhatmega dolgoz6
a munk6ltat6i
int6zked6sre
vonalkoz6 p, (ttt.e6.f (2)bek)'
sikerrel
l6madta
amikora jogkorgyakoro
ljaazeljirista baleset
bekovetkezt6t6l
F i g y e l e! m
A m u n k d l t arl 6
e n d k l v 0l el il m o n d dj osg C v a l aazn n a a
hatArozatot,
k lapt ae g ,
s z d m i t o t ln3a0pe h e l tuet d ni n d i t o tm
MUN K A i d usl z o l g do1k6t 6vl a l 6l u d o m d s s z e r z ds sz td6ml l t oHt tA R 0 M
it6let6b6l:
a munka0gyi
bfr6sAg
NAP0N
B E L U6Ll h e l .
ld6zet
a e g i n d i t des1a6m
7. sz.lejezele82.f-iiban rendekezik K 6 r e m
a k o 1 1 6 g 6hkoagt ya
, m u n k a t i jgoygi v i tm
Az alperesKolleklivSzerzdddsdnek
tt indenjogtanicsosdval,
nunkavdllalivalszenbenalkalnazandd k6ppen
a vilkesenkotelezeltsdgszegd
konzultdljanak
a szakszervezet
vagya tertileti,
nelyne*6.ponljaszerlnlajogkovelkez- illetve
helyiM0SZIgyviv6vel.
hdlrdnyos
lbgkovelkezndnyekrdl,
irdnyuldeljdriisszabdlyail
a KollektivSzerzddis3,sz.
DrV
, a g a d al lyd i k 6j o g t a n A c s o s
ndnyekkrszabdsdra
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Els6 ldpdsek crz embarg6 felolddso. fel6
(egy szerbiai utazis trirt6n6sei)
A tdrt6nelemm6r tobbszdrbebizonyitotta,
hogya sportk6zoskapocs
ember 6s ember kdz6n, b6ruk szin6t6l, vallSsi hovatartozdsukt6l
fuggetlenul.Ez a kapocskUldndsener6s lehetakkor,ha mozdonyvezet6 6s mozdonyvezet6kdzcittj6n l6tre, orszdghat6rokatSthidalva.
Erre volt p6lda 1995.november20-a, amikora magyarMozdonyvezet6k Szakszervezet6neknagypdlyAslabdar0g6v6logatottjakitogatott BelgrSdbaa szerb Mozdonyvezet6kSzakszervezetemeghiviis6nak elegett6ve.
gyUlekezett
November19-6n Kiskunhalason
a magyarmozdonyvezet6k csapata.Az orsz6g krilcinboz616szei161
6rkezettj6t6kosoka k6zcis
eb6den ismerkedhettekmeg egym6ssal,majd azt kdvet5ena kelebiai
sportkdrmeghlvdsdnakeleget t6ve a hatdrmentitelepril6sreutaztak,
ahol a h6zigazd6k,6regfi6k' csapat5valtartottakedz6m6rkdz6st.
A 2x30 perces mdrk6z6sen mozdonyvezet6ink6:0 ar1nyban gy6zedelmeskedtek az udvarias 6s sportszer0 hAzigazdik ellen. KUl6n
kdszonet illeti a sportk6r vezet6it, akik lehet6s6get biztositottaka
velogatottels6 szerepl6sdhez.
A m6rk6z6stkdvet6ena csapat ism6t Kiskunhalasrautazott,ahol a
,,gond6z6"tahAzdbanhal6sz16vacso16nvett6k16szt.Aj6t6kosokm69
a kora esti 6rdkban nyugov6ra t6rtek, a kis6r6k 6s a MOSZ alelndke
hajnalbany0l6 besz6lget6senpr6b6ltaa ,,vil59otmegvdltani".
November20-6nindulta csapatBelgr6dba.SzabadkSraval66rkez6s
uten csatlakoztaka magyar csapathoza szabadkaimozdonyvezet6k
szindik6tus6nakhelyi k6pvisel6i,mely csatlakozdsegyben azt is
jelentefte,hogy Belgrddiksem foly6kony,sem szildrdelldtm6nyb6l
nem szenveden hiSnyt a magyar csapat. KUIOnk6szdnet illeti a
szabadkaikoll6gdkataz6rt is, hogy lehet6s6getbiztositottaka magyar
hogymozdony16l
koll6g6iknak,
is tanulmenyozhassdk
a szerbvasutakat.
A belgrAdi6rkez6st kcivet6enreggelivel egybekdtdttfogad5son vettunk r6szt,melyen kdlcsoncisen
k6sz6ntdtt6kegym6sta deleg6ci6k.
Ezt k6vet6ena vencl6glSt6klehet6s6getbiztositottakarra, hogy mega Belgrddalatt hrjz6d6nagyvas0tip6lyaudvart.ElmondtekinthessUk
tdk, hogy k<tzel60 krn hossz0 vas0ti h6l6zat teruilel a f6v6ros alatt,
melyeken160 km/h sebess6g0a p5lya ki6pitetts6ge.lmpozAnsl6tv6nytnyujtott,mind 6pit6szeti,mind kjvitelez6siszempontb6l.

A vdrosn6z6stkdvet6enaz aut6busza m6rk6z6sszinhely6resz6llftotta a csapatot.
13.006rakorvonultfel a p6ly6raa szerb6s magyarmozdonyvezet6i
velogatott,ahol a kolcsdndskoszdnt6stkdvet6ena helyi sajt6 szdmdra a csapatokf6nyk6pez6shez
6lltak6ssze.A kiss6m6lytalaj0pdlydn
v6gig sportszer0m6rk5z6st lAthatofta k6zdns6g. A 6. percben szerezte meg a vezet6st a magyar vSlogatott, melyre a 20. percben
vAlaszolta szerb csapat. Az els6 f6lid6ben m6g t6bb vesz6lyes
tAmad6st vezettek a csapatok, de tovdbbi g6lok nem szUlettek.A
mdsodik f6lid6 elej6n szemerk6l6 h6dara nehezitefte a j5t6kot, de
tov6bbrais igenj6 maradta m6rk6z6sirama,szinvonala.Kiegyenlitett
volt a jet6k, mindk6tkapu sfrfn kerriltvesz6lybe.M6r-m6rtjgy t0nt,
hogy igazs6gosdcjntetlennel
z6rula m6rk5z6s,mikora szerbcsapat
a 75. percbenmegszereztea vezet6st,s egybena gy6zelmet.
Elfogultsdgn6lk0ldllithatom,hogy v6gig egyenrang0ellenfelevolt a
magyarcsapata mArt6bb 6ve egyUttj6tsz6 szerb vdlogatottnak.Meg
kell emliteni,hogy a jdt6kvezet6igen j6l dirigdlta a m6rk6z6st,s
l6tv6nyosmozdulataielismer6stvMak ki a k6z6ns6gsoraiban.
A m6rk6z6st kdvetSen a r6sztvev6k az eb6d szinhely6re utaztak
vissza,s p6tolt6ka jdt6k alattifolyad6kvesztes6get.
A vacsoretkovet6en BujovicPeterk6szdntohea magyardeleg6ci6t,s egybenkiemelte a tal6lkoz6azon fontossdg5tis, hogy a sport ism6t lehet6s6get
biztositotta k6t orsz6gmozdonyvezet6inek
taldlkozrisdra.
A magyar
deleg6ci6r6sz6r6lApavdriJ6zsefa MOSZaleln6kek6szontemeg a
meghiv6st6s a vend6gl5t6st,majd sz6bandtnyfjtottaa szerb mozdonyvezet6iv6logatott16sz6rea meghlv6stjov6 tavaszra Budapestre,
valamint6tadtaSiposJ6zsefeln6krir level6t,melya szerbeln6k0rnak
sz6lt,ebbenaz 6v elej6resz6l6 meghfv6svolt.
A vacsora ideje alatt a szakszervezetekvezet6i kerekasztalmegbesz6l6sttadottak.A szerbmozdonyvezet6k
elnoke BujovicPetdr,Tuvics Marink6titkAr,PetrovicsBraniszl6v6s ProkicsDragdnaleln6k,
Damjanic llija elndks6gi tag k6rte a magyar Mozdonyvezet6kSzakszervezet6t,hogy t6mogassukd6li szomsz6dainkALE taglelv6tel6nek lehet6s6g6t.K6rt6k,hogy az ALE-velkapcsolatos(alapszab6ly,
tags6gifelv6telek)inform6ci6kr6ltraj6koztassuk
szerb koll6g6inkat.
Magyarr6szr6lApav6riJ6zsefdr,valamintKiss Ldszl6,N6methAntal
6s T6th Ldszl6 kiskunhalasitagcsoporti
UgyMv6ktdj6koztat6tadtak a feltett k6rd6sekre,s egybena kiskunhalasitagcsoport
r6sz6r5l december 30-ra meghfvt6Lka
szerb Mozdonyvezet6k Szakszervezet6Pdcsefta Mecsekiparkerddben1962 6ta mfikodik egykisvasritazAllatkert 6sa Viddmparkkozritt.
nek k6pvisel6it Kiskunhalasra,ahol a
Az eredetitervekszerintktizel 3 km hosszrilett volna,jelenlegcsak800m6ter.H6romnyitott kocsi
MOSZ elndk6vel egyuttesen tovdbbi
6s egy mozdonyajrirmfpark- Sajnosa gazdasdgineh6zs6gek
riatt az dllagaegyrerorrlik. 1990
egyeztet6seket
tartunk.
6ta p6csimozdonyvezet6iizemeltetia kisvasutat.
Brjcs0z6ula szerb koll6g6k ajdnd6kula
A Mecsekikulnirpark (a berbead6)ez id6 6ta mindenti4mogatdst
megsziintetett.
1995.jfrlius 1G6n
r6szWevSknektollakkal, p6l6kkal kedvesajelenlegi iizerneltet6kezdemdnyezds6vel,
al.apt6k6j6vel
alapitv6nythoztunl<16tre.
kedtek. Szabadkai koll6gdink- akiknek
A MECSEKI KISVASUTERT ALAPITVANY c6lja:
oroszl6nr6sztlk
volt a tal6lkoz6megrendeA Mecsek tern€szeti kultrir6j6nakmegismertetdse,
v6delme,a Mecseki Kisvastit szinvonalas,
z6s6ben-, a magyar deleg6ci6teg6szen
mindenig6nyt kiel6git6 mfikodtet6sdnkereszt{il.
az orszdghatdrigkis6rt6k.
Egy olyan szolg6ltardstdmogatiisa,annaliel6segft6se,
amelyl6tv6nyosform6banad betekint6sta
Kdszdnetiinketszeretn6k kifejeznia mozterrndszet6rt6keibe6s tizezrekfigyelm€t,a term6szetv6delem
in4ntiigdnydtkelthetifel.
donyvezet6kv6logato$6banr6szNev6jet6kosoknak,hogy v6llalt6ka t6bbnapostdvol- a Mecsekiparker6egyik nevezetess6g€nek
fenntartdsdhoz,
illetve mrikodtet6sdhez
sziiksdges
l6tet,6s kiemelked6enk6pviselt6kszakszeranyagifelt6telekegy r6sz6nekbiztositi{sa,
vezetunketezen a sportendezv6nyen.
- elsdsorbana kisvasfton utaz6 gyermekek6s sziileik r6sz6rekrimyezetv6delmipropaganda
A csapat tagjai: Keresztes J<izsef P6cs,
terjeszt6se,
Marosi lstv6n Domb6viir, Kovacsik
- az€ventemegrendezenddOnz6gos
Kisvasutasnap (augusztus19-20.)helyi rendezv6nyeinek
Ldszl6 Domb6v6r,Sutyor Zsolt Sz6kes.
lebonyolit4sa,
feh6rv6r, Babai Dezs6 Hegyeshalom,
- gyermeknapiprogramokszervez6se,
Baranyai Zsolt Szombathely, Csiszdr
- a kisvasritipilya meghosszabbftris6hoz
sziiks6gesanyagifelt6telekbiztositdsa,
J6zsef Szeged, Kakuszi Lajos Kiskun.
- korszerfbbkocsikvdsrirl6sdvallehet6s6getbiztosftaniarra,hogynecsakid6nyjellegrien,hanem
halas, Havasi Antal Kiskunhalas, Gyareg6sz6vbenig6nybevehess6kP6cslak6i, illetve az ide drkezdbel- 6skiiifoldi venddgek
mati Zoltdn Kiskunhalas, Veszpr6milm.
Azzal ak6r6sselfordulunk Oncjkhciz,hogy cilunk el6r€s6hez
segits6ggelhozzAjArulnsziveskedre B6k6scsaba, Radmanics J6nos
jenek.Mindezekfigyelembevdtel6vel
k6{iik szivestiimogat{sukat,
k6relmiinkneka lapjukbanval6
Nagykanizsa,Fodor lmre Miskolc, Makmegjelentetds6t
el6reis koszonjiik,rem6lve,hogy meg6rt6sretalil.
kai Attila Miskolc, Juh6sz Tam6s MisPics,1995.okt6ber26.
kolc, Gergely J6nos Hatvan, Kov6cs
Thszteleftel
az alapftvdnynev6ben
Gyiirgy Nagykanizsa.
Andrdczi Istvdn
Kiss Ltiszld
B6vebbfelvildgos it 6s: H ermeszD ezs6ni 05-I 7-55, 25-09
tenileti iigyuivd
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Olna"nikud(,x
Vastiti j drmtivek

6s gazdasdgoss6g!

Moldova cydrgy ktinyv6nek hiress6 vilt
mott6iit mindenki ismeri, a folytatist mir
i6val kevesebben.Az el5bbit Szentgydrgyi
Tamls hozta fel peldinak egy vele k€szitett
riportban, az ut6bbir6l viszont senki sem
besz6l.Moldova egy k6s6bbi irisiba megemlitette, hogyan fogadta konyv6t a vasitt
vez6rkara. 5z6 szerint id6zem: .A vtdak
c lejirctasa
kitziltt sznepeltc vcs0t tekint€ly&rej<
szerintc vwit vqe(seaI nsn
holottvllemaryem
gondosgoda mty'ljfuamegtelte
bizta ide1cnkezekre,
mogo...'. P6ldiul a nyilatkozataikkal.M€g
ha nem is virjuk el t6luk, hogy szak6rtelmet vagy dnkritikit tanrisitsanak, n6mi
talin m6g egy MAV-vekdvetkezetess6get
zet6r6l is fel lehetne t6telezni. El6szcirazt
mondia a vez€rigazgat6 (tel)es l.oggal): "A
kisirletezar."Igy helyes.
mtgyoriparneovasriton
e6yiittEgy-k€t h6nappal k6s6bb:
"Hosz[t6vri
mriktitbi mq6llcpd,istkittittttinka Gonzgytnol.
Akkor most melyiket higgyiik el? A ,,kis6rletez6s" mir eddig is sokba keriilt a
MAV-nak. Ene az a megoldis, hogy a
vez€rigazgat6 nyakiba iiltetunk egy ,,miniszteri biztost". Az ,,biztos" 6rt hozzi.
Egyik nap m6g agyba-fbbe dics6ri az ildozatiit, n€heny h6t mulva pedig eltivolit(tat)ia. Ilyen kctriilm€nyek ktizott kit6l
lehet drdemleges munkit virni?
Az ut6bbi fbl-egy -€vben naponta lehet
hallani-olvasni a MAV katasztrofilis p6nziigy' helyzet€r61. tur6l mir kevesebbet,
hogy mi vezetett idiig. El5sztir is: a MAV
a szemdlyszillitist soha nem is pr6bilta
nyeres6gess6tenni. Misodszor hozzAszokott, hogy mindig van elegend6 (esetleg
m€g tttbb is) olyan szillitand6 iru, amelyet csak vasriton lehet fuvarozni. A 20003000 t-s tehervonatok pedig eltartottik a
vasutat. Ebb6l kcjvetkezett, hogy a MAV kev6s kiv6tellel - tehervonati szempontok
szerint szereztebe mozdonyait. E tehervonati mozdonyokat ktidekedtett€k (6s kozlekedtetik a mai napig is) gyorsvonati
sebess6ggel,amit a leger6sebb, legiobb
min6s6gt pilya is megsinylene.
Csak p6ldak6ppen: a ,,Gorillit6l", az egykori ES 499 sor. mozdonyt6l feltett6k-feltik a MAV pilyiit, holott az a iirmri a V43
sor. mozdonyokt6l elt6r6en k6d6pcs6srug6zissal rendelkezik, 6s - ellent€tben a
V63-asokkal - tellesen rug6zott vontat6motoriai vannak. Alapvet6 krilonbseg a
MAV 6s a koribbi CSD kdzdtt: ott tudomisul vett6k, hogy a pilyiik olyanok,
amilyenek, de legalibb igyekeztek ezt a
iirmrivek fut6mfv6vel kompenzilni. A
vasrit odiig mir eliutott, hogy m€r6kocsikkal ill. - szerelv6nyeRel tudja ellen6rizni a pilya illaporit, de legalibb olyan
fontos lenne a mozdonyok pily6ra gyakorolt hatisit is vizsgilni. Tipikus, bir sokkal
egy6rtelmfbb, ,,tyrik vagy a toiis" - probl6ma: nem a pilyit6l lett rossz a iirmfivek
futisa. hanem a merev fut6mtvek 6s ten-

gelyhaltdsokteszik tcinkre a piilyit. Ha mir
egyszer v6geseka vastt beruhizisi lehet6s€gei, sokkal 6sszerribb lenne azt az 6szszeget hasznilhat6 mozdonyok beszerz€s6re forditani. Tcibb szempontb6l is: l :
Egy 16 furist iirmfi rossz pilyin is tud
haladni. 2.: Egy rossz futisri jirmffnek
semmilyen pilya nem el6g i6 (Maa, Bz).
3.: Id6zet a ,,Vasftvilag"-b6l: "...szimos
helyen a szem6lykocsiknil a viteldiibev6tel
m6g a l0%-os t6kekamatot sem hozza
meg, nemhogy a kcilts6geket;...a mozdonyok pedig m6g l0%-os tctbbletet is
4.: A MAV-nak mir most
,,>>hoznak<<"
sincs elegend6 tizemkEpesmozdonya; ez
a helyzet virhat6an csakrosszabbodni fog.
5.: Ha alapkovetelm6nynek illitluk, hogy
egy rii iirmf (mozdony) t6bb c6lra hasznilhat6 legyen, ezzel arinytalanul tobb
ielenlegi g6pet ki lehetne viltani. 6.: Ha a
technika ielenlegi illisit vessziik alapul
ttizel6anyagfogyasztis, karbantartisi96ny,
ilzemk6szsdgstb. tekinteteben az iizemeltetesi koltsdgek cscikken6seI 0 6ven behil
megt6rithetndegy ti g6p irit. Egy motorcsere irinak ,,visszahozisihoz"nem kellene tcibb 4 €vn6l.
Ha elhissztik vagy legalibbis felt6telezziik,
hogy a szem€lyszillitis eleve rifizetdses,
annil kev6sbe 6rthet6, mi k6sztethette a
vasrit vezet6s6tarra, hogy az l-es vonalat
160 km/h-ra 6t6pittesse.
Amig egy orszig
vagy egy c6g ilyen m6ly goddrben van, ez
a program nem tdbb nagyzisi h6bortnil.
Egy ilyen beruhizis a jelenlegi kcirtilm€nyek kclzdtt csak arra i6, hogy minden
mozgathat6 t6ke arrafel6 mozogion. Sokan
foglalkoztak mir ennek a r6szleteivel, 6ppen csak azzal nem, milyen p€nzugyi
kimenetele lesz a programnak. Eddig is sok
peut elvitt, m6g tdbbet fog, addig pedig
mist nem fognak feileszteni.Ami a legfontosabb: azok a vonatok, amelyek sziiks6gess6teszik az it€pitest, aligha fogiik
megtermelni a kolts6geket. Ez nem TGV.
Ahhoz, hogy a villalkozis belithat6 id6
alatt kifizet6dicin, a nemzetkdzi vonatok
(f6leg az EC-k) kihaszniltsiga igen kev6snek trinik. Ha viszont a teherforgalom
bevetel6b6l szinddkoznak ezt fedezni, fib6l a keresztfinanszirozisnil tartunk. rAadisul a tehervonatok nem is ig6nyelnek
160 km/h sebess6gf palyit. M6g egl
adal6k: ha meg is indul a 160 km/h
sebess€gtkozleked€s,nehezen k6pzelhet6
el, hogy egyideifileg k6pes ,,hozni" az
6pit6s kolts6geit €s az rii iirmfivek (a
kocsik, 6s a mindenk6ppen sziiks6ges
mozdonyok) erit. Lehet, hogy a TGV
penzugyi siker6b6l indultak ki a kezdetekn6l; igaz, hogy a TGV beruhizisai tiz 6v
alatt megt6rtiltek, de a kett6t nem lehet
egy napon emliteni. Minden nagyobb hordereif villalkozisnak (TGV, Sinkanzen,
ICE) volt valami koncepci6ja, ami legjob-
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ban hiinyzik a MAV ielenlegi tev6kenys6g6b6l.
El6g r6gen pr6bilja a MAV a korminyzat
nyakiba varrni a pilyafenntartis kcilts€geit. Csodilkoznak, hogy nem kapnak ulSna
k6t k6zzel? Az IC vonatok illit6lag nyeres6gesek. A vasrit m6gsem hailand6 az
IC-vonalakat normilis illapotban tartani.
Mert ha egy ilyen vonat 120 km/h sebesprodukril
s6gn6l, hegesztett viginyon
iieszt6 ,,kigy6zisokat", azt nem lehet normilisnak mondani. Neh6z elhinni, hogy
100 km-enkdnt 4-5 durva irinyhibit nem
lehet fel 6v alatt kilavitani. Ha a MAV
ennyire tttr6dik a legfontosabb vonalaival,
vaion mennyi figyelem lut amelldkvonalakra? M6g valamit az IC-r6l: ha egy eleve
nem tril j6 6llapotban lev6 pilyit I 60 t-s
szerelv6nymiatt 80 t-s gdppel ddngdltetnek, nem lehet csodilkozni az eredmEny
lilttin. Ami a korminyzat esetlegesszerepvillalis:it illeti: egyesek fgy beszelnek 16Ia, mint ha mir eldontcitt t6ny lenne. Erre
hagyatkozni k6sz dn gyilkoss6g!
Ez a pilya kciruli huzavona annyi csapdit
reit, hogy mire a v6g6re 6riink, nem lesz
mit tirgyalni. El6g, ia a torv6nyalkotis
iitem6re gondolunk. Es m6g ha el is kdsztil
a koncepci6, akkor is hiinyozni fog a
hiborir hirom kell6ke.Fzlrr az 6n v6lem6nyem az, hogy a ielenlegi illapotot - a
kiriv6an durva pilyahibikt6l eltekintve realit6snakkell elfogadni.
Erdemesebb (lenne) a iirmtvek fel6 fordulni. Ezen a t6ren u.i. m6g rosszabb a
helyzet, mint a viginyhil6zat tekintet6ben; rij mozdonyok beszerz6sea v6gtelens6gig nem halogathat6; azonos dsszegfelhasznilisa viginyfehi)itisra vagy mozdony(ok) visirlisira, nem iir egyforma
eredmdnnyel; egy gazdasigos iizemrl i6rmfl megtermelheti a pilyira forditand6
anyagi forrisokat (is), mig a forditottia
nem ilyen egy€rtelmt. Nem besz6lve ar16l, hogy egy vonal egy-egy szakaszinak
feltjitisa nem lelent sokat, de ha egy vonal
mozdonyainak csak a harmad6t is sikertil
korszerribbekre cser6lni, az mir min6s6gi
iavulist hozhat.
Mindenki el6tt ismert, hogy a vasrit szillitisi teliesitm6nye drasztikusan cs6kkent,
de ennek a vonalank6nti megosdisit sem
ertott volna kozolni. A fbvonalak forgalminak visszaesEs€tindokolhatta az ipar
hanyatlisa vagy a d6lszliv hiborri, de a
mell6kvonalakat ezek sokkal kev6sb6 6rinterr€k.
A mell€kvonalak mentdn nem csdkkent
ldnyegesen a szillittat6k szima; inkibb
arr6l lehet sz6, hogy ktisztinik, de nem
k6rnek a vasirt egyre drigibb 6s egyre
alacsonyabb szinvonahi szolgiltatAsaib6l.
Ezt kUls6 t6nyez5kkel magyarizni, egyszerfen nevets6ges.N6mik6pp leegyver{sitve a dolgot: fele r6szben szervez€si; fele
r6szben mriszaki probl6ma. Az el6bbire
csak egy p6lda: ha a vastt a hatiron 6tvesz
egy trilsulyos kocsit, ennek a kdvetkezm6nyeit nem hirithatni a megrendel6re.Ha
m6gis megteszi, nem csodilkozhat raita,
ha fuvar n6lkUl marad. Ami a mflszaki
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vempontokat ilieti: aligha gyorsitia az
elegyiramlist, hogy minden egyesmell6kvonal - ISvonal itrnenetnEl g6pet kell
cser€lni. Csakazert, mert egy harmatgyenge melldkvonali mozdony f6vonalon, rendes terhel6ssel nem tudni az alaosebess6get el6rni.
hthetetlen m6don m6g a mozdooyvezet6k is vitatiik az er6s mozdonyok szilks6gess6g6t. Holott ez egy-egy mell€kvonal
vempontiib6l
kiszolgilisa
korintsem
mindegy: kell-e kiilcin g6pet iizemeltetni
ana az egyfalta munkira, vagy elvdgezheti-e egy illomisi tartalEk.Az, hogy egy c€g
akar-e a vasrittal fuvaroztatni, azon is-mrilik, mennyit kell virnia egy-egy koqsirakominy beillitisira vagy felv6tel6re. Viszont ha a vastt tiz mozdonyib6l csak egy
kcizlekedhetmell6kvonalon €s arra az egyre 6rikat, esetleg napokat kell virni, nem
csoda, ha a k6ztri szillit6k lektirtizik.
A vasrit 6rdkk€ visszat6r6 probl6miia a
szemelyszillitis. lcgiobban tal6n innen hiinyoznak a pontos szimok: ki szimolta ki
€s mi alapjin, hogy melyik vonal 6s
mennyire rifizet6ses. Az iltalenositis
egy€bk6nt is fiilrevezet6: nehezen hihet6
el, hogy minden mell6kvonalon, mindenfalta szolgiltatis vesztes€ggeljir. A kiadisok is mis term6szetfiek: teherforgalom
eset6n sztiks6g van iilomisolaa, szem6lyvonatoknil pedig a meneoend jeient ktitctttseget.Kisebb teherg6pkocsi-mennyis€get akir vegyes vonatokkal is c€lba lehetne
luttatni, ha pedig a kocsimennyis6g ezt
nem teszi lehet6v6. akkor eleve ertelrnetlen felszimolisr6l besz6lni. M6g miel6tt
elkezdett volna a vastt vezet6se tcimeghiszteriit kelteni, talin megvizsgilhatta
volna az €rintett vonalak tizem6t. Mir az
dsszehasonlitisalapia is k€ts6gbe vonhat6:
a vonalak egy r6sz€n Bz motorvonat kcizleked&, misik r6sz6n M47 sor. mozdony.
A k6t iirmt itzemi koltsdgei kozott igen
nagy ktilc;nb€g van. A teherforgalom
szempontiib6l el6nycisebb az M47 -es
(nem kell plusz mozdonyt tizemben tartani), vem€lyvonati szempontb6l viszont
rosszabb (l6nyegesen ttibbe kerUl). Ezen
lehetne ugyan javitani (van is ri p€lda:
2023 , 2032 psz. g6pek) jobb motorral, 6s
m6g inkibb egy i6 hajt6mfvel, de m6g
akkor sem egyenlitend ki a Bz kisebb
holttomegEb6l ad6d6 el6ny6t. Ha mir a
Bz-n6l tartunk: ha a MAV egy vonalszakaszon (Si6fok-Tab), ill. k6t iiraton (Balassagyarmat-Budapest) csdkkentette a viteldiiat €s a jelek szerint igy is meg6ri, akkor
el6g nehez felfogni a tdbbi Bz ,,gazdasigtalansigit".
higyelhetjtik a flanciikat a TGV-iuk, ill.
annak sikere miatt, kdzben megfeledkeziink arr6l, hogy 6k sem a TGV-vel kezdt€k. Viszont tudtik azt (a finnekkel egyuu)
amit mi nem: gyenge min6s6gfi pilyin
nem k€ttengelyes iirmrlvet kell kttdekedtetni. Minel rosszabb a vtgiiny, annil iobb
fut6m{ kell hozl.F-z nilunk 6ppen forditva
vah: a leggyeng6bb pilyikon iirnak a legrosszabb futisri iirmdvek. Sem a franciik,
sem a finnek mellEkvonali motorkocsila nem
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nehezebba Bz-nel, m6gis mindkett6 n6gytengelyes. Mvel feleakkora a tengelyterheI6s, a piLlya ig€nybev€tele is kisebb, a
forg6viizas jelleg pedig iobb futist garantil. Ezel szemben a mi Bz-nk a l20
kn/h-ra. enged6lyezen f6vonalon k6pes
80 kn/h-ra, riadisul igen kellemetlen
rizk6disok, ugrirlisok kdzepette. Ugyan
miben veszi fel a versenyt egy Bz mis
kddeked6si eszktiztikkel? tegfellebb irban. K€rd6s, hogy ez ellensulyozza< a
hitinyait.
A k6nyelmetlensEget biztositla
a k6ttengelyes fut6mfi 6s a laitikin aluli
ill6sek, a hosszri menetid6t ped{g a lblresikeriilt g€pezet. fn ez6rt nim i-s csodilkozom raita, hogy a tisztelt utaz6ktizdns6g
nem tolonS egy ilyen utazisi lehet6s6gert.
Egy komoly vasutat az kiildnk)ztet meg a
MAV-I61, hogy igyekszik val6ban hasznilhat6 mozdonvokat beszerezni. a MAV
ielenlegi vontat6iiirmfiveinek dtint6 tttbbs6ge egyetlen cdlra is csak i6indulattal
alkalmas, 6s talin egy van, amely tdbb
feladatkcirben hasznilhat6. Ez azt hozza
magival, hogy l6nyegesentobb mozdonyt
kell tartania a vasritnak, mint amennyire
val6bansztiksdglenne, csupin az6rt,mert
minden vonhdsi feladatra mis tipusri 96pet rendszeresitett.Ha ennek ellenere egyegy munkira nem az ana legalkalmasabb
g6pet kell ig6nybe venni, az is tttbble&iadessal, ill. feleslegesbonyodalmakkal iir.
Pl.: M41 sor. mozdony helyett M44-es,
M62-es; M47-es helyettM4l-es; M44-es
helyett M43-as.
Azt a vontatisi munkit, amelyre a vastt
jelenleg tizfele Diesel-mozdonyt hasznil,
n€ggyel is magasabbszinvonalon el lehet
ne l6tni. A k6tfble motorvonat helyett egy
is el€g lenne. Ha valahol sz6ba kertil a
vontat6lirmfivek sokfelesdge;mindig elhangik ennek a tarthatatlansiga. Csak az a
bal, hogy a tendenciasemmit nem javul:
a legiriabb feilem6nyek szerint is minden
mislble
motor
keriil.
lirmttipusba
(M42 :MWM, M40:Jenbacher).
Ahhoz, hogy egy mozdonyt igazin hasznilni lehessen, bizonyos kdvetelm6nyeknek meg kell felelnie. Egy i6l k€pzeu
Ganz-m6rncikm€g az M42-es 870 LE-i6t
is sokallja,holou a DB VlO0-asiban (hasonl6 tdmegf, mint az M42-es) mir az
50-es6vekv6g6n I 350 LE voit. A ,,ktizepes
tengelyterhel6s" vonktisi szempontb6l
egy6bk6nt is 6rtelmetlen: egy ilyen lirmff
nem ktizlekedhet minden vonalon, fbvonalra pedig rendszerint kev6s a von6ereie.
Lehet korlitozott a teliesitm€nye, akkor
viszont ne legyen nehezebb48 t-nil, lehet
20 t-s tengelyterhel6se,de akkor hegyeket
tud)on mozgatni. Az is le van irva, hogy
a gyorsit6k6pess6ga gazdasigossig alapfeltdtele. Nem v€letlemil aiinl az ORE | 0
LElt fajlagos teljesitm6nyt szem6lyszillit6
vonatokhoz. Nilunk ilyenek vannak: Bz 6s
MD 4 LElt, M47 + 3 Bbv kocsi: 6,2\-E/t,
M 4 l + 6 d b B h v k o c s i :5 , 1 4 U . / r , M 6 l +
l0 db Bmo kocsi: 3.76 I-E/I.Y+3 + 9 db
Bhv kocsi: 7,6 fi/t, BDV motorvonat: 7
Ii/t. Ez a vonatok menetdinamikiiin meg
is litszik.

A szemElyszillitis az USA-ban is veszteseges, az Amnak 6llit6lag 700 milli6 dollirt
fizet ri 6vente. A ,,Mozdonyok" c. Mezeifele konyvben m6gis az olvashat6, hogy
az USA-ban is tettek nyeresEgessd
szem6lyforgalmat: kOnnyri, er6s 6s gyors motorkocsikkal, amelyek 18,6 LElt fallagosteliesitm6nnyel€s 145 km,zh v6gsebess€ggel
' rendelkeznek. A vesztes6g felsz6molisa
csak igy k6pzelhet6ell
A vasrit a melldkvonalak illapota miatt
sebess6gbennem versenyezheta kdzrittal,
im ezt a hitrinyt mindenk6ppen lehetne
csdkkenteni er6telies gyorsitissal, adottsigai alapiin pedig a vasritnak kellene k6nyelmesebbnek lennie. Arban talin most
is versenyk€pes.
Hogy tirgyilagosan it6lhesstikmeg, mit6l es
mennyire eredmenyes a lv{AV tevekenys6ge
nem irt a iirmtvek hatisfokit is megvizsgilni. Ma mir sorozatban k6sztilnek olyan
motorok, amelek faflagos ttlzel6anyagfogyaszt6sanem haladiameg a 200 g/kwh+,
ezzel szemben a vastt leggazdasigosabb
motoria is 221-272 g/t<Wtr-tio,zouGemel.
A romin mozdonyok motoriainil ez az 6rt€k
326 g/kWh, 6snyilvin nem ez a legoszabb,
ahogy azt az tlzemeltetesi zsebkdnyv is tantsitia. (Pl. 50 kW teliesirn6nyfi vontatis nelkuli {rit6sn€ls6o-6s0 g/kwh [r])
AzM62 sor. mozdonyoknil ugyanez 280 €s
400 g/kwh kdzdtt viltozik. A Bz motorkocsi
MAN-motorilnak fajlagos fogyavtisa 250
g/kWh. [ithat6, hogy kdzel sem annyi
gizolajat hasznilnak el ezek a motorok,
amennyit ma indokoltnak tarthatun-k.fu ami
m6g rosszabb: n6h6ny er6{tvitel messze
alulmulia Mrmelyik motort. Pl. az M4l-es
mozdonyok hat6sfoka- vivonylag gazdasigos motorjaik ellenere - 14 €s 27% klzdtt
ingadozik. A ,,korszerf" M32-esekn6la maximum 22%, a minimum kb. l0%. M43-as,
M47-es: max.24o/o,min. kb. l0%. M61:
I 9-28%. Bzrnot: 20-28Yo.
Ha m6g egy Bz motorkocsi is - gazdasigtalan motoriival - 2.8% kertilet hatisfokot
produkil, egy korszerfl mozdonyt6l elv6rhat6 30%.
Henry Fordnak volt egy mondisa: ,,Egy
adott munkaflzis elv€gz6sehez minden
szti}sdges misodpercet biztositani kell, de
azon tul egyetlen egyet sem..." Ehhez hasonl6an: egy Diesel-motor f6tengelye csak
annyit fordulion, amennyit felt€tlenrtl kell.
Ha tobbet forog, ttibbet is fogyaszt, riadisulid6 el6tt elhasz:ril6dik. Fh egy motor 1,7
rn/s dugattyri-koz6psebesseg
melett is tud
tizemelni, akkor ne jirassuk alapj6raton 44,55 m,/s-mal. Ha az enged6lyezettsebesseg
tartisa minimilis von6er6t ktivetel. akkor
feleslegesen jir a motor nagy fordulatvimon, nigy dugattyusebesseggel.(M4l:
7,24 m/s, M43: kb. 7 m/s. MDmot: l0
m/ s,Bz: 10,5 m/t. Ritka kiv6tel az M6 l -es:
alaplirat 2,33, v6gsebessdghez
2,8 m,/s.
Talin az elmondottakb6l is lithat6, hogy
mennyi mindenen lehetne 6s kellene €sszerfen viltoztatni. I{a akir csak a tdred6ke is
val6siggi vilik, nem lesz kerd6ses sem a
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IllzApvezethi mirr6s€gben sok hazat 6s mds rendezv€nyeken taldikoztunk Guba SSndorral' ald a legut6bbi miskolci rendezvdnyen m6r vontatAsi f6ndki
mirr6s€gben vezntte lds hlangydznlemre a debreceni
csapatot. Gyalcan volt az utazikeretben, otthon
pedtg a rend v,bkkdzfittErd6s ltAroly - Hatvani L4j os
- Gesztl TAltau:,€s m€g a kezdeti id6szakban Kozdk
Feri b6rcsi. 6 egr€bk6nt mint a parLvonal mellett
futkos6, vez6rszurkol6 hivta fel magara a figrelmet'
Mindig az.zal$esztgette aJ6t6kosokat, hogy le veszi
6ket a g€pr6l.
Kul6n az elisme€s han$dn kiv6nunk sz6lni Szab6
Sdndon6l, ald ug5rismintJAtekos, mind a mai napig
a debreceniek f6 kupaszewezbJe. O a debreceniek
nagy dregie €s m€gcsak 48 eves. Volt egr id6szak'
amikor a kispAlyas foci mellett €rvelt, de k€sdbb
szerencsdre leszokott err6l. Az utobbi id6ben szaksznweznts vezetdkent m€g t6bbet viillal. KivrinJuk'
hogy sokaig legren m6g ereJe,energiiiJakupaszervezl,k€nt is, €s a mindennapi munk6ban is.
Ha m6r a s?aks?,eflez*u vezntblm€l taftunk' Peli
Istvdn kdvetkezik a rangsorban. Mint mozdonyvuetd szakszervezeti koordinator, az elmtlt S-6 6vben
kapcsol6dott be a kupamoTgalomba.

Piptrr
Tekwerseny
1995. november I l-6n 8.00 6rit6l a pipai Vasas
Tekepilyin tekeveneny volt 8 csapatr6szv6tel6vd.
Benelegit6sutin (celz6viz 6s goly6vet6s)megkezd6dott a kiizdelem. .
Beliil goly6guritis, kivtil ultizis tilkitotta a versenyt. N6gy palyin n6gy6ris kiizdelem utin szuletett meg az eredm6ny:
l. hclyaett: Szcimbathelyl. csopor$a 837 pont
Doklor Attila, Polgir Istnin, Zsiga Imre,
Z.hclyactt: Szombathely 2. csoportia 803 pont
N6met} Gyula, Horvith Imre, Gispir Ervin,
795 pont
3.helyaat: Pipa l. csoportia
Nagy Zoldn, Kaposi Jinos, Katona Zolrin.
90 pont.
Egy6ni csrics:Vitok J6zsefTapolca
A kuzdeiem alan 13 db 9-es esett, amit a dob6k
l- I iiveg pezsg6 meglizetes6vel honoriLlak a tobbiek lbl6.
A veneny utin a Kazamata nevfi vallat6 helyis6gben elemezttik a ktizdelem fcrdul6pontiait, valamint megillapodrunli az alibbiakban:
Ttsztelt Koll6gdk!
V{runk 3 csapat jelz6s6t mls ter{lleo6l' akivel
szlvesen 6sszem6rn6nk er6nket. Telefon:

El6dj6nek teldnthet6 Pdl Feri, aki szinten nag/on
aktivvolt, s rAad6sul nag/on kellemes ember, akivel
viszont az ut6bbi dvekben nem taldlkutunk.
AJdt€kosolc6l:
Szab6 Sdndor mellett, Nagi/ Gabor v6gigcsin6ita az
elmult 20 evet. N€h5rry €ve hagrla abba az Oroshdzi
Pista, aki tdbbszOr volt a torna le$obb kapusa. A
debreceni csapatban mutatkazott be a Pl6kai Attila'
d6nt6sok is voltak vele, 1987-ben. 1981-ben egr
nagron j6 ki Jobbszels6vel Hermann Tnlival tornagyozteseklettek. 1994-ben Miskolcon a Geszti Imivel
Egrsz6val a
hajszdion milott a tornagl6zelmiik.
kup5.k tort€net€ben megismerhettunk a debreceni
csapatban sok j o k€pessegujdtekost.
tr. Mlskolc
L974, L977,1980, 1983, 1986, 19€X),1994.
H6t 6vsz6m hat miskolci vontatdsi kupa rendew€ny '
T974rndsvolt, az egr nemzetkozi kupatornavolt. A
100 eves €vfordul6 Jegr6ben. De a kupatdrtdnet
val6barr 197 4-t6l eredeztethet6.
A miskolci rendezv€nyek az MVSC stadionban voltak
megrendeane.A debrecenihez hasonl6 j6 fuvespdLlydn, nagronJ6 k6rulmenyek kdzdtt. Miskolc Vonta-

6SZrrOnOUro
MOSZ-KUPA

SPORT

rmldktomc
lV. Egyed.,lrpdd

y teruletibojnoksrig
Szombathel
1995. okt6ber 28-in Pipnn kerfllt meqrendez6sre
az 5szi kupa.
Az okbbi atlntnyek szijlettek
Szombarhely -Tapolca
-Szombatheiy
8:l
Sopron
3:l
Szombathely -Celldomolk
l:0
Szombathely -Zalaegenzeg
Szombathely -Pipa
{eUdomolk
Tapolca
-Tapolca
Sopron
-Zalaegerszeg
Tapolca
-Pipa
Tapolca
-Celldomdlk
Sopron
-Zalaegerszeg
Celldomolk
-Pipa
Celldomolk
-Zalaegerszeg
Sopron
-Papa
Sopron
-Zalaegenzeg
Pipn

5:3
6'.3
7:3
5:l
5:3
5:l
2:2

6szr vf,ccnRnprfNv

).)
3:0
5:2
5:3

Csapat
Nasvkanizsa

P6cs

GY D
4
0
J
0

Domb6v6r

ot/ ts-+z,
Horvlth Gybrgy
teluleti iigyviv6

Az d6z6 6vekhez hxonl6an, az id6n 5sszel is a
domb6viri tagcsoportrendezte a licrdul6t az egykori
kivil6 kapus 6s koll6ga, Egyed ArPid emlekere.
Most a nagykanizsaiakgondoskodtak arr6l, hogy
a Vfudorkupa ne kerulion v6glegeshely6re. Imponil6 fi5l6nnyelmesszekiemelkedtek a mez6ny
b6l. MeglepeGsvolt a tavalyikrtpagy6ztesBAhsz6k
harmatos szerepl6se. Domb6vir 6s P6cs csapatainak ,,6si" vetelked6seimmir csaka koz6pmez6nyben zallott.
Eredm6nyek:
5:3
Nagykanizsa Domb6vir
9:l
Bataszek
P6cs
t:5
Nagykanizsa
KaposviL;
2:0
lretasz6k
Domb6vir
):Z
Nagykanizsa P6cs
3:4
Domb6vir
Kaposvir
3:4
Kaposvir
Bitasz6k
7:l
DomMvir
P6cs
0:6
Nagykanizsa
B6tasz&
l:14
P6cs
Kaposvir

Horvlth Gydrgy
teruleti tigyviv6

Kaoosv6r

BAtaszik

0

G6lok

0

Pont

2l

6

R

27

8

6

l0

t0
26
21

o
o

1

s

0

4

4

4z

0
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Mozdonyvezet6k
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197411994.
tds csapata, lrazai kornyezetben mind a 6 alkalommal ddnt6tJdtszott.
1977-ben €s 1994-ben Debrecen ellen, mindk€t alkalommal tornaryiZtesek lettek.
1994-ben 0:0-as alasnal I l-es rugdsokkal nyerLek.
1980 - 1983 - 1986 - 1990-es €vekben Zdhony ellen
Jdtszotta a d6nt6ket. Mind a 4 alkalommal Zdhony lett
a tornagrdztes. 1980-ban. 1990-ben, lI-es rugdsok
ddntdttek F-z az tdGzak a zithonyt csapatnak nag/
sorozata volt. Az 1977-es renduv€nyek volt egr kedvez6tlen eplzfrja^ Zdhony csapata csak a mdsodik
napra €rl<vntt meg, mert a miskolci rendezvdny elfelrirdt a KISZ Btzottsag titk6rdnak {i6$aban. Hercz€g
Gabi toborzott 6ssz,ehirtelen egr csapatraval6 embert
6s mdsnap ehnentek a 3. he$drtjatszani. A Lr6nikas
pedrlgkis hijan aSdobbot kapott m6rgdben.
Az 1986-os rendezv€nyen egy n6i bir6 szerepeltetdsevel igrekeztek a rendez6k m6g €rdekesebbe tenni
a tornAt. K€t mflrk(hist vezctett. az els6 meccsen
nem is volt semmi baj, de a ddnt6 utin mqjdnem
megteptek szegenyt.
A miskolct rendezv€nyek m6rlege :
mtskolci gr6znlerlr2.
z6honyTgrttzelem4.
A m€rk6zeseken tulrrien6en a debreceniek fejezet€ben leirt m6don az els6 napok d€lel6ttjdn uzemldtogatas, vacsora utdn ismerked6s - kulturmusor magrar n6ta est, mdsnap kir€ndulis szerepelt a
musorban. A kiranclulS.sok alkalmAval volt alkatmunk ismerkedni a vdrossal, az Avas alj6val, no meg
a tetej 6vel. Mlskolctapolca-Lillafured-BukldennsikEger, szepasszony volgfe borospinceivel, mind-mind
sona kerult ezekben az 6vekben.
Sokan voltak a {iatalok kOzott, akik ezeken a nevezetes helyeken el6szdr Jertak dletukben.
Az els6 napi estl rendezv€nyek kdzul volt vagr k6t
hdrom eset, amikor szin€szek, mukedvel6k, znn€szek adtak szbrakodat6 musort.
Ennek hidnydban sz6rakoztattuk egrm 6st, n6tingatassat. Kul6n6sen a miskolciak kozdtt akadt neh6ny
tehetseges 6nelsnond6.
7nller Jdnosr6l (Csicsa b6csirol) ekkor tudtuk meg
hogr nemcsak a focinak szerelmese.K€sdbbjo ideig
az Udvarhelyi Fl6rl bizonygatta k€pess€geit. Kosa
Tnll lsbebiznnyitotta n6h6nyszor, hogr szipen €nekli
a szrkely himnuszt. A z6honyiak kilzfrtt is volt j6
n6tas bdven. JdszfaiJuh dsz4rosz-Petro-Bodg6n,
nag/on szerettek csoportosan €nekelni. No meg az
6reg trr6nikAs is eldnekelte n6h6nyszor azAnna-balt.
Ennyit a n6t6sokr6l.
1986-ban egr sztriptiz tlncosn6 adott musort. Tetszett a ndpnek a t6ma, az vltathatatlan. Az egrik
Iiatalnak nevezzukPistdnak. a musor finis€ben az a
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feladatJutott, hogf kapcsof a ki a h6lgr melltartoJdt.
Szegeny formdlisan belesdpadt a feladatba. I$en
dolgokkal leptek meg bennunket a Mlskolciak.
Amiskolci vontatds wet6lr6l, mint a rendeanenyek
f6 tdmogat6ir6l 6s vddn6kelr6l lrrivetel n6llnil az elismerds hangan sz6lunk.
Hernidi Istvdn vontatasi f6ndki idej6re az 1974-es a
miskolci vastlt 100 eves €vforduloJanak ttsztelet€re
rendezett nemzetkdd labdar0g6 kupatorna megrendez€seesett. De lAttuk utdna 6t 1975-benZihorryban €s 1976-ban Debrecenben. Giivai P6l vontatSsi
f6ndki mukdd€si ideJeminddssze 2 €s f€l eves volt.
De k6s6bb mint kdrzeti tizemf6ndk sokafg lelkes
tamogat6ja €s szewez5Jevolt a torniinak. JFtt Zahonyban ls, Debrecenben is. Az 1985-6s debreceni
rendean6nyen 6 javasolta, a nyiregrhiizi vontatAs
csapatdnak a kupriba val6 bevondsat, melyet I €wel
kds6bb meg is valositott.
Majorossi Rezsd vontatdsi f6ndld mukdd€si ideJ6re
az t 980-as €s I 983-as miskolci rendean€nyek estek.
Ktzben lrittuk ot Zdhonyban is, Debrecenben is
legal6bb egf-eg alkalommal.
Sasi Istvdnvontatdsi f6n6k 1986-t6l napjaintrrigszervezt,vez.eti,iranyitja a tornat. Az i986-199o-f 994es miskolcl rendezv6nyek fuzddnek nw€hez. Tdbbsz6r volt a tdrsf6n6ks€gek rendezvdnyein is.
Vezetdmdrndki szerepkdrben Kovd.cs J6zsef ls az
aktiv kupatiimogat6 vezetfik kdz6tt emhthetl. ZFthonyban k€t alkalommal tsJArt, mint a csapatvezetdJe, legut6bb 6ppen 1991-ben, amtkor is Z1honyban el6sz6r tornagydztesek lettek.
A szakszervueti tiszts€gltsel6k kozul az Udvarhelyt
Fl6riant emtitjuk els6nek. Sok even atjfuta, sz&Nezte 6s segitette arendezvenyeket. Kiv€teles humor6val
sok ember sziv€bebelopta magat. Fl6ri nelkul kupa
alig volt elk€pzelhet6.
A kozelmtlt iddszak szakszr'rvezruuveznt6lr6l ls az
elismeres hangjan szolunk. D. Juh6sz Andr6s Rohonka Siindor, abban az ldbszakban lettek mozgalmi vezetok, amikor szakszenrezntt segitseg ndlktrl,
kuparendez6s aligha volt m6r elk€pzelhet6. Jelent6s
szerepetvdllalta I 992-ben, amlkor is a bizonytalann6. vdlt nyiregrhdzi rendezes mellett szenved€$es
hangon 6rveltek.
Mdg sokdig az eddigi lelkesed€sselvenrv.rnnek kupat ls €s mdst is.
A miskolci fbszewe,lnek K6sa Tr,ltal;:rt ismerJuk.
Tdbbed mag6val ugan, nemcsak mint szervez6,
hanem mintJdt6kos ls v6gigcsindlta a kupatdrt€net
k6t €vtlzed6t. Mellette a Batta Tr,ltil$- Babik Tnh1n
- Kr€mer Imre emlekezet szrrint azok, atOk vegtg
tagjai voltak a miskolci kupacsapatnak.
(folata|uk)
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
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Felel6s szerkeszt6:SIPOS JOZSEF
cime: 1087Bp., Kerepesift 3.
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