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ELHUIWT FORGACS PAL
Elet6nek 73. 6v6ben elhunyt Forgics Pil, a

hazat fiiggetlen szakszervezeti mozgalom egrlk
rraegezcrr,ezotc

Azzal kszdMbtt, hqA els6 mtukahelgen cuk-
rdszkbrt nem htdta elutselri a tdbbiek kiszolgalta-
tattsagdt Szakszensezeti tag bs uezet6 lett nemsc
kara. Autdld.aktakbnt tonult munka mellett - hat
uildgngeluet beszdlt. 24 duesen mfrr elnOkbud ud.-
lasztatts a ailsd.szszaksz.ensezet.

Sosem uaftbltolsatdua, ember maradt ahossz4
Outizdek alatl. Tttddsa, pliftko,i bdlcse ss€ge soha-
sem wnt kdr,b ualomi ,fudom en, hqg ki uaggok"
lqkort. Cscd,dlatos entber uolt, olgan eggszcrfien,
mint alrqg ega -fa Ja marad az €uek alatt - csak
bppen megerdsMik, ggilnitcsdket terem, irdngt
mrftat. Hitt abban, hqg lehet polgdri mffion €InL
ezErt sernvdtfuerdbs szdmdra 1988-ban, hqg ujra
lehet-e kezdeni aruegAten 6ue megszfintetett szrci-
dldenwlsata moz4 almat.,Alckor olg an nag g volt az
elq edetlensq az d\ampdrtt s zakszerezet me g al-
kttpdso", qgduralmt ttelgz.ete €s hatalmi \sszeJe
n&.isoi miott, hogy jogg al hihetttk: aj6ub ajigget-
len, vildgnezetilq is nghott bs Jbleg a mtnkalrcIgi
drdekekre korrcentral6 sza"kszen)ezetekd lesz" -

mondta legutolsb talalkozdsunlckon taualA ng dron.
A Lig a-szakszensez-etekrbl besz6lt1nk, amelynek
alapitoi k6z6tt uolt, s anelg eln1Wrse udlasztotta -

amelgnek Forgdcs PdlJelkephue Lett. A szakszense-
zett mozgalom dogenjekent ismertek, olyan vezet&
kbnt, akilk erk6lcsi tarta"sdb6l 6s bdlcsessbgdb6l

Jakadt atekintblge.
Szseftem fuIi blJrcsit, J6zan wlt, €s a naiuitd.sig

qgszenL HiIIe: Iellet ttgg uedeni a kiszolgcrltatottak
Mel<ei| hqg Wzbnre a sqjdljaoaltD@j1ra ne a
kafiaJet qitp. Szdmira a szakszervezetnemug:
deszka wlt, alirrriuttan uqfil at letetjuhri a pdifflcusok
k6zb, a nngg&b hirnbu Jelb. Pali bacsi megis plitikctt
cslnalt az,al" amft a taxisblolcail ideJ€n tett, azzal,
alqa Liga-elrldekArt uiselkdett, alqy tekintelg€-

uel, sziles kdrben elismert szalcszensezeti tapasz-
talalflinak Jelhaszrwlasfu;al a tdrggalasd{ -fdAa-
mut mqqgaest tltdDtt tsemteni a szensezet ktt-
b{ele Melccnprfiaf mz1tL ahqg a Liga elndki
he\ereL rc% janunrjdban vegill. lemondott, mikor
szAmnra. elfqadhatatlarurd" wlt, amt ott tbrthrdl<,
altqg a ngugdijbiztreito 6nlarrndngzattuwJc mq-
alaknldsakor visszandta. kepdselli mqbizafdsat,
mst erlcolcstelerulek tsrtotta. hqg ebek€nt a sqjat
jauadnlmazasfuol dbrts6n a testitlet.

A csalffid.sok ellenere sem arltct JeI: a Ligdb6l
kiualt csoport tiszteletbeli cirdkcjs elrake lett, a KG
zbp -europ ai Mlnkasakadbmiq kurat6riumdt vezct-
te.

Ugg e, mindig Ie sznek kizffink tlg en emberek?
O.UARGAJITDTT
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A MO SZ kdpviselet6ben Belgr 6dban
Febru6r utols6 hirom napjit lehet6s6gem volt eltolteni a
Mozdonyvezet6k Szakszervezete kiilddt$ek6nt Belgridban.
A Hunyadi IC vonat Belgrid pllyaudvarira a menetrendben
el6irt 12 6nkor erkezett meg. A Szerb Mozdonyvezet6k
Szakszerv€z€te megbizlsiMl k€t koll6ga el6nk jon, mir Sza-
badkera, (akik egy6bk6nt tolmicsk6nt kozremrik6dtek kint
art6zkodisunk idej6n v6gig), a megerkez6skor Gruiovic
PetAr eln0k mir r6gi ismer6sk6nt tidvozolte Sipos J6zsef
elndkot, Bardth G6zdt (Bek6scsaba VF. vez. iigyviv6j6t),
valamint Ndmeth Analt (Kiskunhalas VF. agcsoport ugpi-
v6j6t). A pilyaudvart6l nEhiny m6terre lev6 Hotelben helyez-
tek el bennitrket, ahol talilkoztunk a bolgir kiildons6g n6gy
tagiival. A dClutini tirgyalison mindhirom fbl kiielentette,
hogy a hiromoldalir megbesz6lEsek, rtuir mintegy egy h6nap-
pal koribban Budapesten elkezd6dtek 6s az ott l6treldtt
megiLllapodisok n6met forditisban keriilnek az ALE el6, ahol
felt6telezhet6en elfogadisra keriiLl 6s ezzel a Szerb Mozdony-
vezet6k S'akszervezete is ALE agk6nt folytatha$a erdekv6del-
mi tev6kenys6g6t. M{sodik nap reggel ismertettEk az eglsz
napi programot. A Szerb Vasutak Vez€rigazgat6ja meghivisi-
nak tetti.i,nk eleget. A mintegy miisfbl 6ris beszClgetes sorin
kideriilt, hogy a Vez6rigazgat6 Ur nagy erdekl6d6st tanirsiton
a hiromoldalir tirgyalisokon sziiLletett megillapodisokkal kap-
csolatban. Nem vdletlen, hisz a hatirok itjirhat6siga Cppitgy
napi feladat, mint a konfliktusos helyzetek kezelese, egymAs
Erdekeinek megs6n6se n€lkiil. Megillapodrunk a panner szak-
szervezeteinkkel - monda a szerb eln6k -, hogy birmelyik
orszigban, akar BulgSriiban, akfu Magyarorszigon, vagy Szer-
biiban munkabesziintet6st hirdetnek a szakszervezetek a
szomszdos orszigban foglalkozatott koll6gik szolidaritist
villalnak a meghirdet6l*el, illewe a hatdrforgalmi kiszolgi-

Iisnil a ,,M6g el€gs6ges szolgiltatis" kereteit nem l6pik tirl.
Ekkorra del fel6 jirt az id6, rovid bircsrizis, egym6s megajin-
d6kozisa apr6sigokkal. Eb6d utin a Szerb Vasfrti Tisztk6pz6be
litogattunk el, ahol meglepfive tapasztaltuk az int€zmEny
igazgat6jinak vend€gszeretet6t, amint litszott, hogy a ben-
niinket kis6r6 koll€gik r6gi ismer6sok, hisz in k6pzik a
mozdonyvezet6ket is (a n6gy 6ves k6pzes utols6 tiz h6napja
€nend6 ez alan), de ezen int6zet ad diplomit a Vasirt
Forgalmi, Pilyafenntartisi, valamint a Vontatisi Fenntartisi
fets6fokir k6pz6sr6l. Azlgazgat6 Or elmondta, hogy az elmult
k6t 6v alan a aneri kar teljesen kicser6l6dott, nincs olyan tanir
az intezetben, aki a szimit6g6peket ne el6ad6i szinten kezeln6,
amit nyilvin a hallgat6kt6l is elvir. Minden hallgat6 el6tt
monitor 6s kezel6 aszal illt rendelkez6sre a szinvonalas
oktatishoz. Maga az oktatisi komplexum nem csak a tanulisra,
de a hasznos szabadid6 eltOlt6s6re alkalmas kieg6szit6 l€tesit-
mEnyekkel is el van liwa. A d6lutint a belgridi teherpilyaud-
var diszp6cser k0zpon$;iban, majd a Vontatisi F6noks6gen
tOltottti& el. A Vontatisi F6ndks6gen tapasztalt liwiny riiiltet-
het6 lett volna birmelyik Magyarorszigon iizemel6 nagyobb
Vontatisi F6noks6gre, hiszen let6tes mozdonyokb6l, fgy
dizel, mint villamos mozdonyokb6l ,,kerit€st" lehetett litni.
A Vontatisi F6nok Or panaszkodott is. Emberileg a l6tszim-
le6pitesek nagyon megviselt6k, de abban bizik, hogy az
embarg6 felszabaditisit k6vet6en megindul a forgalom r6s az
irili6pit6shez szillitjil maid az 6pit6anyagot. Mi is ebben
remEnykediink, mert rajtunk keresztiil az iruszillitis irjabb
szolgilati 6rikat fog jelenteni, ami egyben foglalkoztatisbiz-
tonsigot is jelent majd.

Illds Jdnos
tcr. ligyviv6

A szive 6s a
f,ltivozott k6ziilitnk KovAcs fA-

ROLY a Dcbreceni Frit6htz nyugalmazott
felitgyel6je. A Mborri utdn mdsfcl 6vti-

zcddel Bere-c';sz meU6l repaniilt a
csonke csalid nagyobbik fiak&t. A Don-
nil uraradt 6desapa kercsetkiescs6nek a
p6ddsit tizcn6t 6vesen kellett villelnia.

A MAV allrulmazisiba szcg6diitt. Az ok-

level mejszcrzese utin mozdonyvezct6-
k&rt dolgozott Szebadidcienek e feltl-

dozisivel tedrnikusi ollevdet szerzctt.
SmrgaLne, sza&tudise, ncgbizhat6siga'
eurbcrscge, ismcrt segtt6keszs6ge vezct6i
megbizisk6nt kesratozo$. A Deb,receni
Frit6hizban a g6z6sohrek, uraid e diescl-

elektromos 6s a Kand6 mozdonyolrnk a

fehijitisit, ievitisdt, id6szakos dlen6rz6
vizsgilat{t ir{nyitotta.

V€zct6tent egy 6rtik crvcnyfi, min-
d€nki iltel megszivldcnd6 €rdckdts6gi
gyakorlatot honositott meg a felltgyele-

t6hez tartoz6, t6bbs6g{kben k6tkezi

is m ozdonyvezeto m aradtbecsri lete vezeto k6 n t
munkisok k6z6tt. A politikai pilyafuuis,
a csalidi, telekszomszedi, feh6rasztal
mellett kidakul6 kapcsolatok helyett

egy6ni m6don gondckodott a j6 mun-
kdr6l, az utesobral' a mozdonyvezet6k-
nek, a s"illitrrrinyoknalr a biztonsigos
c6lba juttatisir6l, amikor a murrkacsa-
pata lri:lakult.

A ffit6hizbq szerelesre erkezett moz-
donyhoz 6sszehivta a iavitisra kiieliilt
lakrtost, hegeszt6t, villanyszerel6t, mri-
szer6szt, egysz6val minden mukisi'. e
rtivid megbesz6les utin minden szerd6
tudta, hogy javitis utin e szigor6, de
errrbcrs6gcs, sz:Irmijiban utolerhetetlen,
ezert megbecsiilt fbnok mozdonyvezet6-
s6vel kell pr6barioa indulnia a mozdo-
nyon. Aki akir csak egy csavart hrizott
meg, annak mindnek fel kdlett szillnia.
A pr6baritr6l a politikai es a tirsa&lrni
vezet6s serrr maradhatott le. Kovies Ki-

roly szeretett mozdonyt vezetni, ez6rt

iirtiurmd villalta a pr6bautdrec A for-
gelomba illitis el6tti mozdonyt el6sz6r
itlagos utazisi sebess6ggel, majd gyors-

vonati temp6ban vez€tte. Y6giil a pilya
teherbirrisa iltal megengedhet6 mari:rri-
lis sebcss6ggd sziguldott a javit6 girda
a mozdonyon.

Senki sem felt, mert hibidanul dolgo-

zott, s mindenki bizott a tirsai munki-

iiban.
Kovics Kiroly a jutalorak elosztisiban

nem Lapott d6ntesre jogosit6 szerepet,
m6gis kifogistalan munkit kert 6s ka-
pott, peldamutat6, tdtor, a kockizatt6l
vissza nem riad6 vezct6i uragatartdsivd.

Esrl6ke ttriikk6 6ljen k6ziitn'ink, veze-

t6i gyakorlata kertiliiin a tankilnyvekbe,
v:iljek p6ldrk6pp6.

Kiviinja a tiirt6net€t hallomisb6l is-
mer6 unokas6gora

Dr. Szab6 Gyula gyermekorvos
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Tisztelt Olvas6ink!
1996ban 0nnepelluk a magyar vas{ti k6zleked6s 'l50 6ves 6vfordul6l6t. Ez dkalmat ad arra, hogy sz6lesebb k6rben' a

fakoss6g, a s.iintit tO fele-k ir6ny6ba is propag6lluk a vas0ti k6zleked6s-sz5lltl63 l6v6l6t, bemutassuk munk6nkat 6s

egyuen meltOan megeml6kezzgnk azokr6l a korabeli szem6lyis6gekr6l, akik megteremtett6k a magyar vas0ti k6zleked6s

alaplait.
a m6SZ tagaban most indul6 sorozatunkban t6bb fotytatesban dttekintdst adunk a fell6d6s egy-egy nagyobb id6szak6r6l'

Bfzunk benns, hogy ez a gorozat hozzAl6rul t6rt6nelmi ismereteink b6vft6s6hez, a vasutas', a mozdonyvezet6i hivat6st

v6laszt6 6s gyakorl6 koll6g6k tud6s6nak kisz6lesft6s6hez. 
Sipos J6zsef etn6k

- l
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1 854-t6l hasonlSan az auszftiai p6ld6ltoz, Magyarorszdgon is

az illamilag tdmogatott mag6nvasriti forma 6rv6nyesiilt. A

nem mindig tiszta kez6, panamdkt6l 6s spekul6ci6kt6l terhes
vasritdpftdsek eredmdnyek6nt a kiegyezd sig 237 8 km hosszti

norm6l-nyomt6volsdgri h|l6zat l6tesiilt hazdnkban.
Az dllamvasft ldtrejdtte (1868) el6tt a megdpitett vasritvona-
lekgTVo-aa hdrom nagy kiilfdldi t6k€vel mfik6d6 vasfttSrsa-

Mg kezdben volt.
Az 1855-ben alakult Osztr6k Allamvaspdlya Tdrsasdg meg-
vette az osztrdk D6lkeleti Ailamvasrit vonalait 6s mds 6pit6s
alatt 6lld vonalakat. A Tdrsas 6ghtrl6zata f'szakkelettdl ddlnyu-
gati ir6nyban, Marcheggt6l Biniilsig terjedt 6s egyeduralrni
helyzete volt a Nyugat-Europdba irdnyul6 vasfti forgalom-

ban.
Adundnhili vasriti dpitkez6sek megval6sitAsiltt6zte ki c6lul a
Ferenc J6zsef Keleti Vasp6lya Ti{rsasdg ndven alakult t6k6s

csoport, amely 1856-ban kapott dpitdsi enged6lyt a Becs-Sop-
ron-Nagykanizsa-Eszdk (ma: Osijek, HorvStorsz6g), n IJy

sz6ny-Sz€kesfeh6rv6r-Eszdk 6s a Bud-Nagykanizsa-Pdztes-
chach vonalakra. A vasritt^4rsas6g 1859-ben dszak- 6s kda6p-

olaszorszdgi vasrittarsasdgokkal egyesiilve megalakitot[a a cs.
kir. szabadalmaztatotl Ddli Vaspdlyati{rsas6got, amelynek
vasritja a fdvdrost 6s a Dundntrilt dsszekdtdtte a d6l-ausztriai
€s olaszorsz6gi viddkekkel. Ezzel a tenger fel6 irdnyul6 for-
galmat Trieszt fel6 terelte.
ATiszaviddki Vasrit T6rsasdg gr6f Andrdssy Gydrgy elndk-
let6vel 1856. november l0-6n kapott engeddlyt azOsztt{k
D6lkeleti Allamvasrit dltal megkezdett Szolnok-debreceni
vonalnak, valamint Miskolcon kereszttil eg6szen Kassdig
(ma: Kosice, Szlovdkia), tovdbbd a Ptispdklad6ny 6s Nagy-
vdrad kozdtti vasft meg6pit6s6re, de az orsz6g dszakkeleti
rdszdn is folytatott r<ividebb szakaszokon vasritdpitkez6se-
ket.
A j6l jdvedelmez6 vasritdpitdsek nemcsak az oszf6k, hanem
a francia, a belga ds az angol ptnzvililg sz{m{ra is vonz6ak
voltak, amelyek nyerdszkeddssel ugyan, de ki6pitett6k a tdrzs-
hil6zat vonalait.

(folytatjuk)
(Forrds:A 125 tves MAV)

,,750 6ves a magyar vasrtfi kiizlekedds"

Vasutiigy Magyarorszegon a MAV megalapitdsdig
Magyarorsz6gon a XIX. szAzad' elejdn uralkodd feuddlis vi-

szonyok 6s az Ausztri6t6lval6 fiigg6s gitoltik a vasft6pit6-

seket. Haladd szellemd politikusaink - elsdsorban Szdchenyi

6s Kossuth - felismert6k a vasrit jelent6s6gdt az orszSg gaz-

das6gi-trdnadalmi fejl6d6s6nek el6mozditds6ban.
Az ausztriai vasritdpitdsek hhdte az 1836. €vi orsz6ggyfl6s

megalkoua az elsd hazai vasrlti tdrv6nyt, amely 13 vonal

6pit6s6t kfvdn ta el6mozd4tani. A ttirvdny nyomdn eldszcir csak

l6vasrit dpiilt Pozsony ds Nagyszombat k<izdtt (1840-46). A

49,5 lffn hosszti vastitvonalon 35 6vig l6vontati4s volt, majd

forg alm6t gfzinemrc alakitottdk 6t.
Az elsd magyar g6zizemfi vasft megnyitdsiira - a t<ibbi

eur6pai orczdghoz viszonyitva - el6g k6sdn keriilt sor.

Hosszas politikai-gazdas6gi harc ut6n, a Magyar K<izdpponti

Vasrit Ti{rsas6 g 1844 m6rcius6ban enged6lyt kapott a Helytar-

t6tan6cstdl az liun. Duna-balparti vasritvonal meg6pit6sdre,

amelynek eredmdnyekdppen 1846. jrilius 15-6n indult meg a
g6zvontat6sri forgalom Pest 6s V6c k<iziitt, 339 km hosszri

vonalszakaszon. Ar<ivid dletfi vasritt4rsas6g m6g meg6pittette
- nagyon nehdz kdriilmdnyek kozOtt - a Pest-szolnoki vona-

lat,6s a Marchegg-pozsonyi vonalszakaszt' Erre az iddszakra
esik a Sopron-Katzelsdorf kdzdtti mindcissze 27 km hosszri
vasrifvonal l6tesitdse is, amelyet a D€li Vasrit 1847. augusztus
20 - 6n hely ezett iizembe.
Az 1848-as szabadsdgharc buk4sa uti4ni korszakban az oszt'
ri{k birodalmi 6rdekek szerint folytat6dott az addig megkez-

dett h6l6zatfejleszt6s.
Sz6chenyi meghat6roz6 jelentdsdgf kOzleked6spolitikai ja-

vaslatdt, amely tdbbek kdzOtt a magyilr vasritipitkezdseket is

kijekilte, a Bach-korszak vasritpolitikai drdekei m6dositott{k.
A Bdcs-kdzpontri tervek szerint eldszdr a Bdcs-pesti vastit

<isszektittetds val6sult meg 1 85 I -ben, majd az €vtize'd m{so-

dik fel6t6l a nagy mezlgazdaMgi cenrumok vasriti kapcsola-
ta is ldEejdtt tv oszrdk f6vdrossal.
A Magyar K6zdpponti Vasrit Tlirsasdg vonalait 1850-ben az

osztrdk kormdny megvdltotta, s ett6l kezdve Oszfdk Ddlke-
leti Ailamvasft n6ven mrikOddtt. Vonalait Vdctdl Pozsonyig

6s Cegl€dt6l Szegedig kidpitette, sdt elkezdte az lpitkez€st
Debrecen fel6 is.
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Eszrev6lelek o
,,Vos0ti i6rmfvek 6s gozdos6goss6g!"

c. cikkhez
A Mozdonyvezet6k lapja 1995 decem-
beri szAmdban az olvas6i lev6l rovatban
,,Vasdti fdrmfivek 6s gazdasdgoss6g!"
cfmmel megjelent Lakatos Glbor rir (16-

sa, mellyel kapcsolatban az aldbbi6szre-
v&eleket kfv6niuk a Tisztelt Szerkeszt6-
s€g figyelm6be aj6nlani.
A cikk olvasisa sor6n azonnal 6rezhet6
volt, hogy ir6ja,szeles liit6konel rendel-
kezik rigy a MAV mint az eunrpai vas-
utak Flenlegi helyzet6t illet6en 6s j6rtas
a pdlya-j6rmd kolcsonhat6s kdrdes6ben
is.
A mri els6 bekezd6se a magyar j6rmfi-
gyilrt6 ipar 6s a vasrit kapcsolatdt fesze-
geti a MAV volt vez6rigazgat6jdnak
6vekkel ezel6tti kdt, l6tsz6lag ellent-
mond6 kiielent6s6t id6zve. Val6ban, j6
lenne, ha a MAV rendelkezne olyan
penztigyi fudezettel, amely lehet6v6 ten-
n6, hogy a g6p6szeti szakszolg6lat a
nyugati |drmdgydrt6k hosszasan kikf-
sdrletezett 6s az ottani vasutakon j6l be-
vdlt vontat& illetve vontatott j6rmfivek-
bdl vdlaszthasson annak szellem6ben,
hogy melyik tfpus fulel meg legiobban a
hazai elvdrisoknak. Ennyi p6nze a
trrtAV-nat sajnos nincs. Emiatt nem tu-
drryrk sem osztrdk k6tdramnemfi, sem
ndmet nagysebess6gri villamosmoz-
donyt venni. Ugyanezen okok miatt
nincs 6j f6vonali dizelmozdonyunk 6s
tolat6mozdonyunk sem. Csak azt kell
ktiLlfoldiin megvenni, ami itthon nem

Werthat6, illetve nem kaphat6. Jelent6s
m6rt6kben javithat6k a hazai jdrmfi-
gyfirt6k term6kei licenc v6sdrl6ssal, il-
letve a legfontosabb f6egys6gek (pl.
egyenirdnyft&6ram6talakit6, vasriti jel-
legri d2elmotorok stb.) import6l6s6val.
Nem szabad szem el6l tdveszteni a hazai
ipar tdmogatds.inak igen komoly stilyi
k6rd6sdt sem. Hiszen a l:azai term6k
vdm n6lkiiLl kerill a MAV-hoz, s az al-
katrdsz-ut6np6tl6s is egyszerfibb lehet.
Oj prmfivek beszerz€se a funti szrikcis
lehet6sdgek figyelembevdtel6vel m6gis
elkeriilhetetlery hiszen a vontat6iiirmfi-
veink 6tlag6letkora 1$9 6v. A j6rmfifej-
leztdsi koncepci6 alapjdn csokkentett tf-
prismennyis€ggel kiv6njuk a sz6llitdsi
feladatokat v6grehajtani. Eszerint hd-
rom vilLamosmozdony tfpus lenne for-
galomban: egy nagysebess6gfi 6s ery ki-
sebb teljesitm6nyd 6s egy tolat6 (V46

sor.). Szem6lysz6ilitis vonatkoz6siiban
villamos motorvonatban gondolko-
dunk, de lenne egy Intercity (BV) 6s egy
el6v6rosi (BDv) vdltozata, melyek sok
tekintetben azonos fel6pit6ssel rendel-
keznek. Dizelmozdonyok tekintet6ben
kellene egy vonali 6s tolat6szolg6latra
eryardnt alkalmas, a mai M42 sor. moz-
donyhoz hasonl6 vontat6j6rmri 6s egy
dizel motorvonat a szem6lyszdllitiishoz.
A szerz6 dltal oly brindsnek it6lt nagy-
szdmri tipusviilaszt6k dolgdban enged-
tess6k meg eml6keztetni arra, hogy ma
ez a t6ny orokseg. A KGST mfikedese
idejdn szereztiik be az M52-eseket, a
,,D6csi6kat" 6s a Bz-ket, melyek ma a
MAV nem villamositott vonalain jelen-
t6s szerepet ttiltenek be amellett, hogy
ma - els6sorban a sz6llftiisi feladatok
jelent6s cs<ikkenese miatt - nem pont
ilyen d2elmozdonyokra 6s motorko-
csikra van szriks6g. Ezek a j6rmfivek f6-
szerepet jitszottak a g6ntontatAs meg-
sziintet6s6ben. Aruk akkor csak tored&
ke volt ahazai mozdonyok iirilnak 6s a
beszerz6sben a szomsz6dos orsziigok
kereskedelmi m6rleg6nek kiegyenlit6se
is szer€pet j6tszott. De tudni kell, hogy
bdrmelyik mozdonyra, vagy motorko-
csira mondiuk is ki a ,,hal6los it6letet",
srilyos tizmilli6k, s6t szazmilli6k driln
tudunk helyette megfelel6 rijat besze-
rezni.
Egy6bk6nt, ha valaki itt 6l a vasriton 6s
egy kicsit is nyitott szemmel j64, Lithatja,
hogy a tfpusv6laszt6k fory: szinte telje-
sen eltfintek az M31, 6s M32 sorozatf
mozdonyok, mdrnem javftiukaz M51 6s
csak korl6tozottan az M44 sorozatri
mozdonyokat, azok selejtez6siikig ma-
radnak csak itzemben. Cscikken az M40-
esek szerepe a g6zf(rt6s miatt 6s a fel6re
apadt a ,,Szerg$ek" sz6ma is.
Ha sz6ba keriiltek volna a villamos
ffit6kocsik, arra is csak azt a vilaszt
adhatn6nk, hogy k6nyszerfi rossz az
M52-es utiin a szem6lykocsik ffit6s6re
alkalmas kiilon agregiitkocsit vontat-
ni, de a 19 db VFK hely6t 19 db ,,Csor-
96" tudne betolteni. Ha ennyi ,,feles-
leges" fdteni tud6 dizelmozdonyunk
lenne, nem kellene a 20 6ves matuzs6-
lem fiit6agregdt. A vonalvillamosit6s
folytatisa is hozzljArulhat a tipusvii-
lasztdk csokkent6sdhez.

A futiisdinamikai eszmefuttatds elm6le-
tileg jeles. Val6ban ,gyenge min6s6gri
pdlyan nem k6ttengelyes j6rmfivet kell
kozlekedtetni". Hiinyoznak azok a
negytengelyes jdrmrivek, amelyek fel-
szabadithat6k a f6vonalakr6l, ugyanak-
kor tengelynyom6s alapjan futtathat6k
a,,leggyeng6bb p6iy6n" rigy hatvannal?
Egy6bk6nt a Bz motorkocsik 6s mell6k-
kocsik,,egytengelyes forg6v6zuk" mi-
att futdstechnikailag nem tekinthet6k
k6ttengelyes i6rmfiveknek.
Nyitott kapukat dongetirnk akkor, ami-
kor a Bz motorkocsik til6seinek k6nyel-
metlens6g6re tesziink,,kritik6n aluli" 6s
hasonl6 bir6l6 6szrev6telt. A MAV folya-
matosan dtalakitja a Bz motorkocsikbel-
s6 berendez6s6t, korszerfi 6s k6nyelmes
ii,l6seket tesz bele, tet6szell6z6vel ldtja
el, korszerfisfti a ffit6st es a szell6z6st,
m6g a mozdonyvezet6 is rij, komfortos
sz6ket kap. A ,,f6lresikerilt g6pezet",
mely val6ban sok tekintetben nem meg-
fqlel6, korszeni feltolt6s, kornyezetba-
r6t D10 tfpus(r dfzelmotorral 6s VOTIH-
DIWA v6lt6val lesz lecser6lve, s igy va-
l6ban 80 km/h lesz a motorkocsi v6gse-
b.ess6ge.
Osszegezve a cikket sajnos nem tdbb,
mint a jelenlegi helyzet gyors iittekin-
t6se olyan magas t6vlatb6l, ahonnan
csak az l6tszlk, amit letni akarunk. El-
vonatkoztat a mrilt oroks6g6t6l, a
MAV ad6ssiigdllomdnydt6l, a vontat6-
jrirmfi fejleszt6sek hosszri ideje tort6n6
elmaradds6t6l. A p6lya-jdrmri kol-
cscinhat6s k6rd6s6ben csak a j6rmff ol-
daliir6l vizsg6l6dik, pedig egyenszi-
ldrdsdgdnak kell lenni mindk6t r6sz-
nek. Ez az egyenszildrdsdg sajnos
ilyen. Eszre kell venni, hogy a hivatko-
ziisk6nt emlegetett nyugati vasutak
eg6szen m6s p6nzi.igyi felt6telek mel-
lett dolgoznak, igy az <isszehasonlft6s
nem eg6szen re6lis alapokon nyug-
szik. Tiszt6ban kell lenni azzal,hogy a
r6gi6nkban l6v6 vasutakn6l sem jobb
a helyzet, mint a MAV-n61. Ez6rt is kell
az aiott plnzngyi lehet6s6geket is-
merve a lassri iitemfi fejleszt6si elk6p-
zeldseket j6l dtgondolni 6s figyelembe
venni a cikkben preferiilt remotorizd-
ci6 6s rekonstrukci6 gondolatdt is.

Ndmeth Llszl6
g6p6szigazgat6 h.



1996.6pri l is Mozdonyvezet6k Lapja 5

Auton6mok 6s MOSZ
A Mozdonyvezet6k Szakszervezete megbfz6sAb6l n6hai aleln6kunk megiiresedett hely6re az Autonom Szaks4er-
vezetek Szovets6g6nek Tagsze rvezeti Tan 6csAba deleg 6ltak, 1 995 kozep6n'
Ez0ton klvAnom megosztani tagjainkkal ott szezett benyom6saimat, tapasztalataimat.
Az ASZSZ-ben igen-nagy befolyAsa van a MOSZ-nak, mivel Dr. Borsik J6nos szem6ly6ben egy t6rselnoki poszt is
a mi6nk. Tapaszlalataini alapjin kijelenthetem, hogy a konfoder6ci6nk politikai 6s p6rtsemleges tev6kenys6get
folytat. Tiszteletben tartja a tagszervezeteink f0ggetlen m0kod6s6t, de egy konfliktus helyzetben egym6st segfti.
Erilekes, hogy a szem6iyes egyutt gondolkod6sban mennyire egyform6n l6tjuk a helyzetet p6ld6ul az aut6buszos,
kamionos k6pviseletet el lAt6 Tagszeruezeti Tan6cstag ko | | 69 Akkal.
lgen nagy jel'ent6s6ggel bfr, hogy az UT valaszt6sok kovetkezm6nyek6nt a konfoder6ci6nk reprezentativit6st-6lvez
is tgy ai'€t-ben jet6il6te megFitaroz6. 1995 6vben a tagszervezeteinek lehet6s6get biztosftott, felk6szult el6ad6k
segitS6g6vet a fogtatt<oztat6sf gondokba tdrt6n6 betekint6sre. K6pz6sben r6szes0ltek a konfliktus kezel6sre 6s a
sajt6kapcsolatok kialaklt6sAra.

Napjaink nagy k6rd6sei, hogyan tov6bb?
- szakszervezeti kapcsolatok
- Munkaad6k Sz6vets6ge, Aut6nomok viszony

L--  t  I  munKa
- Agazati k6z6pszint0 KSZ-ek
- VOSZ, IPOSZ tSrgyal6sok

- On6ll6 0ton tov6bb?
- FuzionAlAs m6s konfoder6ci6val?

ASZSZ megszfin6se?
Minden k6rd6snek megvan a lehet5s6ge 6s term6szetesen a buktat6ja. Lehet6s6get kellene biztositani a tanu16
fiatalok bevon6sAra a szakszervezeti tev6kenys6gbe, megismertetni veluk, mi a szakszervezet. Mindent megtenni
az6rt, hogy az 1997 6vi TB onkorm6nyzati v6laszt6s ne v6ljon politikai pr6bav6laszt6ss6.
A februArilagszervezeti tan6cskozAs eredm6nyek6nt heti inform6ci6kkal kell ell6tni a tagszervezeteket egy faxon
t6rt6n6 hfrlevtl segfls6g6vel. Bfzom abban, hogy ezek ut6n a tags6gunk is t6j6kozottabbA v6lik a Mozdonyvezel6k
Lapj6n keresztul. Rem6lem a.vAltoz6st kfv6nja szimboliz6lni az el6lapon tort6nt embl6ma vSltAs is.
A HID. MELY BENNUNKET OSSZEKOT!- 

D6rnYeiSzil6rd, ter. 0gYv.
ASZSZ Tagszervezeti Tan6cs tagja

Wq,/zrrfu"-(rp!
A Vasutasvildg februdri szdmiiban ',A
mozdonyvezetd is vasutas?!" cimmel
jelent meg egy nivid, de ann6l nagyobb
ismerethi6nyr6l bizonysdgot tev6 iriis.
Az ir6 6ln6v m6gd briv6 ,,Marg6" azt
prdbdlja bizonygatni, hogy 1996. janudr
l7-6n kdzlekedd 14 600 sz. postavonat
mozdonyvezetdje nem engedett valami-
lyen kiildemdnyt felpakolni a mozdony
vezet66ll/sdra.
Egyet6rwe azzaL, hogy bizonyos ktilde-
mdnyek tov6bbitr{sa rin. futdrszolgdlat ke-
ret6ben tdrtenjdk bdrmely kdzlekedd vo-
naton, annak mozdonyi4n, esetleg moz-
donyvonatkdnt krizleked6 vontat6jdrmfi -

vdn, azonban ennek feltdteleit tal6n cik-
ket ird vasutas munkat6rsunk munkakdri
feladatai kdzott (is) tal6lhatjuk, amely bi-
zony kiv6nnival6t hagy maga uti4n.
AzE. l. sz. Utasitas I. r€sz 8.12 ds 8.13
pontjai szabdly ozzikamozfunyok vezetG
6ll6sain vfllitlnt6 tirgyakat, anyagokat

Mint gyakorl6 mozdonyvezet6 azt ta-
pasztalom, hogy az ara illetdkes vasfti
f6osztdlyok, osztdlyok nem ismerik,
ez6rtnem is tarthatjak be az fn. joghar-
moniz6ci6 fogalm6t. Mfupedrg ez azt
jelenti, hogy egy-egy int6zked6s beve-
zet6se eldtt szinkronba kell hozni a vas-
u tas munki4t s zab{ly oz6 kil6nbtiz6 uta-
sitdsok vonatkoz6 pondait.
TapaszAltam, tapasztalom, hogy a cikk-
ben nevezett drufdles6gek szallitisa tekin-
tet6ben nincs az 6rintett mozdonysze-
mllyzet tudomdsi4ra hozv4 hogy ki, mi-
kor 6s milyen enged6ly alapjan rendel-
kezhet a mozdony vezetdi4lhMnak drufu-
varozdsi cdlbdl tdrtdnd felhaszn6ldsdra.
De ugyanez elmondhat6 arr6l a vasutas
munkati{rsr6l is, akit,,odaktldenek",
hogy tegye felazfuita mozdonyra.
Jellemzd a helyzetre, hogy sa{mtalan
esetben a cdldllomdson nem virjik. a
kiildem6nyt, arr6l nem is tudva.

Taldlkoztam olyan csomaggal, amely
tdbb napig {lvezte a vezetd6ll6s ven-
ddgszeretet6t, megj6rva n6hdny vonta-
trisi fdndks6get is, ahol a mozdony id6-
szakos karban tartdsd t v € gezt6k.
VisszatCrve az irisban megjel0lt posta-
vonat eset6re, azt mitt egydltal6n nem
6rtem, hogy abban az esetben, ha ren-
delkez6sre dllt a vonatn6l erre a c6ba
foglalkoztatott szem6lyzet, mi indokol-
ta volna a mozdonyon tdrtdn6 csomag-
szdllitist.
Vdgezetiil,,Marg6" f6n0keinek figyel-
mdbe aj6nlom azF.2. sz. Utasitds 131.
sz. ponddt, amely fgy hangzik:
,,A vdgrehajtd forgalmi szolgdlattal
0sszeftigg6 vizsg6kat djb6l meg kell is-
m6telni, ha ........ szakismerethidny ke-
riilt meg6llapitAsra" .

Sipos J6zsef,
MOSZ elncik
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A Kozoonti MunkavOdelmi Bizottsdg (tovAbbiakban MvB) 1996. febru6t
13-i Ul'6se eldzetes felk616s alapjdn taj6koztat6t 6s ehhez fuzott szoDell
kieqdszitdst hallgatott meg a MAV Ri Szem6lytigyi,lgazgat6ja. Szab6
iiuiO ar 6 s S u Uoi Ldszl6 o-s ztdlyve zetd -h e lye tte s e l6te-rp sztd s6 ben' A
tentiil, vatami'nt a Uvg elnokdnek sz6belikieg6szit6je 6s tagpinak
v6lemOnyeialapjdn az MvB az alibbiakban fogalmazza meg veleme'
nv6L lllAsoonti6t iavaslatAt
lz etOteri iszt6k ieAlis helyzetelemz6st adtak a MAV Rtmunkabiz'
tonsigi helyzet6nek alakul6s616l, ezen bel( l l  a munkabalesetelt
liitiiziitai 6 ssze fij g gd se irol, o k'o ko;ati tO n ye z6 in e k e le m z6 se u t-
tan. fargyitagosan irutatt6k be a MAV m0szaki, technikai, techn0-
iOoiai, ezzet-OsszefUgg6sben a munkak0r0lm6nyek alakulisAt, a
Uiito i siqtecn n ikai szinvo n al 6 rt6ke 16 s6t, rdm u tatva a n n a k h i6n yo s-
iegaira, iOvetkezmdnyeire, a munkavddelmi helyzetre gyakorolt
kedvez6tlen hatAsAra.
A bizottsao v6lemOn},e szerint, a munkafelt6telek romldsa mellett az
etm 0tt id6izak m unkav6delm i tev6kenys6gdre kedvezotlen i; I hat0tt
i  munkav6detmi el len6rz6sek, a k0vetkezetes szAmonkdrds esete'
inek csOkken6se, amelyek osszefti gg6sbe hozhat6k a m u n kabizton-
s{oi szervezet le6pUdsdvel, t6bb- izben t0rt6n6 dtszervez6s6vel,
vihmint azzal a k0rUlm6nnyel, hogy a szakszolgdlatok a t0bbi
teiaOatuf mellett a munkabizionsAgot nem tekintik egyenrangu te-
v6kenys6gnek.
A bizoitsid 0gy il6li meg, hogy a tij6kozhtoban a mu.nkiltatds bizton'
s6oAt iav'r6 cTtfltrizeser els6dlegesen a szem6lyi t6nyez6kre, tudati
beiolyisolAsira helyezt6k a hangst1 lyl
Ezzeia t0rekvdsseIaz MvB egyet6rt, amennyiben ez pdrosul a mun'
kak0rUlm6nyek eg6szsOgkAroiit6 hat6sainak csOkkent6s6vel (anyagi
erdtondsok lehet6s6geinek hatArain bel0l)'
i c6lok megval6sitAsit az M vB az M vt-ben biztositott jogai gyakorlisa
rltidn tAmooatia. A rendelkez6sre A116 eszkOzOkkel-, m6dszerekkel tu'
ddtositani f-ogJa otyan c6lkit0zdsek megvalos'tAsAt, ami az e16terjesz-
t6sben 0gy fogalmaz6dott meg:
J n un*i'OAtinsdg szinvonaElcsak a nunkabizlonsdgie16hdsok szak'"nai 

feladatokkal-azonos szintri kezel{sdvel lehel negval1sitani' A-
i ia n s d g a np e tue in e k n u n k a' d s te c h n o 16 g ia i lo ly a n a to kba n td ftd n 6
bedp i l6sC I ke ll elCrni...'
lz dbPrieszt6s ad6s maradtolyan k6rd6sek megvdlaszolisival, ame'
lvek a m irn kabizton sAgi szervezet kialakitisira vonatkoznak.
iztaz el6terjesztdk aizal indokoltAk, hogy az tjl6st k0vet6en kertil sor
a kon kr6t sz6n' :zeti in t6zked6sek kidolgozAsAra.
Ebben az 0gy ,en ddntds m6g nem szti letett.
A bizotts6g tt lomdsul vette a fenti helyzetet.
Javasoliai nt6sre iogosultak fel6 az Mvt 6s annak vdgrehajt6sdra
kiadott 5/19e (Xll .26.i  uf iu sz. rendelet elokdsainak f igyelembev6te'
l6t 6s azt, I gy a munkabiztonsdgi szervezet a MAV Rt szervezeti
korsze r0sil6.6v'el 0sszhan gban kerii liOn 6tszervez6 sre.
A BizottsAg indokoltnak nrla leltitvizsg6lni a sz6beli kiegdszit6sben
elhangzott azon megfogalmazdst, m.iszerint:
-.... iisz radesara-- Enerue a l,tiv m byanatban Evd szervezisi'ekdpzelCseket, 

a hidnyzd iogszabdlyi korikel, - a kdzeli ivekben nen
lesz lehel6sCg.'
Ez t0bb dveiis jelenthet A jelenlegi hatilyos MvSz legt0b.b e16iris-a
(ovakorlatilao) n6m alkalmaihat6. Szuks6gessO vilt a hatAlyon kiviil
irilyez6se 6i'ezze I egyid6be n 0j M vSz kiaddsa.

aa - '

ALLASFOGLALAS
AV m Kgzponti Munkov6delmi Bizotts6g,r6s1619 .9J6t9ri- - - 

A MAV' Rt m u n ko pizton s6g i sz-ewe4eteftPb .lglytele,
felqdqtq q MAV korszerffsitCsi struklulolopon

ir6nvit6si rendszer6ben torgY0' 
Toi6koztotorol

esztetl

Az M vB a M AV Rt vezet6se fe16 a munkabiztonsdgi szervezet korszerti-
iitOsOnei, tev6 kenys6 96nek hat6konyab b6 tdtele, jav!t499 q.t |ji .t il9-
iOoitOveietmenvetr f idtafitesa 6rdek6ben a k0vetkezo ajAnlAsokkal 6l:
n ilAV Rt munfav6delmi (filoz6fi6ja) tev6kenysdge, tAgabb 6rtelemben
mu nkak0rnyezet-vddelme foglalja magAban :
- az egesz!6ges 6s biztonsdgos munfafOrUtmdnyek alakit6sdt,
- a t<0in vezefr 6delm i feladato kat (k0 rnyezetgazdAlko ddst)'
- a munkavdgzds krjlsd k0rnyezet6nek v6de-lm6l
- a kAros esemdnyef szisztematikus megeloz6s6nek felt6teleit '
- az tizeme16si biztonsAgi feladatokat,
- a kti l0n fd le kOrnyezette-rh e16 sek Jelszdmol6sAnak tArgyi 6s szem 6lyi

feltdteleit.
Mindezeknek cOlszerfl 0sszhangban lennie a MAV Rt modernizici6s
strat6 gi6j6ban m egfog almazott liO vete lm6 nye kkel, c6lkit0zOse kke l.
Ezen beli/:
- A munkav6delemnek a moderniz6ci6s tolyamattalf0kozatosan integ'

1616dnia kell a vasuti tev6kenys6g felt6telrendszerdbe, annak szer'
ves rdsz6v6 kell  v6lnia. l ly m6don-l6nyeges befolydssal birhatannak
m inds6g6re.

- A hat6k-onyabb munkav6delem ig6nyli bekapcsolds6ta szervezeti',
m 0szaki-,'te chno16 giai ko rszer0iit6si folyam atokba, m u n kak0rnye-
zeti feltdielek minds6gi 6s biztonsdgi li0vetelmdny rendsze16nek
kialakit6sAba.
Ez a tevdkenys6g magasabb kOvetelmdnyekett6maszt a munkabizton-
s6oi szervez6tbe-n foolalkozatott szakemberekkel szemben. Az elv6ris
pro'fesszionAlis k0vetblmOnyek szintjdn kerUljdn megfogalmazdsra'

- A munkabiztonsAgi szerv6zet kialakitAsdt, ldtsz6m 6s szakkdpzett-
s6gi k0vetelm6ny-elt, irdnyitAsi rendsze16l jog' 6s hat6skd16t csak
koh plex szervez'e ti strat6'gia 16szek6 nt ldtju k m egva16 sith aton ak'

- A Bizottsag alapvetonek tartja:
- a k0zoo-nti funkci6kban a szervezet tev6kenysdg6nek erdsit6s6t,
- kaocsolatrendsze16nek kialakitds6t 6s tisztAzisdt a szakigi igaz-

gat6sAgokkal, tizletigazgat6sigokkal stb'
- izoros-egytlttmgk0-desi a foglalkoztateseg6szs6g[igyi' .v9s!t.

tizembiztoris6gi6s oktatAsi szervekkel, a K0zponti M unkav6delmi
Bizottsiggal.

Fenti aiAnhslnk, iavaslatunk - amennyiben elfogadAsra kertil- v6le-
m6nvti'nk szerint a'z al6bbi sorrendis6gben va16sitttat6 meg:
1. A lzervezetfetleszt6si stratdgi6val 0sszhangban szOks6gesse vAlt a

MAV Rt munliav6delmi szervezet6nek az itszervezdse, a Mvt el6i-
rAsain ak figyele m bevd te 16ve I to rt6n 6 kialakit6sa.

2. Meg kellhatArozni a kozponti funkci6kat, ezen bel0laz tizletigazga'
t6sigok, szaft igazgato sdgo k stb. kdz0tti m u nkab izto nsdgi kapcsolat-
rendszert, a iog-6s ha6sk0r0ket.

3. HatAlyon kiviil [eil helyezni az MvSz't6s ezzel egyidoben az uj MvSz
kertl li6n kiadAsra, melyben szabilyozAsra kerii lje nek:
- a munkavddelmi elj6risi k6rd6sek,
- a munkav6delmi ellitdsi el6k6sok,
- a kdzpontilag indokoltegydb felada.tok'

4. Az MvSi-re 6piitnetnef annak fijgge16kei, vdgrehajt6si utasit6sai.
5. M u n kav6delrrii program ok kidolgoiisa, fels6b b szint0 m u nkav6del-

m i jogszab6lyi e16ir6sok alapjin.
B udapesl, t996, lebrud r | 3.

UAV nt. K0zponti M unkav6delmi Bizottsdg
Molndr J0tsef eln0k
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TAJ E KO ZTATAS
qz MvB r6sz6re

e UAV nt oUU vontadsi fdndksdgeirdl a munkav6delrni k6pvi-
sel6k jeleztdk 6s egyben intdzkeddsek kezdem6nyezdsdt javasol-
t6lq a hat lyos Munkavddelrni Tbrv6ny alapjdn a mozdony ve-
zetddlldsokon hpawtalt - els6sorban fenntartdsi hidnyossdgok-
bdl - a biztonsdgos munkavdgzdst kedvezdtleniil befolydsold, az
egdszs€get testi dpdget veszflyezt*d kOriilrndnyek felsz6mo-
ldsdra
Az alant felsorolt hirdnyossr{gok elsdsorban aY.43. tipusri moz-
donyokra jellemzdek:
Ezen beltil:
1. A menetszabdlyozdk koponsdga, amelynek jellemz6i a ki-

tyOgds. Ennek kOvetkezt6ben a kifejtendd k6zi er6 jelentdsen
vdltozik. Ernia6 a szabdlyozisa, pontosMga nem el6giti ki a
funkciondlis k0vetelrndnyeket.

2. Akapcsol6kndl hasonl6ak a mfiszaki Sllapotok, ezdrtnehe-
zebben kapcsolhat6k Az emeltydszelrdnyben a tdrdtt kap-
csol6kat rendszeresen nem cserdlik ki, hanem csavarokftal
p6toljdk, ill. javitj6k.

3. Ablaktd,rld kapcsoldk ftkapcsoldsa nehezebb a normdlisndl.
Az ablaktdrl6 gumi bet6tjei kopoffak, mert cserdjtiket elmu-
lasztj6k. Emiatt atrirldsi k6p feliilete jelentdsen csokften, ami
aflya befdftatrCsdgdt rontja. A mozdonyvezetdk vezetdsi
biaonMgdt bizonyhlannd teszi.

4. Amfiszerek megvildgitdMnak szab6lyozhat6s4ga kedvez6t-
len.Ezfirt a megvildgitr{s a vezet6sn6l cselekvdsi zavarokat
id6z0et) eld. Pl. a mdszerek k0z0s roszak a tOmitdsek,
ebbdl eredden fdnykitdr6s jelentkezik, emiatt er6sek az elt6-
rdsek adott vabvdnyos 6llds mellett is.

5. A ffit6s eldgtelen, igy a munkavdgzdshez sziiks6ges klimavi-
szonyok nem biztosithat6k, elsdsorban a dizel-itzemfr moz-
donyolnifl. Rendszerint a ftilkdk huza&rsak. Az ablakok
pdrmentesit6se nem megfelel6. Ennekoka elsdsorban abban
keresendd, hogy karbantrtdsuk, javit4suk eldgtelen (V.43 l).

6. Avisszapillant6 tiilaOkkezelhet6s6ge nehdzkes (a mozdony-
vezntf 61l6sr6l a fiikdr bedllitdsa rendkiviil k0rtilm6nyes).

7. A napellenz6k idd eldtt ttinlaemennek, haszndlhatatlannd
vdlnak (av(t6sukat nem vdgzik el, cserdjtikrdl nem gondos-
kodnak).

8. Az IFA szdkek rendszeres karbantartdsa, javitdsa elma-
rad3nnek kOvetkezt6ben az iil6sek rendeltet6siiknek nem
felelnek meg(m iildsek szerkezetileg gyakran nem kapcso-
l6dnak egymdshoz, szdtesnek, hidnyos a leng6scsillapitdsuk,
olajhidny, nincs lengdscsillapit6, teherviseld elemek tdnittek,
szakadtak).

9. Az ajt6zfuak rosszul bedllitottak, ajt6keretek gyalrran vete-
medettek, ez€rt a szabvdnyos szig6tel6 elemek tdkdletesen
nem szigetelnek.

10. Avezetddlldson jelentkezd szecunderzajok a vezetdt munk6-
j6ban pszichikailag terhelik, a vezet€s bizton silgiltv eszlly u-

tetik. Megit6ldstink, ezek szecunder zajok, fenntart6si mun-
kdk son{n r€szben megsziintethetdk.
A vezetdSlldson jelentkezd szecunder zajok 6s rezgdsek kii-
ldncisen a V43-as mozdonyokndl, elsdsorban a forg6vdz
dtvitelei rendszerdben keletkeznek. A mozdonyok forgfvin
csedje, illewe f6javitr{sa sor6n a keletkezd zajszntet az
NA85 dB hatirdrtdkkcizeldig kb. 82-& dB fidjdkredukdlni.
Ennek okai az er1ilvitnli fogaskerekek megmunkiildsi pon-
tatlanMga szerel6si-illesztdsi hibdk, anyagmin6sdg stb. Eb-
b6l eredden a zajok intenzitdsa az izemeltetds sordn (rdvid
iddn beliiD tflldpik a megengeder hat6r€rt6ket, amelyek mdr
az emberi szqr'{ezeFe lcirosan hatnak, valamint a mozdo-
nyok mdszaki 6llapotdnak romldsa fokozott mdrt€kben je-
lentkezik. Mindezek igazolhatj6k a mozdonyvezetdk pana-
szainak jogossdgdt.

A felsorolt hi6nyoss6gok nemcsak mriszaki-technikai probl6ma-
k6nt jelentkeznek, ami a ji{rmiivek funkciondlis biztonsdg6t ked-
vez6tlentil befoly6soljft, hanem elsdsorban a mozdonyvezet5
tevdkenys6g6re gyakorolt hatdsa is veszdlytjelent szemdlyi biz-
tonsdgdra, egdszSgdre 6s testi 6p#g6re.
Mivel a vezet6lilis egy mobil munkahely, amit menet kdzben
elhagyni nem tud a vezet6. Ahidnyossdgokb6l ered6 cselekv6si
zavar eset6n a vontatott szerelvdnyt is kdrokoz6s drheti. Ennek
kcivetkezmdnyeivel szdmolni kell. Ebbdl a megfontol'4sb6l java-
soljuk az Myt.92. $ 2.c. pontja atapjdn, hogy a MvB a t6j6koz-
tat6ban megfogalmazott hianyola6l k6rjen 6lldsfoglal6s a tvtAV
RL Gepeszeti Fdoszl4ly vezel'f;iel.d,l6s azokr6l az intdzked6sek-
rdl, amelyek - a fentiek figyelembev6teldvel eszkdz0lnek - a
mozdonyok vezet6 6lli{saiban az egdsz#get 6s a testi 6ps6get
nem veszdlyeztetik ds a biztonsdgos munkavdgzdst kieldgitik.
Budapest, 196. februtr I 3.

EWterjesztlk:

Dinai Istvdn, MvB tagja Pdsku Jend, sznkdrtl

o MAV R-n6l rendszerben tortott kiil6nb6z6 tipus0 mozdonyok
vezel66ll6soin6l jelentk ez6 munkobizlons6gi-ergon6mioi

h i6nyoss6gokr6l, el6gtelen fen nto rt6si mun k6k k6vetkezm6nyei 16l

HATAROZNI
A t\4AV Rt. K6zponti Munkav6delmi bizottsdga meghall-
gattra a t6j6koztat6t, az abban foglattakkal egyet6rt. tVleg-
blza az MvB eln<ik6t, hogy a tdj6koztat6t 6s az fufuB
HatdrozatAt kiildJe meg a G6p6szeti F6osztdly Vezet6l6
nek 6s k6rJen tCj6kodat6st a Munkav6delmiT<irv6ny 72.
S (2) bek. c. pontja alapj6n.
Tekintette I a fe lt6rt munkabiztonsdg i prob l6ma cisszetett-
s6g6re a Bizottsdg az lvM. 73. $ban meghatArozott 8
napon beliili v6laszaddsi terminust 30 napban halArozza
meg.
Budapest, 1996. febru{r 13.

a MAV Rt. Ktizponti Munkav6delmi Bizotts6g
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A ft,,citift,a ft,a,itiftd,,ja
A Mogyor Vosutos O,/os-
trtosok Szokszervezete
lopjo) februdri sz6m6-
bon o W DebreceniTe-
ruleti Bizotts6go hotdro
zqto olvoshot6, omely
t0lnyom6 t6bbs6g6ben
nem egy6b, mint ez
1995, december 29-6n
ol6irt MAV-szokszeveze-
tek k6zdtti megdllopo
dosok egyes elemeinek
6s foglolkoztot6si cso
portjoinok szubjeHiv ki-
emel6se, cs0sztot6sok-
kol teli rosszindulotO bir6-
loto.
De n6zz0k o t6nyeket!
" Mo o Mogyor Allom-

vosutokn6l 6rv6nyesul
o szokszervezeti pluro-
lizmus,ebb6lfokodoon
o munk6ttqt6 k6pvise
l6i ozonos m6don t6r-
gyolnok minden 6rin-
tett szokszervezettel, E
t6rgyol6sokbon 0t
szokszeruezet vett r6szt
(MOSZ, VSZ, VDSZSZ,
MTVSZ,VFSZSA.S k6zje-
gy6vel lqtto el o dokt-r-
mentumokcrt, Nem 6rt-
het6 tehoi. hogy o VSZ
DebreceniT&je kirevo
notkoztotvo hozto
meg hot6rozotqt, mert
o leirtokb6l 0gy tUnik,
mintho sojcrt 6rny6kdn
oil6pve, o szokszerue-
zetielndk6nek o k6zje-
gy6t sem ismern6 fel.

' A vontot6si diszp6cse-
rek tekintet6ben o fel-
s6fok0 vos0ti k6pzett-
s6g el6iros, ez6rt
szinkronbon o hot6-
lyos vosfti b6rtqrifo-
rendszerrel - nem t6r-
t6nt egy6b, mint oz
6rintettek eset6ben o
hotronyos helyzet
megszuntet6se.

u A mozdonyfelMgyo
z6kro vonotkoz6 meg-

jegyz6s hiven tukOzi
czt o szokmoi felk6-
v0ttseget, melyet ez o
,,hotdrozqt' bizonyit,
Tudni illik, hogy egyes
tev6kenys6gek ellot6-
sdhoz oz ohhoz igoze
d6 vokk6pzetts6get
kell rendelni, Ennek
egyszer0 oko oz. hogy
oz 0n, ,,tisztk6pzett"
munkovollo16 olocso
nyobb munkok6rloen
t6rtn6 foglolkoztofdso
gozdosdgrtolon bor-
mdy gozd6lkod6 16-
sz6r6l. Mivel o moz-
donyfelvigycz6i,tev6-
kenys6get o MAV Rt.
42 g6p6seti egys6g6-
n6l t0lnyom6r6szt (vott)

mozdonwezet6k lot-
j6k el, okik megfelel6
id6 ettett6velo 14. fize-
t6si osztolybo kerulnek
besorol6sro, szuks6gile
len 6s drdgo besorolosi
szob6lyt modosif otf u nk,

" A mozdonyvezet6k
gorontdft teljesit6nyju-
tolmo mindenek el6tt
ot tqezi ki, hogy ez o
vos0ti munkoter0let
olyon jellegU, ohol o
teljesitm6ny m6r6se
nem lehets6ges, to-
vdbbd oz 6ltoldnostol
el6r6, rendkivul h6tr6-
nyos munkofelt6telek
6s munkokor0lm6-
nyek fokozoft egyut-
tes fenn6ll6so toposz-

tqlhof6. ltt h0zom nyo-
mot6koson o16 o
munkokOrb6l fokodo
egzisztenci6lis-, bun-
tet6jogi-. 6s onyogi
vesz6 lyezletetts6 g et,

" A rendkiv0livobodsdg
6s oz 0n. qtvez6nyl6si
df tekintet6ben o jog-
olkot6 vond6ko egy-
6rtelm(, s meg6llopo-
d6s r6gziti czt is. hogy
omennyiben szuK6-
ges, o megdllopoddsi
kdt6k szintj6n oz egys6-
ges eljoros biztosit6so
cS16bol ollosfoglol6s
kerulkiqddsro,

Oszes6g6ben o VSZ
Debreceni TB pomflettje
nem m6sro von kihe-
gyezve, minthogy visszo-
sirjo ozt o sz6moro 0gy-
mond k6nyelmes 6llo-
potot, qmikor o tobbs6gi
elv olopj6n o kisebbs6gi
6rdekek s6rbo tiproso
t6rt6ntl
Mi mozdonWezet6k ko
szOnjuk ugyon ezt oz oty-
6skod6st, de nem k6-
rOnk bel6le. Egy6bk6nt,
ho egys6ges munkovdl-
loloi 6rdekr6l ejtunk sz6t,
oz o mi 6rt6krend0nk-
ben o kolleHiv munko-
volloloi 6rdekek szezG
d6sben r6gzitetf formoit,
o munkohelyek bizt'on-
s6got, de o gozdos6gi
eredm6nyre tor6 vosuti
munkov6gz6st is jelenti.
V6gezetulpedig o hot6-
rozotot hoz6 orcn6lk0li
testulet ironyobo ki kell
jelentenem: o piocgoz-
dosog ozt is jelenti,hogy
o munkovdllol6k k6z0tt
nem, de oz egyes vosuti
munkok6r6k kozott
megfelel6 kul6nbs6get
kelltenni,

Sipoo J6zsef
MOSZ elnOk

BefeJez6d0tt a MOSZ vezetb tlszts6gvtsel6l-
nek mobll telefonnal td,rt6n6 ellAtdsa. A be-
ruhtlztls els6dleges c€[a a tagok szamAra
b6rmlkor el€rhet6v€ tennl a szakszerrrezet
lnt€zked€sre Jogosult vezet6lt!

, TEI,EFOI\FZAITIOK
Slpos J6zsef elndk

06/30 505-360
Dr. Borslk J6nos alelndk

06/30 505-361
Apavdrl J6zsef aleln6k

06130 505-362
Dr. Vagaday ndft6 Jogtantlcsos

0,6/30 567-29L
Horvdth Imre

Talpas J6zsef

Ill€s Jdnos

Klss Idszl6

Budapest
06/30 567-282

Mlskolc
06130 567-2A9

Debrecen
06/30 567-2a5

Szeged
06130 567-290

Ddrnyel Szll,tlrd Pdcs
06/30 567-284

HonrAth Gydrgy Szombathely
06/30 567-288

CsernyuAndrAs Zdhony
06/30 567-287

Gosztonyl lfttst6f Sopron
06130 567-2A6
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Trszelt Mozdanyvezer6k, Tisaelt Olvas6k!

Engedjdk meg, trogy kttd. tryyan a napokban
szerzeu inform{ci{iimat, €s egyben vdlem6nyemet
is, ami bizcryira m6lys6gesen megrAzza a moz-
fuipzntfl tfnadalmat, elgmdolkoztatja az ille-
tdkeseka, vag5r akiregy vitaindft6 v6lem6nynek is
szima.n az 6jsdg valttr€rmyi drdekelt vasutas szi-
rx{ra.
A t6na visszslEd: Az it&zakc vizsg6aarls
Helye (ielar esaben) pl: az egft Udeti gaz4at&Ag
VF.e.
Trslelt Olvasok! Szinte valamamyien tudjuk,
hogy van az cszigban egy Eriilel ahol minden
,Jndskfut" mllk6dik, mindeot,rru{sk&rt" 6rt6kel-
nek, ,,tnishogyan" csin6lnak- Nem neh6z kital6lni.
Ez az egfu. ()zletiga2grr6cdg teriilete. Kis orsa{-
gunk megkhet&en ellenunqrdrisos tertilete (magas
bftriiz6si strtisztika munkar€lktilis6g 6s annak ve-
szElye stb.)
A vasdt is mris errcfd6, az emberck is. A szolg6lar-
ban l€v6 vasurasok fesziihdr, id,egeik a v6gs6kig, a
hangulat szinte robberdsveszdlyes.
A vasutaldg az ellolruuorak fdkEk. F€lnek min-
denkit6l, aki gyanris lebeg aki,,bejelcnti d<etmaga-
sabb helyar". F€lne* az ellen6udsekr6l, amik.iel-
lemteleniil, sd( esetbenllonArrcm6rtd,,ke4nerr"
vagy emberileg minGirhetalen alakok szern6ly6-
ben td[&lik, szinte szakigban.
lbm6szetes€n n€m is blret ez mrisk&rt, hiszen pl. a
forgalan r€sz6rd egy bgnragasabb pozicioban l€vd
,X" ur, aki egy ,,y'iaQcrrtan, felel& vezet6k,
valamint szaks?Enez*i tisasEgvisel6k jelenl6!6-
ben kijelentene, hogy: ,,e az utasfris nem 6rdekli,
iu al&or is az fog t6rtennl @it 6 akar", Fjtenr[non-
dani term6szetes€n senki sern mert. f6lwe munka-
hely€r, irod6jrit, ir6aszr"l,tu.

t^ a helyzeset. 6 m6r magr{nv6lem6nye, megit6l6se
alapj6n intdzkedve, azsnal ki is vetete a szdmdra
(szerinte) nern megfelelden szercpld mozdonyveze-
tiket a ford6b6l, a beosaott gepr6l. Gcrd n6lkiil
tehette, hiszen a ,,h[iban" mindenki benne van.
f6lwe 6ll6sdt, megit6l6s6t, v6lemdnyenek ellenkez6
megnyilvr{nulis6t.
Termdszetesen ez sem lehet mdsk6nt, hiszen mdr
ezen igazgat6odgrdl tendencia volt a min&ithetet-
len oktat6tisa vilasar{q. El6g lenne megemliteni a
jelzett rirnev6t. R6la is legendrikat lehetne mes6lni,
ugye T ru{la vizsg{zfrt^k?
De ez mdr az emlitettek alapj6n magyanizlat6, Saj-
nos!
Most pedig engedjdk meg e cikken keresatil egy
nyilt k€rd6semet a Tisaelt forgalmi biaos rirhoz!
Milyen jogon kdrdez alattqnosan, cinikusan egy
olyan forgalmi utasilSsb6l, amiben szinte nincs egy
javitatlan oldal? Penze ez nenr az On hiUe6t U-
gyan szives gandolkodjon el ezen! Egy6bk6ntmeg-
nyugtatffn: a vasritiizem nem az 6ttekinthetetlen
utasit6sa alapjrin iizemel m6r r6g&a. J6 lerure a
val6sigba l6pnie e teriileten, €s nerncsak Ormek!
Azan is gurdolkodjunk el tisaelt olvas6k, hogy
t'ld.{ul a Budapesti Ig. teriiletdn szinte mindenki
megfelelt az ut6bbi id6kben is.
dk otyan felk&ziiltek? Jobb a vizsgarendszefl
Nyilv6nvaloan a rcndszer jobban mdkfiik, 6s a
vezrt&. a legfels&b szintig €rtik munk6jukat, fel-
ada$kat, 6s kev6sb6 6lnek vissza pozici6jukkal.
Szsnoninak tartqn vezet6i szemmeln6zve, ha egy
alkalmazott az iddszakos vizsgdn bukik ki, hiszen a
ktitelezettek nap mint nap kell, hogy dkalrnazz6k,
kelt hogy a gyakorlatban bizonyitsrik felk6sziilts6-
giikel, mtS a haszl{lhatadan utasir6s ellen6re is,
bal€sehent€s€n, a k<izleked6s biaonsdgdt megtart-

Kedves Mozdonyvezet6k !

Nagy k6r€ssel szerctn&rk Ondkhciz, mozdonyveze-
tdkhciz fordulni.
Borzasdoan idegesit6, hogy amikor lakoa tertiltur
haladnak kercsdtil, k6t-hrirun pillanatra abbalngy-
jr{k a kiirtiil6sr
Valamit ki kellene tal6lni, hogy meg6ll6s n6lktil
zengien a kttut, hogy 1007o-os biaonMggal ki tudja
kdsziteni a vasrit mellur 6ldk idegrendszer€t 6s hal-
l{sdt.
Miel&t elindul a vonat a v6gr{llomds6l a kiir
gombj6t (karjit?) vagy le kellene ragasaani, vagy
kiekelni, rigy biaos, hogy megr{llds n6lkiil sz6lna 6s
a mozdcryvezetdcnek ene sem lenne gondjuk.
Borzas46an idegesft6 hajnalonk6nt rigy felijedni a
kiirtcildsre, hogy az megszakitrisokkal sz6l @.: 2
km-en csak 5-6-szor nyomj& meg.) Este megint
rossz tigy elaludni (nem aludni), hogy nem folyama-
tos a ftils6rt6 kiirt<il6s.
(lgy szeretndnk, ha a r6di6t €s TV-t, m6g z{rr ablak
melletr is csak teljes hanger6vel hallgathatn6nk,
nyitott ablakn6l meg fel sem kellene kapcsolni, mert
rigysem hallani bel6le semmit a zajt6l. (kgal6bb
n{szokndnk az olvasdsra.)
Ha megillis 1d116 krirt<ih6nek, m6g annyi baleset
sem lenne mint igy,6s a mozdonyvezet& nyugd-
tabb lelkiismerettel 6lhetn6nek, hogy 6k minden
tdliik (ki)relhet6t megrenek.
Rem6lltik,,rnegdrtik" k6r€siinker.

' tdbbezervasftmelleu6l.St"ffiffl
(A szerk. negjegyzdse:
Tisztelt titbb ezer yasit meltett 616 dllampolgdr!
Nem udom lallottak-e azokrhl a tragididkr6l, ame-
lyek az elmilt Cvekben, napokfun bekiivetkcztek?
Ha egyetlen emberilet megmenthetd a figyetemfet-
hivds ezen fonrui/ival, ilgy hkzem ezt kctl tenni!
Higyjik el a mozdonyvezetdk ,,lelkiismeretit" m6r-
hetetlenril negrdzm egy baleset lupcstina t6bb sziz
mdteren szdtsz6rilott embei szemek Mtvdnya. Ta-
ldn jobb lenne Hhiisen azdrt tenniink, hogy az em-
bei teremttniny felismerje, a t6bb sziz tonn^ ko-
losszussal tirt6n6 iitkdzAsb\l csak 6 keriilhet ki
vesztesen! S.J.) 

*

Tisaelt Mozdonyvezet&. Szakszenezete!

Alqn_6sfdn<ik l6ternre is nagy 6rdekldd6ssel olva-
sorn On<jk 6rdekes Mozdonryezat&, I ^pja cimrl
fjsdgukat. Kb. 5 6ve volt, hogy 6n6k kerestek az
djMgon keresatil balatoni nyaral6val rendelkez6
szem6lyeket, ndmetorsz{gi vasutas vend6gek nya-
rafu{sira. En akkorjelenrkeaem 6ntikn€1,6s a ci-
mern megplent egy n6met vasutas 6jMgban. Leg-
nagyobb <irftndmre sikertilt nagyon j6 ban{tsdgba
keriilni 2 n6met mozdonyvezet6 csaldddal, akikkel
m6g most is tartjuk a kapcsolatot. Mostani k6r6sem
is ezzel ftigg chsze, legyenek szivesek cimemet
lekdztilni a kiilf<tldi vasutas djsigban, hogy szivesen
l6tnrink vend€geket baldtonfenyvesi nyaralonkban,
szerctnem a vasutas ban{ts6gotm6g jobbanelm6lyi-
teni.
Nagyur sz6per, k6szoirirn segits6gdket.

Trsaelettel:
Sz6cs6nyi Istvr{n

8800 Nagykanizsa,
P6terfai u. I 1/C.

Felesleges tqrribb sonolni avezr/;fir halalqn dssze- Persze valahol mdgiscsak lltezik veza6 hirinyos-
fm6d6sait, vissza€ldseit, hiszrrrt erzel valamennyi s.{g! Ez nern a munkav6llalokhiMja.
munkavdllal6-k6sz<irhedenevaddernokn{cir{nak Visszal6rve m6g az id&zakoc vizsgdaatr{s ilyen-mindannyian tisztriban vannak. ktiriikn€nyeire, iefoly6s6ra, gondolon ez tafiozna
Ilyut l6gk6rben tehdt isnretelten elkezd6dtek az id6 ltslcin az drintett tertiletek slkszewe zai nsfrseg-
szakoevizsgdk. Anevezettteriilelen aforgalmivizs- visel6i, szervezeti probl6ma kdr€be. Szegyen r6jJk
ga sike,rc egy dllirdag nagprd6srl, ,,rir" sabjektiv n6zve, hogy eln6znek ilyen srilyos probl6m6k fdldn,
megit6l€s6n mrilik. Ea az fr, aki el6tt szint€ vala- term6szelesenmin&itiezazada.ielvi szervezete-
mennyi vizsgdra k6telezen munkevrillal6 eldadja:- -kjt.

'Jehererlen, h6!uk6l jitvd', cinikus mosolya n6ha En6z6st k6rek a tertiletre tcirt6n6 utal{s6r! de rigy
udvariadan tegezise m<igiis meghfzod6 k6rd6sei gcrdolom,hogynr.{r igazineljinazid6anevezett
el&t tuddsrit briileten, a kd;*ori viszonyok egynuist semmibe
F6lnek tdle' F€lhedhk is, hiszen hangulatr{n el6zG vev{ bernocskofu magararr6s felsimol6gig, vala-
leg 

"besfgm" buldsi %, valamint nevek alapjrin mint a szakszolgarof,a l, az alkalmatlan, ernbe-
ernberck, csal6dok tdrnek dcsze, vi{lnak a siillyesz- rileg min6sithetetlen alakok vasriu6l j6 messzirc
t6be. 6rt6n6 eltr{voliuis{ira.
Igen, ,ezcn a teriil€ten vinigzft a kompci6, hiszen Tal6n eljih az az id6 is, amikor megfelel6 6s egy6r-
egyediil csak neki kell ,5z6lni" valamely szdgfitati tehntf, szemdlyi cselekv6si feladariort, feleJ6siget
fddarek' ve?r;tfu)G & mir h*ik is a vizsgrira meg$.iroz6,viratharatlankerctutasi6salapj6nkell
kiirelezelt a vasurass6gnak netr6z, embert pnOUO mur*a;at
A hleishoz eEg, ba visszasz6l a rcszortoaiinak a v6geni.
f&tik6neft unszimpatikur egy vezetdrelq alantod Tisaelettel!
TggraC{maz6t kap ,,valakit6l", vagy ak6r nem Avasritszolgdlardbanhossziid6rtdlr4becsu-
fekszik b a szc[gdlati fe6k6vel, helyettes€vel stb. lercs, a vasririgaz jrivdj#rt dolgoz6 munkat6n.
Igen!TrsaebOlvas6,sajnoc ezigymltkddik, niad6- (A szerk. r*gjegyz6si:
sulbizqtyfthat6anl 96r hpunkfui'nem szokds ndv nelkijli tevelelet
Eznn{riinmagdbanistizanyitjaatisteltiagaba- kbziilii, azonfun a t6ma kizirdekils1ge miatt
toc(6svezetdappaniax)hozzill6s&,emberi,erktil- tessziik. Ha az olvas6i levCtbenfogtaltal igazak,
csi 6rdkendj€t Aa is nyilvnn bizmy'tja,hogy sz6 a nyilvdnossdg segitsigtvel teneltin* a ietyzet
nina oktat6 jellegtt vizsgia*i*r(il arevezEtt s?E- megvdltozlsa1ra*lAei. Amernyiben nem fedikm6lyndl Riaddsul a nevezett VF-n€l - a vizsgdk a valhstigot, rigy mindenkitnl etnZzest keriink, aki
4* 

* pUaal rfg je{etr volt.egy mfsft, 6ppen esetlegesen magdra voratkoztatja a leirtal<at.
frissenbevczaecoktat6aisz,akirovftbbcryoliior- S.I.)
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,tflwT%gfi FREFFd ts6t p6F W.VftnBr
A lebuk6 nap f6nye beragyogta a vdros fol6

emelked6 hegyek csicsdt, amikor Matild

asszony befejezte a csomagolist. Az rititis-

kik, b6rdnd0k 6s kdapdobozok ott sora-

koztak a nagyszoba ajtaja el6tt. A sijtEt szinrl

ttiruMba tiltoztitt hiziasszony v6gigi6rta a

lak6st, s a konyhdban fjMl ehnondott
minden tudnivd6t a szakicsn6nek 6s a

szobalinynak. telktikre ktittitte, hog;r ne

kertiljtin csip6s-paprikis 6tel a f6rje tiny6r-
jira, mert a doktor a gyomorpanaszai miatt

ezt megtiltotta. Hiiba is kdnyiirdgne a hiz

ura. nem szabad ftszeres 6teleket ennie. A

szobal6ny figyelmeztesse gazdljit, ha reggel

elfelejtene tiszta gall6rt venni, s az tizleti

iigyek miatt kisse feled6keny Forkert trnak

minden nap adja a kez6be eserny6j6t. A

szesz6lyes iprilisi id6jinis gyalran megtr6-

fdlja a vdros lak6it, s a hdz ura nem

engedheti meg maginak, hogy v6letleniil is

meglzzon, s cvrpzottan fogldja a venddgeit.

A szem6lyzet tagiai minden mondat utin

b6lintottak, de mdr nagyon untik a sokszor

elhangzott intelmeket. Matild asszony tivo-

zisa utin a szakicsn6 meg is jegyezte:
- I:itszik, hogr ritkrin utazik el a nagys gos

asszony itthonr6l. Csak egy h6napra megy

ftird6be, s m6gis annyit besz6lt, mintln

v6grendelkezne.
A szobaliny hangosan helyeselt, de abba-

hag;rt& a beszelget6st, mert kocsiziirg6st
hallottak az ablak el6tt. Mindketten kin6z-

tek az utcSra, s a megill6 konllisb6l a hiz

unit littik hszdllni.
- Hamarosan indulnak az illomisra - je-

gyezte meg a szakicsn6.
- Matild asszonysig nem szeret kapkodni,

ez6rt mindenhovi min&g kordn meg6rke-

zik - vilaszolta a szobaliny, s elsietett a

csomagokat kihordani. N6hriny perc mrilva

minden poggyas a hint6n volt, s Forkert

rir 6s neje is beszilltak a konflisba. A lovak

vigan bandukohak a macskakiives utcin,
mignem a sarkon eltfintek a kapuban dll6

szem€l)zet eliil. A kocsi a vasritdllomis fel6

tartott, s teljesgn beesteledett, mire oda6rt.

Az 6piilet el6tti t6ren brirn6szkod6 hordri-

rok kijziil az egdk riigt<in a konllis mellett

terTnett, s a vir6terembe hordta a csoma-

gokat.
- Akkor fizetem h, joember, ha a budapesti

gyorsra is felrakta a pakkokat. Maradjon a

kiizelben, s a vonat 6rkezese el6tt viglren

ki mindent a peronra.
A hordir kiment az l. osztTlyi v6r6terem-
b6l a folyos6ra s ott leiilt a padra. A

hizaspir kiiriiln6zett a kiviligitott terem-
ben, de csak n6hiny idegen utast littak. Kis

id6 eltelt6vel Forkert rir kis6t6lt a mdsik

ajt6n, s a tet6vel v6dett peronon elindult

az dllomisf6niik irodrija fel6. Elhaladt a
mrisik k6t viroterem el6tt, majd a csarnok
bejerata mellett. A nftva l6v6 ajt6kon
belitott a jegpenzt6rakhoz, ,6s lifita az

illomis el6tti t6rre 6ppen befut6 omni-
buszt. Elhatirsta, hogr visszafel6 kijriiln6z

az rijonnan 6rkezettek kiizdtt, hitha talil
ismer6st. A huzatos csarnok bejdratit ott-
hagyta, s a poggyiszfelad6 6s a tivirisz ajtaja

ut6n megtdilta a forgalmi iroddt. Az dllo-
misf6nijk 6ppen akkor l6pett ki a p€ronra,
s mosolyogva kiiszdntdtte.
- Hov6, hovi Forkert uram? Csak nem

utazik el? Mi lesz a szrillod6jival addig?

Elkiildi a vend6geket, s lelakatolja az zit6t?
- Nem 6n vdf,om a vonatot, hanem a
feles6gem. '

- Elutazik Matild asszorry? Hdt h fqg nekiink

a h6d6 esti kixtyapartira olyan ffnom piste-

tomot k6sziteni? J6l fbzrek ugan az Eur6pa

Szill6 szalcicsai, de aigui csemege receptj6t
csak a nqgsdgos asvony tudja.
- Egy h6napig n6lkiiltizni fogl& 

" 
vend6gek

is 6s a csal6dunk is felesegem kedvesseg6t.
- Csak nem beteg Matild asszony?
- Szerencsere nem, de a doktor dltalinos

vizitici6t csinilt nilunk, s mind a kett6nket

ftird6kur{ra ktild0tt. Matildomnak inkibb

a sok idegessegt6l kell uivol maradnia. De
nem akarom feltartani az {llom6sf6ntik
urat, csak az irint szeretn6k 6rdekl6dni,
hoglr nem k6sik-e a bukaresti gyors?
- Nem tartott fel, Forkert uram, 6s szive-

sen megmondom, hogr a hat6rr6l mdr

elindult a verelv6ny. Ha csak nem jdn

valami kiizbe, akkor id6ben itt lesz a 601.

szimri gyorsvonat.
- Nqgyon kijszijnijm a j6 hirt, s nem

za rom tovibb a munkijiban. Viszontli-

tAsra az Eur6pdban. A feles6gem utazisa
rem6lem nem akadilyozza meg a h6tI6i

Litogat{sait!
- Hogrne, feltddeniil ott leszek. A nqgys6-

gos asszonynak j6 utat kivinok 6s cs6kolom

a kezeit. Viszontlitisra Forkert uram.
A sz6llod{s elindult visezafel6. de nem a

peronon ment v6gig, hanem a p6nzrircsar-
nokon it. A jegret vilt6k ktjzijtt nem litott

ismer6st, s eg;rediil tert vissza a vir6terem-

be. A hizaspir besz6lget6set f6l tizkor az

ajt6n bel6p6 kapus zavarta meg, aki meg-

rizta a kezeben lev6 cseng6t 6s harsogva

kiiztilte:
- A Bukarestb6l indul6 6s Budapest Keleti

pilyaudvarig kitztiked6 gyorsvonat 1 5 perc
mrilva 6rkezik.

Forkert6k kimentek a peronra, ahol njb6l

v6gigment a cseng6t riz6 vasutas, s felso-

rolta a gyorsvonat megill6helyeit is. A

szuszog6-frijtat6 mozdony behizta az illo-
mdsra a szerelv6nyt, s az utasok elindultak
megkeresni a kocsijukat. A szepszimf uta-
z6 nyugodtan rakatta ftil a csomaqiait, mert

a brass6iak megszoktik, hog;r minden vonat

sok6ig dll az illomisukon. A hauirig hrizod6

pilya meredeks6ge miatt Brass6ban moz-

donyt cser6ltek, s ez sok id6t vett ig6nybe.
Matild asszony csomagiait a horddr felhord-

tz az I. osztAlyi hil6kocsi egyik ftilk6j6be,

ahol minden b6rijndnek 6s doboznak jutott

hely. A hordir lehrizta az ablakot is, hogy

az indul4sig m6g besz6lgethessen a hdzaspir

egymissal.
- Segesvirig biztosan nem tudok elaludni
- sz6lt ki az ablakon a f6rj6hez Matild

asszony.
- En m6g soha nem littam 6jszaka a

segesvdri dllomis 6ptilet6t. Addigra mindig

horkolni szoktam. Nem baj az, ha rdgtdn
nem jiin 6lom a szemdre. Addig marad

igyban, amig kedve tartja. El6g lesz Arad
ut64r dtmenni az 6tlcez6kocsiba.
- Na, majd meglitluk - s6hajtotta a feleseg.

Forkert fr el6vette a zseb6rijit 6s felpat-

tintotta a fedel6t.
- Egy perc mrilva indulnak, drigiml ligy
l6tom, hogy a mozdonycser6vel is v6gez-
tek. Vigydzzon magira 6s pihenjen j6l.

A szerelv6ny hirtelen megl6dult, s lassan
hgdrdiilt az dllomisr6l. Forkert fr arra

gondolt, hogy milyen rossz m6dszer ez.
tegalibb valamilyen hanggal jelezndk az
indul6st. Mi lett volna, ha m6g fenn vagyok

a felesegemn6l? - ftistirlgdtt magiban.

A tivolod6 vonatb6l Matild asszony feh6r

zsebkend6vel integetett f6rj6nek, amig lit-

ta. Majd er6lyes mozdulattal felr6ntotta az

ablak sz6les kdtel6t. A keretes bels6 r6sz

engedelmeskedett, s az tiveg alulr6l felfel6
becstszott a hely6re. M6g j6, hogy meg-

mutatta a hordir az ablak mtkiid6s6t.
Kereshetn6m a kalauzt, hogy megszfinjbn a

huzat - gondolta magiban Matild asszony,
majd tiizetesen kiiriiln6zett a ftilk6ben. Az
I. osztllyu kup6ban eg;r sdt6tbord6 plUssel
bevont fekhely volt, felette polcok. A fiilke

mrisik oldalihoz er6sitett6k a mosd6kagyl6t

6s az asztalkit. A tisztilkodishoz szappan

6s tori.ilk6z6 illt az utas rendelkezds6re, s

Matild asszony ki is pr6b6lta a csapot.
Egyenletes sugirban folyt a iz a r6zcsap-
b6l, a tdrl6kend6t pedig frissen mostik 6s
vasakik. Onk6nteleniil is a viz ali tartotta
a kezet, s a lefoly6 siit6t 16 megh6kkentette.
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Vajon hol lett ilyen piszkos? ,,Biztosan az

integet6skor kertilt valami a kezemre" -

gondolta. Megndzte a zsebkend6j6t, az is
kormos volt. Hatirozott mozdulattd kinfl-
totta a b6rdndiit, s kivette a tetej6n l6v6

hdl6kiintiis6t. Attiltozott, s kirakta a ne-

szesszer6t az asr.alra. Kivette bel6le a
repiil6s6t 6s az asztal kdzepre tette. Kipr6-
bilta, hogr az igyb6l el6ri-e az tivegcset.

Megni'ugodva titta karnyu;tisnyira az uta-
ziskor szimira oly fontos szert. Minden

ritra rnagival vitte a repiil6s6t, mert felt a
rosszu116tt5l.

Eppen elhelyezkedett a szepen megvetett

dgy paplanja alatt, amikor hdk kopogist
hallott az ajt6n.
- Egy pillanat - sz6lt ki, s a reteszt
kinftotta, 6s visszabrijt az 6gybz. - Szabad
bel6pni.

A hil6kocsi-kalauz barisigos kdpe jelent

meg az ajt6nllisban.
- Ezer bocsinat nagysigos asszonyom, de

elfelejtette kijzajlni, hogy mikor 6bresszem
fdn
- trgren szives Arad utin kopogtatnl.

Rem6lem, addigra magamt6l fel6bredek,
de a biztonsig kedv66rt sz6ljon.
- Meglesz, nagys-igos iirsszonyom. Tovibbi
j6 pihen6s 6s kellemes ilmokat. Viszontld-

t6sra reggel.
A tisztelg6 vasutas utin bezirta az ajt6t, 6s
dohogott magdban. 

"Ir,lilven 
feled6keny is

vagyok! M6g j6, hogy nem akkor jtitt a
kalauz, amikor vetl6z6dtem. A felszillds-
kor kellett volna rnegbesz|lni az 6bresz-
test."
A glrorsvonat robogott tovibb, 6s az egyen-
letes kattogis hamarosan ilomba ringttta
Matild asszonyt. A hil6kocsi kalauza is
behriz6dott a folyos6 v6g6n l6v6 szolgdlati
Iiilk6j6be. Npgodtan iildiig6lt, mert fel-
sz6ll6 utast m6r nem vdrt. Minden ftilke
foglalt volt, s minden vend6g nlugov6ra

t6rt. Soborsinnil kell a temesviri hizasp{rt
fiil6bresztenie. akik Miriaradndn szdllnak
dt. ,,El6g csak hat 6rakor 6bredni" - gon-
dolta el6gedetten a kalauz. Nagyot ny$t6z-
kodott, 6s abban a tudatban, hogy ma
szerencs6s napja van, eldudt.
A vonaton a szem6lyzeten kivi.il a post6-
sok voltak 6bren. A postakocsi ajtaja
minden illomison kinyilt, 6s titokzatos
zsikokat raktak ki 6s be. A kisebb cso-
magokban levelek 6s t'nzes utalvdnyok,
a nagyobbakban bukaresti tijsigok keriil-
tek a peronra. A feladott zsdkok szijit
rijgt6n kinyitottik, s az egyik postis
orddgi gyorsasiggal vdlogatta sz6t a leve-
Ieket. Kez6be vett n6hdny borit6kot, s
egyes6vel az el6tte l6v6 rekeszbe dobdlta.
Minden rekesz mis-mis f6vonalat jelen-

tett, amelyeken tovdbbitottik a ktildem6-
nyeket. Amikor megtelt lev6llel egy szek-
r6nyke, akkor az dsszegyrilt kopertikat
belerakta a megfelel6 zsikba. Minden illo-
mdson adtak fdl fjabb 6s tjabb zsdkokat, s
a postisok eg6sz iton dolgoztak.
Az I. 6s II. osztilyri kocsikban szolgilatot

teljesit6 kalauz valamennyi megd,lldskor le-
szillt a peronra, 6s segitett az utasoknak.
Az lprilisi 6jszak& m6g hfivdsek voltak, de
ez nem csokkentette a forgalmat. Az erd6ll

utasok szerett6k a bukaresti gyorsvonatot,
mert val6ban gyorsan oda6rt Budapestre.

Sokan szdlltak fiil a Maros menti dllomdso-
kon, s mire a szerelv6ny ki6rt az Alfijldre,
mir csak a II. oszfilyon volt n6hdny iires
hely. Az utasok legtObbje szuny6kdlt, de
n6hdnyan szemtanrii voltak a napfelkelt6-

nek. A nagy hegyek kirzott kan.rarg6 Maros
hol a vasriti pilya egyik, hol a mdsik oldalin
futott a Tisza fel6. A szffk vdlgyben zakatol6
mozdony egyre ritkul6 6s alacsonyod6 he-

gyek ktizott haladt. A feny6erd6ket el6bb
a r6tek, majd a szdnt6k vdltottik fol, s
hirtelen elmaradtak a hegyek. A sijt6t fo-
ly6viilgyb6l a sik vid6kre kifut6 gyorsvonat
utasait meleg napsugarak ktjszcjntott6k.
Akik 6bren voltak, hamarosan 6rezt6k a nap
meleg6t. Matild asszony fiilk6je a hfivtjsebb

oldalra n6zett, s csak a kocsi folyos6j6n
csillogott a napsugdr. Matild asszony alvdsdt
a f6ny nem zav^rta. Annil inkibb felriadt
a zajra, ami beszffr6ddtt a zirt ablakon
keresztiil is. Felkbnydkdlt az igyban, s
tehntete az aradi illomd,s apr6 tornvokkal
diszitett 6oiilet6re esett (folytatluk)

E l l l t l t l l r l l S l t l l l l l t t E l t t l l t t l l t t l l r r E r r r E r S t t , t l t t t t t t t t t t t t E t S r ! 8 t t ! t t 1 r y

E rouat szdmodra s nyitolt ddd1gj Te s, mald csak fe/llgyel rii Va/aki/
a a  a a  o a

E t',ttietOtt valaki is azt gondoln6, hogy egy copfos kisl6ny szalagj6r6l, vagy net6n a
; haj6k k6k szalagj6r6l, melyet sebess6grekordjukkal 6rdemelnek ki, van sz6, h6t
3 nem, a mi kis 0titArsunk6l a knr/6 szalagr6l dddog6k. Nagyon r6g6ta gondolkodom
! m6r azon,hogy a Magyar Allamvasutakn6l rendszeresitett TELOCK sebess6gm6-
! r6k, mi6rt alacsonyabbrend6ek, mint az Eur6p6ban mas vasutakn5l l6v6 ugyanilyen
E t6rsaik. Val6j6ban nem is azok, de utasftesaink azzA leszik. M6s vasutakn5l a
! berendez6s zAr6csavarjAn l6vd n6gy furaton keresztr.il, le6lmozva l6tja el leladat6t.
5 Rajta l6v6 kis ablakon kereszt0l a mozdonyszem6lyzet meggy6z6dhet, hogy a
; k6szUkikben szalag van. K6t kis ,,6llit6fulecsk6j6n" a szem6lyzet korrig6lhatja az
i esetleges nem helyes iddbeAllitAst. A sz6mlap 6s a mutat6k segits6g6vel a moz-
; donyvezet6 inform6ci6t kap a vonata sebess6g6r6l 6s ezzel a k6szul6k 6s a

I

3 nem foqlalkozik vele senki sem.
g l

r Ja. de csak en dodoqok...!?!
i ES IAI6N "MAS LESZ EZ A MAV"

-
E

: mozdonyvezet6 kapcsolata lez6rul.
3 Mivel a mozdony idSszakorrk6nt a vontat6si telepekre k6nyszerul, ez idd alatt a 3
= bnntartesi szem6lyzet az elhasznabdott szalagot kiveszi, 6s 0j 6ll hely6be. Term6- !- t  - "  ' . - - t

= szetesen az olomzetal p6tolj6k. lgaz ezzel az eljarassal, 20 6vi tapasztalat ut6n i
E moro-  mandnn i  !Oo/^ -ka l  kor rocohh czq lan  kor i i l  fo lhaczn6 l6cra  Aa aar t  aa tAanahh I3 merem mondani, 4Q%-kalkevesebb szalag kerUl felhaszn6l6sra, de egygazdagabb !
3 vasftn61 40% kolts6gmegtakarit6s is sz5mit.
3 Nelunk neml Hat persze, hogy neml Nem is az6rt van! Jo az a szalagocska, sok 3
; nap eltelte utan, esetlegesen bebizonyitva, hogy,,r6m is szuks6g van" cimsz6 alatt, !
E ellencirz6st v6gzek. E
! Bebizonyftor, hogy r6m is sz0ks6g van 6s milyen nagy ember vagyok. LeszabA- !
! lyozom, tobb esetben, hogy trir6gess6k, mit irjanak 16. lgaz, akinek ea meg k6ne I
I tenni, mar nem is tudja, mit kivennak t6le. De ez sem b.a1, majd lehet jegyz3kOny- I
E vezni 6s ezzel is bizonyitom, hogy r6m is sz0ks6g van. Es ez meg mindig nem baj. i
! Hi6ba mondj6k kornyezetemben, hogy racionaliz6l6s, rAm szUks6g van.
e

; Mert bizonyitom, teszek-veszek, int6zkedek. lgaz, hogy ez a MAV szamera medd6 !
g  . ^ f ! ^ - a - l - . .  J ^  - ^ . '  L ^ l  2 -  t r - ^ ' ! ^ L3 teljesitm6ny, de nem baj 6n fizet6st kapok 6rte. Egy gazdag vas0t ilyet nem tehet l
! r"S, de Ml ,kigazdAlkodjuk" 6s a rend, fegyelem, a meg nem tort6nt elherit6sa, 3
: igen fontos feladat. Az egyszem6lyes felel6ss6gv6llal6s n6lunk is el6terbe lesz, ha ;
; baj tort6nik. lgaz egy kicsit forditott a dolog, de n6lunk ez mlr nagyon j6l bev6lt. I
! Eur6p6ban az6rt van a,,TELOCK" hogyha lsten ments baj tOrtenik, int a repulSg6- [
! pekndl a,Jekete dobozok" szerep6tt6ltse be. N6lunk ez a szerep sem elhanyago- !
! land6, de.m6g van manapsAg egy nagyon fontos szerep, a munkahely teremGs. f
! HogyaMAVAtalakit6si folyamatabaneanemveszi 6szresenki,h6tigenfigyelemre I
! nem m6lt6l H6ny f5 brivik meg h6l6zati szinten e k6sz0l6kecske mogott, nem i
! foglalkozik vele senki sem. Mibe kerUl a 4O/nkal t0bb km6 szalag felhlszn6l6s, !
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezetd lftszim 6s szolgdlatl 6ra 1996. 6v 02. h6 2l munkanap

Szolgtilati AUo- Szolg. Kifrzetett K6t.6ra
hely m6ny 6ra tril6ra,,-"6ra

Szolgilati Allo- Szolg. l<iftzEteu Kit.6ra
hely m6ny 6ra tfl6ra,,-"&a

Bp. Ferencv. 336 48822 lO2 2078 168
1 6 5 0 7

Bp.Eszaki 25O 36 123 43 1225 168

1 6 9 0 6

Szolnok 311 41378 U l7l2 168
1 6 4 0 7

Sz6kesfeh€rvtir 350 5l ll3 295 369 168

1 6 8 1 1

Bp.Deli 43 5420 3 lY 168

t & o 6

6y& 183 255Y 7r 422 168
t 6 7 0 3

Hegyeshalom 86 ll7l9 24 299 168
t 6 7 0 4

Balassagyannats6 7677 O 1276 168

155 0 26

[IatvaD 142 20146 89 321 168
1 6 6 1 3

Bp. Killiinc6l6 5 '116 ll O 168

1 6 5 3 0

Miskolc 453 61 558 173 38(X 168

t & o l o

Ftlzesabony 99 13058 129 391 168

1 6 6 2 5

Debrecen 2A 32655 29 19(x) 168

1 6 3 0 9

Piisp6klad6ny 139 19 llo 4 7U 168

1 6 7 0 7

NyiregyMza 243 32310 6 3f,65 168

158 0 18

TAhoty 163 l8 941 2l ?83 168

1 7 0 0 7

Szeged ll7 17 M 145 ln 168
t T t l l

B€k€scsaba 178 24528 428 58O 168

1 6 8 3 4

Kiskunhalas lO5 15282 2 1589 168
160 0 r7

Szentes 237 33 918 362 1295 168

t 6 7 2 6

VEsa6 63 8598 l8 528 168

165 0 lo
P6cs 2n 34434 N 2369 168

156 0  l l

Domb6vdr 26 3404o 0 5594 168

144 0 24
Nagykanizsa 199 23630 O 4lA7 168

t5l o 26
Szombathely 229 30285 14 3353 168

157 0 r7

Celldiimiilk 2U 27 58O 75 2155 168

162 0 13

Tapolca 88 12931 45 1316 168

t59 I 16

Zalaegerszcg 96 12822 46 I52I 168

r57 I 19

ElildzAt 5141 701733 23Ol 43757 168

189 |  12

BudapestUi. 1782 248648 722 78% l6E

1 6 6 0 5

Miskolc Ui. 552 74 616 Tz 4t95 168
1 6 5 1 9

Debrecen Ui. 616 84075 8l 6349 168

t62 0 12

Z.anonytJi. 163 l8 941 21 783 168

1 7 0 0 7

SzegedOi. 76 gg7yJ 955 4trg 168

1 6 7 2 7

PEcsOi. 7t2 9zto5 I tzo7o 168

150 0 20
Szombathely 6l'1 83618 180 8345 168

159 0 16ui.
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