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,,Az egykori monopol-szakszervezet
lomha nagy halk6nt falta fel vagy nyomta agyon
v6lt
mira felismerhetetlennd
a nemr6gsz6prem6ny{1,
kis
szakszervezeteket"
alternativ,
De a nagy,lomhahal is mindink6bb
elt{lnik a c6pagyomr6ban
- a korrupt nagyt6k66ben."
Kint iil a gydrkapunkiviil egy ti4boriszdken,sdt::ael6tt az
iizemszalszervezetititkdra.Kirdgtdk,merttdrv6nyessztrdjkfelhivdst kezdem€nyezett,de m6g szakt6rsaitfdlkeresnie
sincsm6dja: nem engedikbe a kapun a gcirOgtulajdonos
megbizottj6nakparancsdra.Helyzetemagaa k6t l6bonjdr6 illeffe tdbori szdkeniil6 - tdrvdnytelenseg.
az ij tulaj azt
A gydr m6r dtesettaprivaazillils gyOny<irdn,
keserfi
ny6lukat
akar,
azok
csak
munkatdrsaival,
amit
csin6l
az
nyugat
szintf
szakmunkajukdrt
nyelhetik,s zsebretehetik
plasztikusan.
ilyen
fogalmazott
munkds
albdnbdrt.Az egyik
S hasonl6kdpptaldl6 volt tdrsdnakaza keserf mondata,mely
szerint6 mostnyilatkozik,6slehet,hogybennelesza t6v6ben,
de az is lehet, hogy holnap mdr kinn lesz a gydrb6l.Es
nyelnek,merta piszkeipapirgydn6lvan sz6;s kdzels tilvolban,ez itt az egyetlenmunkalehet6s6g.
N6zem a tdv6n 6t az utcfira tett piszkei szakszervezeti
szakszervezet6t,s nem6rtem:hol van e gyaldnatk<izepette
a szakhol
a
konfeiderdci&,amelyhez
vezetfsdge,
vezetdnek
pesti
ft6aszAlfdlbukkan
valaki
egy
Majd
szervezettartozik?
vizsgdljdka dolgot.Pesrdl? Azir6asztaL
ndl,aki megnyugtat,
melldl?Mi6rt nincsitt? Mdrt nemaztteszi,ami a dolga:jelen
6s
lenni a konfliktus helyszindnmunkajogiszakertelmevel
tdrvdnyesjogositv6nyaival?
az estena
Az Objektiv mdsiknagyriportjdnakugyanazon
SzolnokiK6olajkutat6Rt. volt a szinhelye.Nem is el6szcir.
Itt mdgcsaka pivanzdci6 el6tt iillnak, de a keserfsdgmdg
nagyobb.N€gy h6napjaharcolnak,a szolnokipolg6rmester
oroszldnk6ntcsatdzik6rttik, interpelldci6kis hangzottakm6r
- hogyne azArhangelszk
Geolel iigyiikbena parlamentben
dobicsnojehoni k€pviseldjekezdbekeriiljOna modernmfb{iszkdlkedd
6shiresszakembergdrddval
szakiberendez6ssel
v6llalat. Hidba.
ereje.
Hidbaa n6gyh6napiktizdelem,hi6baa nyilvdnoss6g
Hi6ba a sajt6 tdnyfelt6rdk0zl6seiegyndmely0sszefon6d6sola6l j6 pdrtkapcsolatrimagyariizletemberekkel.Az egyik

Lotzt
a modern vileg a vasfrtra voksol

Eur6po25 millidrdot
odno
a

q MAVfejleszt6s6re
hogy a magyar vas(t rekosntrukci6j6hoz
a
kePHARE-tdmogatiison
dvekben
Az elkiivetkez6
a vasrithdl6zatfejleszt6se resztiil - kiir0lbeliil 25
millidrd forinttal kfviin
6lvez elfinyt az Euufpai
Uni6 orszdgaiban,s ezt a hozziljfuulni az uni6 3-5
csatlakozni kivdn6 orcz6- €v alatt.
gokban is messzemeden Lotz K6roly mint az eur6pai kozleked6si minisztefigyelembe kell venni lapunknak rek konferenci6jiinak sonyilatkozta
Strasbourgb6l LoV. ICi- ros elnoke sz6molt be az
Eur6pa Thniics plendris
roly miniszte4, a kiizleketil6s6n a kontinens kozleddsi t6rca vezetfie. A kiizkeddsihelyzetdr6l.Ahogy
leked6spolitikai irdnyvdlminisztert6l megtudtuk:
a
tdst h(en tiikriizi az is,
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szerepldpelddul Jass6Mihi4ly egykori budapestip6rtbizottsdgi vezet6, aki ,,cdg6nek" Ugyvezet6jek6ntszdmldjrfu6l600
ezer dolldr hitelt vett fdl. s ebb6l 170 ezer dolldra nem volt
fedezete;ldnya a c6g kcinywizsgdl6ja, s az 6lakdscfm6n volt
bejegyezve az Arhangelszk Kft. (Fentiek megfriisa 6ta 6rtesiilhettiink ugyan Suchman Tam6s v6t6j5r6l - de szebb 6s
demokratikusabb lett volna, ha a tciw6nyhoz6k, a vdlasztott
k6pvisel6k kormdnypdrti tdbbsdgeel6z6 nap nem fogadja el
teljes ldtszdmban a jogos interpelldci6ra adott 6llamtithdri
v6laszt.)
A szolnoki olajos tdvdriportban is szerepeltegy pesti ir6uztal: az APV Rt. elegans irodajdban til egy eleg6ns,dpolt
szakrilhifiatalember,aki arra a riporteri k6rd6sre,hogy jogose a munkdsok aggodalma, mely szerint a sarkkOrdn tflra
viszik majd 6ket, s mihelyt a kintiek eltanult6kt6liik a technikdt, menesztik- mosolyogvaeztfeleli - Ott kell dolgozni,
ahol a munka van.
Eriggy csak sz6pen,6desapdm,
els6k6nttaliin te a sarkkcirdn
tilra az olajkutakhoz az ipolt szakdlladdal meg az Armani
rilt0nyOddel- mondja erre a v6rmesebbt€vdn€26,elft6lend6
demag69i6val.
A miisorvezetd imigyen vezette fdl a riportot Szolnokon is
6lnek m6g az emberekbena r6gi ,,el6it6letek":nem hisznekaz
oroszoknak.Ezbizony t€nylegnem sz6ptdliik. Hiszenk6ztudomrisf, hogy a szovjetbirodalom helydnma tiszta,fejlett, makuldtlan,stabildemokriiciamrftddik, azapparatcsikokegytdlegyig
a pokolra szdlltak; az ljizleti 6let pedig tudvalev6legv6rbeli,
gdncstalangentlemanekkezdbenvan, minden szavukram6rget
lehetvenni,nem?De nem is csakaz oroszokrdlsz6la mese,van
ahol tdn6netesengdr<ig,mdsuttosztr.ik, svdd,sdt magyar tulajok
verkAtaz alkalmazottakat.Nem is a tdkdsbekelleneabizalmdt
hely eznieaz 6)lampolg6rnak,hanema nemzetivagyon 6rz6sdvel
megbizott,kdzpdnzenfenntartotthivatalba!
Ennek kdpviselet6bennyilatkozik a fent emlftett 6polt szakr4ll6privatizdtoris, k0z0lv6na vizsgdlateredm6nydr6l,hogy
semmih6zag,csup6negy-k6tapr6bbszab6lytalansdg
tdrt6nt.
Majd a riporteri k6rd6sre, mik lenn6nekezekaz apr6bb szabrflytalansdgok,szem6rmesmosoly a vilasz, mintha legaldbbis a nemi €let€r5l faggatnak, s nem az dltala is vezetett
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vagyon6ri kdzhivatal munk6jdr6l, azt feleli: fgyis annyi
rosszat besz6lnek az 6 hivalalar6l, hogy inkdbb nem kdti
ezeket a publ ikum orrdrra.
Neszenekedpublikum. Ariporter pedig nem k6rdezrd (vagy
tinkdrdez, de a riportbol kinyisszant6dott),m6gis, mib6l gondolja dn, a busdsanmegfizetettkcizszolga,hogy joga van informdci6t visszatartani?
De hadd t6rjek vissza Piszkdre meg Szolnokra, hadd iddzzem fdl fjra a keserri munkdsokat (elndzdst a konzervativ
sz66rl, de a ,,munkav6llal6" sz6 sehogy se jon a tollamra),
akik egyel6rem6g dolgoznak,kdt marokra fogva 6rzik emberi
m6lt6sdgukat,a szakdrtelmiikbiiszke tudardt, de djjelente
taldn veritdkben dszva riadnak fdl. S l6tjdk magukat munkan6lkiilise96ly-kuncsorg6kdnt, drokds6 kdzmunkdsokk6nt,
legvdgiil taldn majd - az 6zdi vasasok pfld{jfua - sinlop6
S nem drtik, mi6rt 6k bdnhddnek,s mi,,szakemberekkdnt".
lyen bdn6rt.
Magam is veritdkbendbredekmiattuk, vddtelens6giikmiatt.
J6l emldkszemm€g az 1988-89-90-es fiiggetlen szakszervezet-alapiuisokmdmordra: tudatos felk6sziildsiikre egy pri vaiz{ci6s korszak hajnaldn, amelyben alulr6l 6pitliezve, demokratikusan,a jogra tdmaszkodvanytijtanak majd vddelmet
a farkastOrv6nyekellen6ben,szakdrtd segftsdgeta konfliktusokban,s anyagi-6rzelmit6mogat6st,hajOnaz ellieriilhetetlen
R6m: a munkan6lkiilisdg.Azutiin a ,.rendszervrflt6s"
tdbbi
illfzidjdval egyiitt ez az6lom is kddd6vdlt. A ftiggetlen.fiatal
szakszervezetekopportunistiik kez6be keniltek, az elvek a
sutba,a vagyon prdd6ra.S sz6penmegadtdk magukat annak,
aki ellen eredetilegldtrejdttek. Az egykori monopol-szakszervezet ut6da lomha nagy halk6nt falta fel vagy nyomta agyon
a nemr6gsz6premdnyri,mdra felismerhetetlenn6viilt alternativ, kis szakszervezeteket.
De a nagy,lomhahal is mindinkdbb
eltfnik a c6pa gyomriiban - a komrpt nagytdk66ben.
Mert a cilpa sztja t6tva - 6nekelte a rabl6kapitalizmus
angliai hajnalSnBicska Maxi. T6tva bizony. S a sok-sokkis
hal szfu 6ve nemvolt olyan vddtelen,mint manaps:ig. Demokr5cidnkhetedik6v6ben.
(N€pszataIV. 25.)
Fencsik Fl6ra

Lotz: a modern vilag a vasfrtra voksol
az uni6ban v6glegesnek
liltszik az az iriny- x
ardnyvdlkis, ami egr6rtelmrien a vasriti szillitds fel6
tolnd el a fejleszt6sisfat6gi6t mivel - n6mi tulzissal l6nyeg6benbeteltek a kontinens kozritjai. Egne nagyobb aggodalommal ke.
zelik az EU-ben a komyezetszennyez6sm6rt6k6t, s
ezert is kezelik kiemelten a
vasutat. Lotz Kiiroly elmondta: term6szetesenaz
Eur6pa Taniicsbanis tiszt6-

ban vannak azzal,hogy a
csatlakozni kiv6n6 orszirgokban m6g a koaithdl6zat is jelent6s fejleszt6sre
szorul, els6sorbanaz eur6pai folyos6k megteremt6s6vel,mely az orszaghatiirok kozotti aut6piily6,k
ki6pft6set jelenti. Ezt a
szand6kot jelzi az is, hogy
az uni6 viirhat6an 10 milli6 ECU-vel (1f5 millidrd
forint) j6rul hozza az M3as aut6p6lya Frizesabony
6s Polgdr kozotti szaka-

szinak tov6bb6pit6#hez.
Ugyanakkor a szak6rtSk
azt is jelezt6k,hogy 6ltaleban magiinberuhiizisban
k6sztil5 aut6pdly6k 6pit6sevel 6rtenek egyet, s itt
pozitiv peldak6nt emlitett6k a magyarorsziigi M1es, M5-os 6s a m6g csak
piiyaztat6s alaft iill6 M7es aut6p6lydkat.
Sokkalnagyobbosszegekkel, kori.ilbehil 25 milli6rd
forinttal tiimogatnii viszont az uni6 a MAV Rt.

rekonstrukci6jdt - hrien
hikrozve a strat6giai
ir6nyviiltiist - forgalmazott Lotz Kiiroly. A hazai
vasrithd16zat fejleszt6s6vel egy6bk6nt 13 programhoz k6rttink PHAREtdmogatiist,tobbek kozott
a magyar-szlov6nkapcsolat ki6pit6s6n6l, 6s a soroksdri kombiniilt termindl l6tesit6s6n6l sziimfthatunk vissza nem t6ritendS segits6gre.
H. L.
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A MAV megalakuldsa6sfdnykora

A kiegyez6snemcsakpolitikai hat6rk6haz6nk6let6ben,de ettdl mindsdgrivasanyagb6lk6szftett6k,melyeketk€s6bbiizem kdzkezdvea vasrltiigyfejleszt6seis korm6nyzatifeladattdl6pettel6' ben kellett dt6piteni.Hasonl6 volt a helyzet az 6llamositott
Ezt erdsftettemeg az 1867. €vi XIIL tc., mely szerint a kormdny t6rsas6gi6s a MAV kezel6s6benl6v6'helyidrdekf vasutak
60 milli6 eztist forintot forditott vasutak6s csatomi{k6pit6s6re. vonalainis, ahonnana MAV nagyon sok fahidat ijriikdlt. Az
A kormdny az 6lland6csddeljdr6ssalkiiszkijd6 Magyar Eszaki 1890-es6vekt6la hidak csaknemkivdtel n6lkiil vasb6lk€sziilmegv6teldvelteremtettemegaz dllamvasritirend- tek. A r6csosvasszerkezetfhidak nyfl6sm6retemeghaladtaa
VasritTdrsasdg
szer alapjdc 1868.jfnius 30-6n megktitijtt6k azt az ad6sv6teli 100 m6tert.
szerz&6st,amelynek6rtelmdbena Pesttdl-Salg6tarjdnig6s J6- Az 1868-1918ktiziitti korszakbanfolyamatosannrivekedetta
zseft6mdigki6pitett 126km hosszri,egyvdgdnyrivasutatminden s(nekfoly6m6terenkdntitdmege6s a sinsz6lakhossza.Ez ut6bbi
el6rtea 12,majd24m-t.Javulta sinekminds6ge,
aszdzadv€g1re
tafiozlkdval a Magyar Eszaki Vasrit Tdrsas6g7 500 000 Ft
eladjaa magyarkincstr{mak.Eza sz.er- 6s a vass(neketfelvdltott6kszilirdabb acdlsinek.
vdtel6r6rttehermentesen
Az 6ventefelhaszn6lts(nekmennyisdgeaz rijonnan6piil6 vonazdd6slett a Magyar Kirdlyi Allamvasutakalapit6 okmdnya'A
-j€n
az 6llamtul ajdonalett. lak nagyhossza6sa MAY valamint az dllamositottvasrirvonalak
6ni v onal 1868.jrriliusL
Pest-salg6tarj
A vonal 6llami tulajdonbav6tele rij korszakotnyitott a magyar sziiks6gessincser6imiatt 6ridsi mennyis6gf volt. Ekkor honosfva$it tiirt6net6ben.Az dllamvasritl6trejiitt6r6l sz6l6 alapit6 Ie- totti{k meg a nagyobbtiimegri 34,5 6s 42,8 kg-os C 6s I sinrendvelet Mik6 lmre Kdzmunka 6s Ktizleked6si miniszter 1869' szereket.A mrilt sz6zadutols6 negyed6benkezdt6k el talpfr{k
elejdnpediga k(s6rsz6zadunk
okl6ber 31-6n adta ki. 86r a kiegyezeskorm6nyaelvileg m6g helyetta vasaljakalkalmazds6t,
v
nem diintdtt az 6llamvasritirendszermellett, a folyamatelindult Ieteketa asbetonaljakkal.
b6vill6s6velaz 1870-es6vekt6'lmind
6s a Pest-salg6tarj6nivonalb6l, mint tdrusvonalb6lkiindulva A MAV vonalhi{l6zatitnak
v6lt sztiks6gess6.Az 6piiletek
vasftiiz€mi
6piilet
6p(t6se
tijbb
6szaki
irdnyba'
187
1mostmdr az dllamvasft folytatta az lpitlst
jelent6s
miatt c6lszerdvolt ism6tl6d6se
6s
feladatuk
sz6ma
(ma:
Szlov6kia)
6s
1872-ben
Lucenec,
ben eljutottak Losoncig
fj
tervez6si
elj6rdst- tipustervil6gszerte
haszn5latos
a
kiiveNe
megnyilt a ruttkai (ma: Vrdtky, Szlov6kia)vonalszakaszis.
az 6llom6sok
nemcsak
a
tervek
kiterjedtek
vek
Ezek
kidolgoz6sa.
AzEszakivonalmellettaZak6ny-Zigr6b(ma:Z6kdny-Z6greb,
fizemi
6ptiletekre
is, pl.: rakt6hanem
egy6b
(ma
6piileteire,
Horfelv6teli
Karlovac-Rijeka,
Horv6torsz6g),K6rolyvdros-Fiume-i
jelenszerint
dpi.iltek
a MAV
T(pustervek
mrihelyek
stb.
rak,
ftit6h6zak,
ami
azt
is
vdtorszdg)d6li vonalakb6l6llt a MAV hdl6zata,
nemvid6ki
vdrosok
6llomds6piileteit
a
is.
A
MAV
6116
k6t
r
6szlak66ptiletek
tette,hogy az dllamvasritfiildraj zilag teljesenkiildn
hogy
ideje
kor6n
szerint
lpitette,
felismerte,
b61dllott. Ebbdl a k6t, viszonylagriivid vonalb6l fejl6dtitt ki a csak tipustervek
jelent6s6griek
a
telepiil6s
arculaezekaz 6piiletekmeghat6roz6
sz6zadfordul6raa kiterjedt hdl6zatf rillamvasrlt.
A fejldd€stitem6t j6l szeml€leti,hogy az orszdgI. vildghdboni tfua.
ndveked€se
sziiks6gess6
6sa menetsebess6gek
el6tti 21 200 km hossztinormdl nyomt6vols6grivonalhdl6zat6- A vonatforgalom
fejleszt6s6t
is. Az
vonalain
a
a
biztositdberendez6sek
tette
MAV
a
MAV
iizemeltette.
847o-6t
nak mintegy
v6lt6knak
6s
kellett
tenni
a
mellett
lehet6v6
rlllom6sok
fedezdse
a
trlAV
fe;tOkiterjed6
korszak
vililghdborfig
azl.
Az 1868-t6l
d6s6neklegnagyszerdbbiddszaka.A MAV ebbenaz iddszakban jelzdl,arekkdzpontos 6tlit6s6t,s6t, egymdssalftiggdsbenl6v6
tiibb, mint 3000, a fdvasriti tdrsas6gokmintegy 4000, a helyi6r- mrikijd6s6t.Az 6llom6sokvillamos v6d6jelz6velval6 fedez6se
Az 6llom6sok
dehivasritt6rsasdgok
ftIE$ 12000km [j vasritvonalat6p(tettek. els6k6ntR6kos6llomdsonval6sultmeg 1870-ben.
elsdl<6nt1883-bana Losonci (mai Budapest-J6A f6vasfti tirsas6gokvonal6b6lmegktizelitdleg5000km-t 6lla- biztos(tdsdra
mositottak, igy a MAV-nak az ilLtalakezelt IffV vonalakkal zsefvdrosi)pdlyaudvaronSiemens-Halskerendszerf berendefenntar- zest szereltekfel. Az 1880-as6vek elej6n egyes fdvonalakon
egyiitt kiizel 19 000 km hosszrihdl6zatiizemeltet6s6rdl,
alkalmaz6sa.
a t€rkdzbiztosit6berendez6sek
gondoskodnia.
megkezdddcitt
kellett
6s
korszenisit6s616l
t6s6161
AMAV avasf t6pftke#seit elsdsorbanazokonateriiletekenv €gezte, Az dllomdsokktizijtti kapcsolatotaz 1870-es6vek elej6tdlt6vmeg. 1872-tdlmdr valamermyivasftvokiitelezt6ka magyatkormi{nyt, ir6vonalakter.emtettdk
ahol a nemzetkdasz.erzdd1sekerre
antely
haszn6lata,
fejl6d6sevagy nalonkijtelezdvolt a harangjelz6berendezes
illetve,aholvasritravolt sziiks€gaz orszdggazdasdgi
A MAV
nem tartott6k &tesftette a pdlyaszem6lyzeteta vonatkcizleked6sr6'1.
a honv6delem€rdekeimiatt, de a magi4nti{rsas6gok
kifizetdddnek az €pitkez4sta kedvez6tlenterepadottsiigokvagy a m6r 1878-banmegkezdtea kisdrleteketa telefonvasritifelhaszAz 1880-as6vektdlpediggyorsiitemben
ndl6s6nakvizsgilatdra.
v6rhat6csek6lyforgalom miatl
A vasutakjelentds r1sz6t neh1z hegyi terepen6pitettek"ahol 6ptiltekki a tdvbesz6l6ijsszekijttet6sek.
a
bdviil6sdvel 6s ezzel dsszefi.igg€sben
sz6moshelyen kellet 25-40 m magas tciltdseketemelni 6s a A MAV hr4.l6zatr{nak
sziklatalajbanm6ly bev696sokatl6tesiteni.Kedvezdtlentalajvi- forgalomnijveked6s6velmind fontosabbfeladat lett a jr{.rmfvek
szonyok ktizdtt, hosszri,tijbb sz6z mdteresalagutakat6s nagy
viilgyhidakatkellett 6piteni.Az Alftildiin a sz6lesDuna 6sTisza,
valamint mell6Koly6inak a Dr6vdnak,Szdvdnak6s a hegyviddm6mijki munkeken a kisebb foly6k 6thidal6safeleldss6gteljes
k6t igenyelt. Ndvelte az 6pit1sifeladatokat,hogy a hidak nagy
rdsz€taz €pitkez6sidej6n f6b6l, kdbdl vagy akkori gyeng6bb

beszerz6se
6s azokiizemeltet6se.
A MAV elsd g 6zrnozdonyaita Magyar Eszaki VasritT6rsasdgt6l
vettei{t.EzeketamozdonyokatAusztridbangydrtott6k.1873-ban
megkezd6dtitta glzmozdonyokhazai gy6rt6sa.A MAV G6pgy6r
kezdetbenosztrdktervek alapjr{ngy6rtotta a mozdonyokat,k6sdbb azonbansai6t tervek szerint k6sztiltek a mozdonvok. Az
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1880-as6vektdl mr{r eur6pai szintrivolt ahazu g6zmozdonygydrt6s.A forgalmi ig6nyeknekmegfeleldenmind nagyobbIett
a mozdonyok teljesitm6nye6s sebess6ge.
A gdzmozdonyokfolyamatosszerkezntitiik6letesit6sea gazdas6gossdgukat
niivelte.
A szdzadelej6n, elsdsorbana mell6kvonalakonmegjelenteka
motorkocsikis. Ezekkel a j6rmfvekkel a vonatatdsikiiltsdgeket
kiv6ntik csdkkenteni.
A nagyvasritivillamos vontatdshaz6nkbana tvtAV iltal kezelt
V6c-Budapest-Cttditll6'helyi6rdeli:f vasf t vonalain kezdddiitt
villamos motorkocsikkal,a teher1911-ben.A szemdlyforgalmat
forgalmatvillamosmozdonyokkalbonyolitottdkle.
- kiilfbldi
A MAV elsd kocsijai - hasonl6ana gdzmozdonyok*roz
gydrtdsiakvoltak. Mriszaki szinvonalukaz akkorikomakmegfeleld
voll A szem6lykocsikkezdetbenk6t- 6s hr{romtengelyesek
voltak,
de az 1890-es6vekm6sodikfel€benmr{rmegjelenteka n6gytengelyd szemdlykocsikis. A szem6lykocsikk6nyelrni berendez6seiis
gyorsanfejlSdtek A teherkocsikatnemcsaka mind tdk6letesebb
szerkezetek,
hanemazegyesdrufajti{khozalkalmazkod6kiiltinleges
(pusok sa{mr{nakndveked6seis jellemezte.A MAV kocsisziiksdglet6t az 1890-es6vek elej6t6l a hazaikocsigyfoakt6lszereztebe.
A vonatforgalom biztonsdgoslebonyolitr{s6rakedvez6 hatdsri
volt 1885-tdl a ligf€kezds fokozatosbevezet6se.
Ezz,ellehets6gess6vdlt a vonatok sebess6g6nek
niivel6se.
A MAV nerncsakaj6rmrivek beszerzls€rilgondoskodott, hanem
megteremtetteazok zavartalaniizemeltet6s6hezsziiks6geskiszolg6l6,karbantart66sjavft6 ldtesftmdnyeket:
fritdhdzakat,kocsijavit6kat6s f6mrihelyeketis.
AMAV forgalmaa megalapitdsdt6laz I. vil6gh6bonikitiir6s6nek
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idej€ig6vr6l-6vrentivekedett.Ez a ndveked6sazonbannemcsak
hdl6zatdnakb6vft6s6b6lad6dott,hanema c6ltudatostarifapolitik6b6l is. lgy pl. a BarossG6bor 6ltal 1889-benbevezetettrin.
jelentdsenmegntivelte,mivel
z6nadijszabds
a szemdlyforgalmat
nagytdvols6golaa
is viszonylagolcs6nlehetettutazni.
A kdzleked6sikormr{nyzatiddben felismerte,hogy kdpzettvasutasokn6lkiil nincskorszerf vasdt.Az 1887-benldtesftettVasfti
Tiszk6pz6 Tanfolyam 6vr6l-6vre jelentds szdmri szakembert
kdpzntt a MAV szdmdrais. 1893+61a fdmrihelyekbensorra
megkezdikmdkdd6siiketa tanonciskol6k(ma: szakmunk6sk€pz6 int€zet),amelyeka szakrnunk6sutdnp6tl6stbiztositotti{k.
A teljess6gig6nyen6lkiil meg kell emliteni, hogy a MAV alapitdsautdn n6h6ny6vvel tudatosanolyan szocirilistevdkenys6get
folytatott, amely p6lda6rt6krivolt az akkori magyar tr{rsadalom
sztmtua.A MAV 1879-bensaj6tbetegseg€lyzdint1zetet6llitott
fel. 1913-banBudapestenmegnyilt a betegsegdlyzdkiizponti
rendel6 int6zete.1870-benl6tesiilt a nyugdijint6zet 1875-t6l a
MAV csaknemvalamennyinagyobb vasriti csom6pontonsaj6t
elemi (ma: 6ltaldnos)iskol6t 16tesitett6smriktidtetett.
Amrilt szdzadv€g€t6laz L vil6gh6boniig a MAV-alkalmazouak
szdmoskulturdlis 6s sportegyesiiletetalapitottak.Ezek az egyesi.iletekjelentdsenel6segitett6ka vasritt6rsas69
t6rsadalmimegbecsiil6s6t.
Az I. vildghdboninagymegterheldsvolt a MAV szdmdra.Els6dlegeslett a hadi €rdekekkiszolg6l6sa.Ah6bonis 6vekbena MAV
fejldd6senemcsaklelassult,hanemjelentdsenromlott a megl€v6'
eszkdzdk6s l6tesitm6nyekmiiszaki 6llapota.
(Folytatjuk)

Az els6 vasfrti vonalak megnyitisa
Magyarorsdg
1827. augusztus20. K6binyai nyeregvasft
1840. szeptember77. Pozsony-Szentgyorgyl6vasirt1873.iprilis 30-ig
1841. jfnius 30. Szentgyorgy-Bazin
16vasirt1873.iprilis 30-ig
1845.jirnius 3. Bazin-Nagyszombat
16vasirt1873.iprilis 30-ig
1845. november l. Nagyszombat-Szered l6vasirt 1873. iprilis 30-ig
1846.irilius 15. Pest-Vic
1847. szeptemberl. Pest-Szolnok
I 848. augusztus20. Marchegy-Pozsony
I 850. okt6ber 15. Vic-Pirkinyn5.na
1850. december 16. Pfrkinynina-Pozsony
1854. mircius 4. Cegled-Szeged
1855. december24. Bruck-Gy6r
1856.augusztusI l. GySr-Uisz6ny
1857 mijus 2. P6cs-Mohics
18 5 7-58. Tiszavidekivasirt
18 60-6 1. Pragerhof--Nagykanizsa-BudapestD€li pu.
1857. miius 19. Budapest-Salg6tarjin
Eur6pai vonalak
Ausztria

1827. szeptember7. Budweis-Trojeru
1832.augusztus1. Budweis-Linzteherforgalom l6vasirtI 873-ig
1833. iprilis 1. Budweis-Linzszem6lyforgalom
1834. november 1. Linz-lambach 16vasrit1853-ig
1836. miius 1. Lambach*Gmunden
1837. november23. Wien-Wagram
I 838. iprilis I 6. Wagram-Ganserndorf
1838. augusztus7. Wien-Briinn
1845. Miirzzuschlag-Graz(illamvasirt)
N€metorszdg
I 835. december 7. Niirnberg-Fiirth
1837. iprilis 24. Leipzig-Althen
1838. szeptember2 l. Berlin-Potsdam
I 838. december1. Braunschweig-Wolfenbiittel (els6 illamvasirt)
1839. iprilis 7. Leipzig-Dresden
Anglia
182 1. Stocktonil6vasirt
1825. Stockton-Darlington
1830. szeptember15. Liverpool-Manchester
Belgium
1835. mijus 5. Bruxeles-Malines(illamvasirt)

Bulgdria
1865. november 7. Ruse-Varna
Dinia
I 847. jirnius 26. Kopenhagen-Roskilde
FranciaorszCg
1827. St.Etienne-Lyonl6vasirt 1832.
jrilius 1-t6l szem6lyforgalom
I 828. okt6ber 2. St.EtiennFAndrezieux
6s g6zmozdonyiizem
I 837. auguszrus25. Paris-St.Germain
Hollandia
1839. Amsterdam-Haarlem
I 843. december28. Amsterdam-Unecht
Olaszonzdg
1839. okt6ber 3. Napoli-Ponici
Oroszorsz{g
1887. okt6ber 30. Penograd-Pavlowak
1838. iprilis 4. Petrogad-Sarskoje
Selo
Pornrg{lia
1863. jtlius 2. Lissabon-Mataro
Sv{ic
1847. auguszrus9. Ziirich-Baden
Szerbia
1884. Belgrad-Nis
TOrokorsz{g
I 8 60. okt6ber 4. Cernayoda-Kiistendze
SuboGdbor
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I 14.sz.vonal
- Agerddmaior
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(kize4
106.
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Debrecen
- L6tav6rles
(kiz{r)
Ser{nd
I 07.sz.vonal
- F0zesabony
(kiz60
(kiz64
Debrecen
I 08.sz.v0nal
- Tiszal6k
(lirAr}
Debrecen
I 09.sz.vonal
{kizir)
szdkhehel:
5.KisibzdMs
- Kdl-K{polna
(kizd0
(kiz60
Kis0iszillis
t 02.si.vonal
- Tkzaf0red
(kize0
(kizir)
Karc'ag
103.sr.vonal
Sregedi
Urletigazgatrisdg
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szdkhellvel.
- Vdszt6
- Szeghalom
(kizir)
I 27.sz.v
vonal
Gioma
(6r0snaovhats6nv
- K6legy6n
(kiz{4- Szoghalom
128,sz.i6nalP0iptjklad6ny
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(kizir)
Gvula
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- Mezohegyes
- Kelegyhdza
Mak6
| 21.sz.vdralUisreged'lkiz6r)
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- Mez6hegyes
(kizdr}
(kiz{r)
Me26tir
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(kizdr)
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(kiz6r)
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Lakitelek
{kiz{r}
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(kiz{r}(kizd0
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Szedtl6rinc
6t.sz.fonal
- Nagyhars{ny
(kizC0
Nagyhan{ny
k6zdprigdc
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(bez)
(kizCd
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- VllCny
- lloh{cs
(tizCr)
rsndez6
P6csbdnya
65.sz.yonal
- Magyarb6ly
Villdny
oh.
66.sz.vonal
2.Kawsvlrszdkheryel;
(kiz64
(l(zer)
Kaposy6r
Kap0sy6r
Si6fok
35.sz,vonal
{kizi4- Si0l0k
{kiz14
- Fony6d
(kizd0
(kizdl
(kizd0
Fony6d
Kap0sydr
Kap0sydr
36.sz.vonal
- Bahlonszenbybrgy
(kiz{f}
(kizi4
Bahlonsl
37.sz.vonal
Somogysz0b
Somogysz0b
lfeI:
3.I I htonlenfvesszCkha
Balalonlenwesi
GV
39.sz.vonal
batrelyi
Urbllgargatddg
Srom
L Plpeszdkhslryel:
- Veszprdnvarsdny
(kiz6r)
Gy6rszabadhegy
11.szvonal
Veszp16m
lkizdt)
- Kisb6t
(kize4
P{pa(kizi0
13.sz,vonal
- Pdpa
(kizi4
(kiz64
14.sz.vonal
Csonr
2.Szon
batlef szCkhellyel:
- Ha*a(b0z)
(kiz64
| 5.sz,vonal
Szombalholy
- Koszsg
(kire4
balhsly
I L sr.vonal
Szom

Hilrom + 17
kezdi meg
A megl6v6 hirom utdn riiabb tizenh6t region{lis vasfti iizlewetrtfi*g
evdkenys6get A MAV Rt. szerrrszeti €s m{lk6d6si szabfilyz-atinak ezzel kapcsolrrtoe
m6dosit4sa lapzittakot m6g nem tilrt6nt meg, ez6rt tiibb helyen bizonytdansrg t^Wztalhat6. Mfsutt - hosszas el6k6szit€st nregunva - azzal vdgtak bele: folytatidk a t*aly
elkezdett kis€detet.

A dolgoz6k mir tiirelmetlenek
A kdzlckcd&i miniszterlqutobb mircius D-€t\ a Sviici-Itfagrat Ca"AasitgrlGmata tizlcti .bdi*
feitetteki, hogr a tfucaa MAV Rr mellekvonal-hiJcnaanak€letbenurtisit rycl6te alapvet6cilnak
unia" lges tclcpiil6sekk6zlekdcsi alapcllitisa ugranis mis eszkiizokkcl csak tobblctkiiltscgek cs
tbbblctriforditisok irin lennc mcgvalosithato.
Tqrytik hozzi, hory c gondolatrncnetqgfoeesikaz fulnten vasuasok &dekeivd is. Eppcn cztct a
c6l-el&6s&e a UAV Rr a maga r€szcn5lkidolgozta a mell6kvonalak ptofirccntrurnk6nt val6
mfikd,:ltetcs6nekclvcig s6t ez*ket az elveketMtom helyen a gnkodatban is kiptobilta
Nern k6tseg9s,hogz a MAV ad^Htashr,ak,a vesztes6gekcsokkentes6nekeg/ik l6nyqlcs dern6td
m€is csigalassris6galhalad.Vasuas munkahclyck sz.lzainakmqmcntcsc
van sz6,a megvVl6sitas
m{tlltat azoryr/og sikcreslesz-e a mellekvonali program, a nrlaidonosi al6,itist mqsern sikcriilt
eddrgm€szefezm.
Dc hczitll a Vasuti Do.lgozokSzabadSzakszervezeais. lapunk ertestileseszerinta VDSZSZ oiyan
lwclet iuttaton el a MAV Rr vezeriga2gaoiihoz,amelybcnua' szi>ligafcl Rigp Zoltlnt' hogr vonla
visszaa rcgjonilis profircentrumok aptilis 1-i6t5l ort6n5 mcgalakitisit, minthog/ eck a gaznxag
szervezeteka szet.'.f'*t 6s mfikd,Cesiszab)yzatbanmq nincsenekfeltiintewe.
Ehhez kepcstdebrecenitudositonk,N4ry Jozscf azt ip az (intmck grre titdmedencbbfiI v@k a
u$ams mar
modositisit A dcbteceniiidetiga7gatos4g
ziild ielzest,a szrrrre:.aiesmrikiriesi szab6lyzat
mindcn rSlctelhet6tmqtett a tcriilet6nl&6 17mcll6kvonalatot rqjonilis iizlewezet6sqle brnodtcttc,
a hatiskorbk esa mrikirCesifeltetelekmgfogalnuzasakc
a leend6vezet6kctpily6zatritiin kivi,lasztotta;
fgrdernbe verrca kotibban alakultharom tcgonilis iizletvezet6sq taps*datarg az ualer.redsiry&.
mfikidesehezsziiks€a helyisq*et es technikaifelteteleketficlyamaosantererntimq.
FIasonl6tiirelmedensegtzpasztallaa az ol:;:g mi:at6szeinis. Tiirelmcdens6g s5t cnnek nyornin
6nAl6 hpes. A B&6s meryei Hidap iptilis 2-i szAmbkbl6rtesiiidink an6l, hogr az d5zb napon a
szqedi Udaigazgatosigvczetoleiinnep6lycskeretekkozott jelentettebe a Mez6hegresi Rqionils
Vasrlt megalakulisit llasonl6; szombathell keltez€sffhirt olvasham:nk a Napi Gazdas&^o |v
ernbeteket- .Lik *grk is reszeseivoluk a vizsgilatoknak, a kisedeteknek,a felk6szitesnck- ncrn
lehet h6napokon it bizonydansaglxr tartani. .

Eg5r6v kr6nikija
Eg 6vc kczd6dottaz a munka, amclynekr6szek6ntitfogo iizemviteli 6skereskedclmi,technol6giai,
illcwe esszerrisitcsiMusvizsgilatot vegezteka f& s a mell6kvonalakon.
A mcllekvonalakatkiiltjn munlabizottsagvizgilta A izsgplar azc*ta az intezked&ekre is kitcticdg
t6v6n a kolsqck csokkenthet6k,a mellckvonalak vesztcsfueia minirnifisra
amclyck vcgrehajuasa
szodtlratok. A munkabizottsAga nern torzshil6zati vonalak t6gionk6nt c[<iiltiniaft, MAV Rt-n
tctt iavaslator
beliili 6ntll6 gazfrfkodo eg/s@a oJal<tasara
A iavaslatrala MAV Rt Igagatosagais cgreteratt cs 1995.jnnius 21-€n taron iilesin fclhatalmazta
az iigrezet6st a n6gridi, a veszt5i es a Ddva-volgd vasut (ptofircentrum) g zdalkodasi i6nlt4si
cs szenrszetirardi€nek a kidolgozis4'ra. ltz c:::6l .|r:iznnhaftozat azt is kimondta, hqgl okt6bcr
1-t5l a h4rom regionalisvasut - kiserleti ,ellgcl - kezdic mq a mrikodest €s 1996. ianuar l-ici
hatirid6vd ri)abb szcwezcti cg/scgckctkFll kialaldtani.
illewe az flletekesiizlctiga?gao
irinltisa a MAV Pc Vezeo:ga?gatosigzu
A rgionifis vasutiszewezetek
sigok fela&ta. Avertfuecazr)dfigazglIb nevezik\ s a munkila6i iogot is 6litfa ei
A regionilis vasutirysgck fcladataets6sorbanaszemdy- ts azitufuvaroz6s mcgszcrvezcse.Ehhcz
dcngcdhetedena Lapcsolatokki6pitese,egt€szt a rtgi6taz aroz6 telepiilEsek6nkotrn6npataival
rnlstcszt a fuvarozat6kkal. Az egrsqlek a l6az6m- 6s b6gazdilkodist is onilloan vegzik A
pilyavasrit mfik<idtetesces a vontato jinnrivek azonban nen az 6 hataskodikbc tznoznak
A mcllel<vonali tegionilis vasuti szervezetek onall6 gazdbJkodasqbnill6 konyvelcst f"lyaO,
iizcmcltet6 szervezctck.
A kisedeti ien.gl mrikbd6 nogt4di, veszt5i €s davavolgri vasrit 1995. nerycdik nrycdcvi
'Wgrb
elmondta, hql,/
m'ikir:l6s&61, iieerneltetesiik tapxzvJatfu6l Szab6 Andr6s forgalmi
mqitclese szrdrrt az alapdvckben mcgfogalmazoa irAnyelvekmqgvalositisita a kezdai l6pcsck
mqtbnentck.
Kedvez6 folyamatokindultak el. A MAV 6s a r6gi6 iinkom6nyzaail<i5zbtt mat szotosabb6v6lt a
kapcsolatA hfuom rqi6ban a fuvarpiaconis javult a MAV mqitelesc. A vczet5k hamar fclismcrtik,
hogr a iil szeivezcttmunki,ltau4sszi.rnotrcv6kolagmcgukuitasa nyuft lchet6sqct Az ryscg*

vczet5iesaz&dekk6pviseleti
kozonis azegetinrsalakultki a"*"Orlr5fffiK"
szervek
"
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rszi'gi0 viszonybanvana demokrdcieval
Magyaro

1989-ben a magyar parlament dtfog6
alkotm6nym6dositdst fogadott el,
amely Magyarorsz6gotjogdllamk6nt6s
parlamenti k6zl4rsas6gkdnt hatilrozta
meg. Ezzel pdrhuzamosan l6trejtitt az
Alkotrnanybir6s6g 6s az elnOki hivatal.
Mindez Magyarorsziigot Osszhangba
hozta a nyu gati parlamenti normdkkal a modell val6szfnfleg a n6metekdhez
dll a legkrizelebb.
elm6leteMagyarA hatalommegoszt6s
orszdgon rijdonsdgnak sziimitott. Kordbban az orszdgban egysdgeshatalmi
struktira volt, 6s a legfontosabbddnt6seket a kommunista pdrtban hoztdk
meg.
Most, hogy a feladatokmegoszlanaka
parlament,az elncikds az Alkotmanybfr6sdg kdz6tt, garantdlt a hatalmi r{gak
Az rij torv6nyekelfogaddelvdlasztdsa.
s6hoz egyszerri parlamenti tdbbsdg, az
pedig
alkotm6ny megvdltoztatdsr4hoz
Mind
kdtharmadostdbbsdgszUksdges.
az Alkotmiinybir6sdg, mind az eln0k
megvdt6zhatja a torv6nyjavaslatokat,
mieldtt azok 6letbel6pnek.
GrinczArprid eln0k, akit 1995-benmdsodszorra is megvdlasztottak,ritkdn
haszndljavittijogr4t.de ndhiiny fontos
m6gismegtette.Ilyenvolt a m6esetben
dia ellen6z6sdnek iigye, illetve az
1990-estaxisblokdd,amikor a budapesti taxisof6r0k elbarikddoztSka fdvdros
legfontosabbhidjait ds f6ritvonalait.
Az Alkotmdnybir6sr4gviszont rendszcresen visszaadja a parlamentnek
azokata tdrvdnyjavaslatokat,melyeket
alkotmdnyellenesnektart, 6s gyakran
szembehelyezkedika kormi4nyelk6pzeldseivel. 1989 utan Magyarorsz6gnem
m6dositotta 6tfog6an az alkotm6nyt,
csak n6hiiny cikkelyt villtoztatottmeg,
melyek r6vdn demokratikus 6s gazdasir
gi jogokat fogadott el. Ez€rt van nz,
hogy az Alkotmdnybirdsdg szerepen6ha gondokatokoz.Ezatestiiletmegpr6biilja kreativan - 6s politikailag - drtelmezni,mit is szdgezle az alkotmany6s
mit nem.Atestiilet v6lem6nyeszerintaz
kdteless6ge,
Alkotmdnybir6siignak
hogy biirmely kdrd6st az alapelvekbdl
1995-benp6ld6kiindulva6rtelmezzen.
ul a tcstiilet elutasitottaa kormany d6delgetett takar6kossi4gicsomagji4t.De
az Alkotm6nybir6sr4g azt az ellenzdkj
inditvanyt is elutas(totta,amely nem
sokkal Gcincz rijravdlasztdsael6tt kdzvetlen eln6kv flasztirst siirgetett.
Jelenleg a parlamenten kiviili baloldali
Munk6spdrt al6ir6sokat gyfjt, hogy
n€pszavazistkdnyszeritsenki a NATO

tags6gr6l.Ha sikertilel6rniea 100ezer
akkor ism6t az
aldir6sdsszegyfjtds6t,
vdrannakeld6nt6Alkotrnanybir6siigra
az
se, hogy az tigybenszavazzon-e
egdszorsz{g.
m6releMdsterlileteken
Magyarorszdg
gettettaz EU demokrdcidval
kapcsolatos krivetelm6nyeinek.
Csatlakozottaz
Emberi Jogok Europai Egyezm6ny6rd illet6kess6g6t
a
hez,de kiterjesztette
srastnurgiEur6paiEmberiJogiBizottsdg6sBir6siigis. A magyaralkolmiiny
garant4ljaa kisebbs6gekjogait, bdr
egyesek- ktil0ncisen
a cigdnyok- arra
panaszkodnak,
hogy a renddrsdgdiszkriminativ m6donbanik veliik. A demokriiciaegyik prdbdjdt- azt, hogy a
kormdny hajland6-eszabadvliasztAsoknakaliivetnimag6t- Magyarorszdg
mdrsikeresen
ki6llta.Az eddigimagyar
v6laszt6sokatdltal6ban szabdlyosnak
it6ltdk. A nyomtatottsajt6 a politikai
mondhangnemet
tekintvesokszinfnek
hat6.
konzervativ,
ke1990-ben
a magyarok
jellegd korm6nyt
reszt6nydemokrata
vdlasztottak,
majd 1994-ben
trilnyom6
t0bbs6ggel
a SzocialistaP1rtraszavaztak, amely f6k6nt volt kommunista
technokrat6kb6l6ll. A demokratikus
k6t megoldatlan
k6rellendre
cisszhang
d6smaradt.Az egyik,az illlunllag ir6-

nyitott elektronikussajt6.Amig hatalmon volt a kordbbi konzervativkormdny,megkis6reltbeleszdlnia legfontosabborszdgosrddid- 6s televiziocsaAmikorez nemsiketorn6kmunkdji{ba.
rtilt, ds az ott dolgoz6krendre nyfltan
ellenszegiiltekezekneka tdrekvdseknek- k<iztiltiksokankiszolgdltrdk
a kois -, akkor
rdbbikommunistarendszerte
a kormdnybizonyosprogramokatmegegy alkalommalpedigt0bb
sziintetett,
sziz alkalmuottatelbocs6tott.
Nohaaz akkori ellenz6kebb6l azincidensbdljelent6s politikai t6k6t kov6csolt,hatalomrakeriil6se6ta magais
vonaliodvavdgziazeleknonikusmddia
pivatiz6l6sdt'
viA mdsikk6rd6s,amelyelkeseredett
tAkt{rgya: mik6ntviszonyuljanakMagyarorszdg
kommunista0r0ks6g6hez.
foAz el6z6kormdnyt<irv6nyjavaslatot
galmazottmeg,amelymegvizsgiilnd
a
mostmagastiszts6get
betoltdkon4bbi
mfltjdt. 6sha nemhajtitkosiigynOkrik
land6kdnk6ntlernondani,
a nyilviinossdgel6 tarnda vizsgdlateredm6nyeit.
Az Alkotmanybir6sdgelvetettea t0rv6nyjavaslatot,
mert rigy v6lte. olyannyirahomdlyos,hogy az mdr 6rtelmetlenndteszi az elj6rdst.Az iigyben
vdrhatdanrij tdrvdnyjavaslat
sztiletik.
Julius Strauss,Budapest

Rendezett
munkaiigykell a demokrdcidhoz
is a
az Erdekegyeztetd
Tandcsetalakftesa,ami segften6a szakszervezeteket
ElkerUlhetetlen
sikeresebbszerepl6sben- mondta lapunknakBorsikJdnos, az Auton6m Szakszervezetek
Szclvets6g6nek
t6rseln6ke.Egyetlenorsz6gbansem k6pzelhet5el a fejlettdemokrSciarendezettmunkaUgyikapcsolatokn6lkUl.Az ET nem mfkddik megfelel5en,csupdnkilenc6gazati
kollektivszerz6d6svan 6rv6nyben,s a munkahelyekensz6mtalankonfliktustokoz a kommuelt6r5 6rtelmez6se.A tapasztalatokszerint a
nik6ci6s zava(, a munka t6rv6nykcinyv6nek
szakszervezetivezet6k nem el6g k6pzettek,s emiatt nem tudnak megfelel6enfell6pniaz
Sltalukk6pviseltek6rdek6ben,5m e hi6nyossdgotsemmilyentdrv6ny.nem p6tolhatja.Az ET
5talakitdsdr6l,
form6lis6s inform6listdrgyal6sokkezd6dteka szociSlispartnerekkozdtt.Borsik
v6ltoztathatna
az 6rdekegyeztet6shelyzet6n,de [gy t0nik,
szerintd6nt6ena korm6nypolitika
se az el5z6,se a mostanikorm6nynem tartjafontosnakezt a k6rd6st.Az6rt is fontos,hogy az
viv ki mag6naka korm6nyonbelUl,mert a konfliktusok
0j munkaUgyiminisztermilyenpoz'rci6t
gy0jt6pontj6ban
a munkatigyi6s a n6pj6l6tit6rca5ll.
Ha sikertil
A t6rseln6kszerintaz ET-nbelUlkellenemeg6llapodnia munkaUgyikapcsolatokr6l.
jobbevelhataz 6rdekv6delemhelyzete.Szdmos
kimozditani
a holtpontr6laz 6rdekegyeztet6st,
jele van, hogy id6na re6lb6rcsokken6s
m6rt6kemeghaladjaaz ET-nkialkudottk6t sz6zal6kot.
J6 n6h6nyszakszervezet
ezt 0j t6rgyaldsihelyzetk6ntfogja fel - mondv6n:a meg6llapod6s
nem tartatottbe -, s b6rtdrgyaldsokat
kezdem6nyez.Ebb5la szempontb6ll6nyegtelen,mik6nt
szabAlyozzAk
az ET m0kod6sdt.Borsik szerint az 6j alkotmiinynakki kell mondania az
elv6t.igy a k6s6bbiv6lem6nykril6nbs6gek
eset6n6lliisfogla6rdekegyeztet6s
biztosit6s6nak
l6st lehetk6rniaz Alkotm6nybir6s69t6l.
szovets6g,illetvea kormdnyfontolgatjaegy
N6h6nynagyobbmunkaad6i6s szakszervezeti
szfkebb politikaimegdllapoddslehet6s6g6t- mondta Borsik. Szerinte most is fenndll a
vesz6lyeannak, hogy ha nem veltoztatnakaz ET mfikcid6s6n,akkor annak tehetetlens6ge
k6tnek, s ez
miatt egyes munkaad6i6s szakszervezetisz6vets6gekkUlonmeg6llapod6st
val6banaz ET v6g6tlelenten6.
Kun J. Erzs6bel
(Ndpszabadsdg, / 996. mdrcius 28., csUtdrtttk)
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I(uftur6[isrenfeza6nyeLfu{ogy
Lonizs6n
dezvenytOrt6netikiollitos.A vos0ttdrt6netiklubkutotosoiolopjdn
o Vosmegjelentetioz int6zm6ny
.l996.
c.
0ti Evk6nyvNogykonizso
kiodvdnyt,omelyo kordbbikiodv6ny folytot6sok6nt k6pestort6neteketk6z6lo nogykonizsoivos0t t6rt6net6b6l,6s pillonotk6pet
ny0jt NogykonizsovosOtijelen6b5l. Belf6ldi6s kulfOldikir6ndul6s
is szerepelo nyor eleji progrombon.
Hetu6ginopokonoz Old'sKlub6s
Klubrendezuenyeo DESPERADO
in sok szozfiotol toloft otthonro.
Heienteket olkolommolkOnyvior
A
oll oz olvosokrendelkezesere.
rendezvenyekrevorunk minden
vosutidolgoz6t,volomintozoknok
o segit6kOzrem0kod6s6t.
okiknek
ez m6dj6bonoll.
M6noiZsuzsonno
rgozgoro

Nogykonizs6no Koddly Zolt6n
VosutosM0vel6d6si H6zbon oz
6v els6 negyed6v6nekmozgolmos esem6nyeio tovoszih6nopokro tervezett 6s m6r foly6 sz6mos esem6nykdveti,
A forsongbon egym6st k0vett6k
o vigolmok,oz 6llom6s6s o PFI
csol6di estje, melynek vend6ge
CsepregiEvo5s ForkosB6lintm0v6szekvoltok. A zen6t o DALMA
mozdonyvezet6kb6l 6116zenekor szolg6ltotto. Ezt kOvette o
mozdonyvezel6k,o vosutosovodo, 6s o reikiklub t6l0z6 bdljo.
Mojd o MAV nyugdrjosok6s o
Kertbor6tKOrjelmezes,fonkversennyel egybekotdtt vigolmo,
omelyeno zen6i o togs6gb6l6l16zenekorszolg6ltotto,
A V6r6termiT6rlotsorozotbonErd6lyi-vorgyosifestett b0tor, verfcsipke 6s nepviseleti,volomint

k6zmOveskiolfrtosttekinthetlek
meg o vosutosok6s oz utozok.
tonfolyoA Szem6lyis6gfejleszf6
mot egy csipkever6klub indul6so, volominto vosutoskertborotok szdm6ro szenrezettn0v6nyv6delmitonfolyomk6veti,
A P6csiVosutosMfuel6d6si Hdz
6ltol szervezettJ6zsefAttilo Szovol6verseny ter0leti vet6lked6j6n oz els6fordul6bonoz int6zm6ny 6ltol inditott versenyez6
lett o gy6ztes. Ugyonokkoro
kiollitosro,
vonemzetk6zi
FISAIC
.|50
lominto
6ves o vos0tolkolm6b6l rendezettk6pz6mUv6szeti kidllit6srooz int6zm6ny3 vosutosfest6t nevezettbe.
Tervben von egy hetes term6tonfolyom.
szetgy6gyoszoti
A Vosutosnop idej6nfog nyilnio
m0vel6d6sihdz m0kod6se 50,
6vfordul6j6ro rendezend6 ren-

Az AszszTagszewezeti Thniicsaa
megyei koord indtorokkal, kib6'vitett iildst tartott 1996.dprilis 17-6n.
Napirenden voltak a kiivetkez6'k:
- nyugdfjreform elk6pzeldsekv6lemdnyezise
- eszmecsere6sjavaslatok az tii Alkotmdny szab6ly ozits elveihez
elgondoliisok a hiiromoldahi
makr6 szintfi drdekegyeztet6srdl
-a21995.€vi m6rleg f fub adatai,az
1996.6vkdlts6gvet6se
Az aliibbiakban ismertetn€m az
ASZSZ 6lliisfoglaldsiita nyugdfireformrdl
A nyugdijrendszer az Alkotmdnyban garantdltszocidlisbiztonsiigIegalapvetdbb pill6re, amely azonban
azid6s kor biztonsdgdtszorosana
szocidliselliit6 rendszerekkelegyritt
tudja csakmegval6sftani.
Ez6rt az ASZSZ - bdr meg van gy5z6dve a reform sztiks6gesseg6r6l6va int az elhamarkodott, megalapozatlan,a krizeli 6stilvoli l'ratiisokat
nem vizsg6l6 dont6sekr6l.
A nyugdfjrendszer a generdci6k
kozotti ,,tdrsadalmi szerz6d6s" ezdrtaz ASZSZ sztiks6gesnektartja a tervezetek sz6leskorri megvitat6sdt.
Az ASZSZ a legfontosabb k6rd6seknek tartja:
1. A mdr nyugiillom6nyban l6v6k

4. Olyan korcentrum meghat6roz6siit tartja sztiLksegesnek,
ameiy figyelembeveszi:
- a foglalkoztatiisihelyzetet,
- a fiatalok munkdbaiill6sinak lehetds6g6t,
- az orszirg lakoss6gdnak eg6sz.
segtigyi iillapotrit,
- a neh6z6s eg6szs6gtelen,
illetve a
tobbmriszakosmunkav6gz6st,
- foglalkoztat6siv6delmetad,
- 6s a szolgiilatiid6 hossz6tfokozatosanemeli 20 6vr6l 25/30 6vre.
5. A munkanyugdij mellett elfogadja az alapnyugdijat,amely munkanyugdijdhoz rendszerszeriiensem- viszonyt6l 6s r6szorultsigt6l ftigmilven konilm6r'rvekkozott hozzit- getlentil egv magasabbkort6l j6rna
nyrilni nem szabad.Ki kell alakitani 6s az Sllami kolts6gvet6sfedezn6.
a nyugdij politikamentes6rt6kme- 6. Thmogatjaaz onk6nteskolcsonos
g6rz6s6nekstabil rendszer6t.
nyugdfjp6nztdrak megalakuliis6t,
2. Meg kell 6rizni a nyugdijrendszer amely azonban megnyugtat6 segittort6nelmileg kialakult, hagyom6- segetmr{r csak a fiatalabb gener6cinyosnak tekintend6 alapelemeit:a 6nak nvriithat.
biztosftiis ii{rul6kokkal fedezett Az ASZSZelveti:
hossz6n6s 6sszeg6nalapul6 nyug- - a Nyugdij Alap privatizdci6jrinak
dijsziimitdst.Fokozatosancsaka ji{- b6rmely formdjdt;
rul6kokkal fedezett szolgdlatiid5- - a munkanyugdfj szinvonaldnak
ket kell figyelembevenni, az egy6ni csokkent6set;
- a korhatdr drasztikusemel6s6t,ilnyilv6ntartdsokalapjdn.
3. Garantdlnikell a nyugdijminimu- letve a rugalmas nyugdijkorhatiirmok rendszer6t olyan m6rt6kben, hoz tervezettsrilyosnyugdijat csokamely biztosftja a tisztess6gesmeg- kentS t6nyez6ket.
DORNYEI SZILARD
6lhet6st,ehhez az 6llami hozz6ifuul6s n6lktilozhetetlen.
MOSZ tenileti tigyviv6

ru\r
$lJIpry?
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lezajlott f6rumra k6sziilt hott6sz6l6s.) =
= a hat orsz6gosszakszervezetisztivetsfigr&zv6Jel6vel
=
Vol6sdnUleg
mlndkefi6,merto t6rgyol6sn6lkul6zheletlenI SAnA.lX
-'r

=
t

= eleme cz 6rdekegyeziet6snek,o sztr6jkpedig enneksikertejeEi,
is
kiv6lt6
tdrgyoldson
Kvul
is
keletkezHo
megfeneklettek
o
t6rgyoldsok,
holokulhof
o
bns6g6t
bdr
oko
vtr6Jkhe[=
!
= het.
I
zet.N6h6nyszempontotczonbon6rdemesmegvlzsg6lnl,Az
sokvlt6t v6ltott kl onnot< !
= Az Auton6m Sokszervezetek96vets6g6hez o lokos6gi k6z- 1989-benelfogodott sztr6jktdrv6ny
= ell6t6sbon6rlntettszokvervezetektortoznok,omelyekrejel- idej6n.Voltolyon n6zef, hogy nincsszrjks6go vobdlyoz6so, I
i lemz6o korl6iozottsztr6jkjog(o m6g el6gs6gesvolg6ltotds mdsok r6vletesebb tdrv6nyt l6ttok volno dvesen, kUlOnds I
k6nyvere) 6s o stroi6gloihelpet. Vo[ m6r tekinteftelom6gel6gs6gesvolgdltotdslnt6zm6ny6re.T6nV
= bEtosft6s6nok
i
o villo- ozonbon,hogy o l6rv6nyt nem m6dosltottdk6s egyre In- I
= p6lddul vtrdjk o f6v6rosi tdmegk6zlekedAsben,
k6bb kiolokuloz egys6gesblr6s6glgyokorlolo W6s, vosy =
= mosenerglolporbon,o vos0tn6l.
;

=

ATARcyA'^s

josi6sm6s
Xtffil",iHillttrfft sz6mos
ren6re]r
is i

bg"'xill51l.il",;;i;ig:'-',xff,3$:ffi,:',g
=
I
t6rekv6seinek
szlnte- donyvezet6keddigi h6t sztr6jkjqmindjogverO vott).hiszen ;
= A munkovdllol6kgczdos6g6sszoci6lis
=
=
=
=
=
=
:
=
i
=
=
=
:
=
=
=
:
I
=
=
i
=
=
3
:
=
i
=
=
=
=
=
=
=
:
=
=
:
:
=
=
!

jogi helyzetvisszqhot
Alo- o bizonytolon
re o munkougylkopcsolqlokonbeluli6rdekegyeztet6s.
o t6rgyol6sokro,o mun- ;
pesetben o munkovdllol6i6rdekk6pviselei6ll szembeno
egyben er6sitio munk6ltot6khelfzel6t.
kov6llol6t<ro,
;
jelent6sekoz egy6b felt6lelek,0gy mint
munkdliot6vol,b6rugyen6s o munk6ltot6smik6ntj6revo- Ugyoncsok
I
- q szokszervezel
=
notkoz6vob6lyoz6s (kolleKivszez6d6s)tdrgydbon.
vervezelts6ge,
A t6rgyol6soksordn o munk6ltot6oldoldn birtokolhot6 -otogsdgokorql6nok,szonosuldsdnokkiolokul6so.iynerete,
=
gozdos6gier6hotolom-omi sojndlotosm6don
feler6sddik - q szolidoritds,
!
=
o vontqtott bir6skod6s6s - o ldrsodolmifogodtot6s,
o gyotro munkojogiszob6lyoz6s,
=*
o hot6konymunt<ougyt
ellen6rz6s
hidnyo miotl - olyon -osojt6munko.
jelent6sel6nytjelent, omlt oligho lehet m6ssolellens0lyoz- - o kor6bbivtr6jk6lm6ny.
E
tOln6h6nymunkojogi,b6rez6sik6rd6stisiiszt6zni =
ni, mint gozdos6gih6tr6nyokozdsdvol,o munkobeszunte- Fentieken
t6ssel.Nem lehet figyelmen klvulhogyni ozonbon qzt oz kell q munkdltot6vol.Tort6svtrdjk eset6n o sztrdjkseg6ly:
6rdekstruK0rdt,omely o kdzolkqlmozotli,o k6zuzemi6s ugye, volomintonnqk folyomotosvizsgdloto.hogy milyen 3
=
profitvf6ro h0rmos6gdt jelentl.Az itt folytotott t6rgyol6- tortol6kokkol
birnokm6g o szemben6ll6felek,
k6zuzemi- Segitheli,
vogy gyongithetioz 6rintettmunkovdllol6k
sokonelt616vervezetls6g0(k6zolkolmozottok,
helyze- ;
ek jobb pozlci6jo),m6s-m4s6rdek6rv6nyesil6k6pess6g- t6t o szokszervezeli
szolidorit6s
t6nye, vogy hi6nyo. Kulon =
gel blr6 szokszervezetek
tol6lhot6k,A kdzvf6r6bon 6rde- Ugylehetoz orv6gos vokszervezeti
v6vets6gekreog6ldso 3
keltek6ltol6bon m6r o t0rgyol6sokkoroiszokoszdbon
fel- ls,P6lddnokokd6rtkellmegeml'rteni,
hogy oz Auton6mSzok- :
hoz6k-o sztr6jk,vogy mds megmozduldslehet6s6g6t,m1g szervezeteken
beluloz ,,ugyuro' mindigoz o szokszervezel,:
o tdbbiek tol6n k6s6bb.
omelyikvtr6jkot hirdet.Sz6vets6gi
seg1ls6gcsok qkkorod- ;
A tdrgyoldsokonel6terjevtettkdvetel6sekOgyls csoporlo- hot6, ho et kbrikoz 6rintetiek.tOloz enyhefok0szolidoritd- =
slthot6k.hogy egy r6szukben
vivonylog homqr megszuletik son(volidorltddnyilotkozot,
k6kz6szl6).
A tev6legesvolido- =
oz egyezs6g,o m6slkholmozbonJ6 tdrgyoldstechnikdvol rltOso leghol6konyobbsegits6g,hiven o volidoritdsivtrdjk g
von es6lyo megdllopoddsro,mlg o hormodlkcsoportbon megsokvorozhotjo
oz 6rintettmunkovdllol6kerej6t,
;
tol6lhqt6kozokq kem6nypontok.omdyek 6rdekesek
lehet:
=
nek o vtrdJKenyeget6s,vogy o konk6i vtr6jk teklntet6ben.
Ezeno kicCtmesterk6ltcsoportosft6sonkfv0lvonnok, vogy fAnovlt-As Es/uley SZrRAJK
7
g
lehetnekolyon mozg6 t6m6k, omelyekhol oz egyik,hol o
m6d k6rd6ssorbon
t0nnekfel.
Vol6vinUlegmlndkett6.A d6nt6sekm6gott ozonbon mOs $
Ho slnehezulteko t6rgyoldsok6s o k6t f6l o sikertelens6g vempontok is megh0z6dhotnok. 9okszervezetpolitikoi:
miotl is egyre merevebb,egyre gdrcs6sebb,okkorhihetet- okokb6lokdr n6h6nytucot munkovdllql6is k6pesjelent6s 3
bn m6don feler6s6diko vtrdjkvev6ly.Ezekdltoldbon6ne- vtrdjkotkirobbontqni,megleremtvevogy er6silveo szerve- 3
r6sll6folyomotok,hiszenoz 6rintetttogsdgisegyreturelmel- zet politikoi,vociol6gioilegitimdci6jdt.De egy tdbb tfzezres i
miott.
bnebb cu eredm6nytelens6g
szervez6d6s
ismulotkozhothoi6rozotlonnok,ho nem okor, E
Term6szetesen
ezerm6s m6don kiolokulhoto vtrdjkhelyzet, vogy nem tud sztrdjkot
szervezni.
A folyomotosvtrdjkfenye- !
oz el6z6 folyomot csok egy ezek k6zul.Jelent6shqtdssol get6s (el6zetesvtrdJk n6lkul)inlldUooz inl6zm6nyt,mint =
lehet oz egyeztet6sekre,hogy oz 6rdekk6pviselet
milyen ohogyon o kev6sb6indokolt,vogy m6rt6k6ben- o konllik- ;
polltikoier6i6rbenvon (p6rtokhoz,korm6nyhoz,
porloment- tushozk6pest- elt0lzottmunkobeszuntet6s
is.
;
hezvol6viszonyo)6s/vogyfolytot-elnformdlistdrgyoldsokqt.
Az eltOr66rdek6rv6nyesfiesi
k6szsegeket
o $zolidoritds
for- i
(Az Erdekegyeztet6
Ton6cs6loloKrt6sqtdrgydbon lezojlott mdlhotjo nogyobb 6s egys6gesebber6v6, meg6r2ve o tdrgyoldsoksor6nono jutottok o felek, term6szetes
M0M-szokszervezeti
kefi6ss6getr
tOrgyotOs
6s/vogyvtr6jk,
=
hogy normotlvm6don sem el6irni,sem tiltoninem lehet 6s
Dr.BorsikJ6nos !
nem lsszobodoz Informdlis
t6rgyol6sokoi.)
AVSZldrselnok ;
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E rovat szimodra is nyitott,
MMgi Te is, majd csakfelfigyelrdValaki!
aa

aa

DO-DO-GOK
Sznmf;lrxzET-HTBAD
A mozdonyvezet6nek nem ritla e meghat6rozds,mivel munkdja sordn gyakmn it6li kiivetkezm6nyeit..
A rendszerviltis utin is megmaradt a MAV berkeiben, nem
ffgrelt ni senki sem, hogr valami nincs rendben. Ki vagy mi
a hibds? J6 pir 6ve mir annak, hogy spanyol mozdonyvezet6
kon6giLkal beszelgetve 6n is, mint k6s6bbiekben rijtittem
#bdsan k6rdeztem", mikor azirint 6rdekl6dtem, mi tttrt6nik
ndluk egy szem6lyzethibris szolgdlatk6ptelenseg utin. Aa
gondoltam, hogy nyelvi neh6zsegteszi 6rthetetlenn6 k6rd6semet, tin a tolmics nem tudja dtadni, de k6s6bb ri kellett
j0nnrim, maga a kdrUlm6ny 6rthetetlen szdmukra. Folyton az
eg6szsegiillapotomra terel6diitt a sz6 6s rri kellea jdjjek, hogr
szimulra a szem6lfrethiba kizir6lag eg6szs6gialapon 6rthet6.
A technika, melyen 6k teljesitenek szolgdJatot,ugyan n6ha
szint6n megtref6lja 5ket, de err6l senki nem gondolja, hogy
az O hibrijuk, hanem kizir6lag a mozdony rakoncitlankodisa.
Ttibbsziir rneger6sitett6k, hogy 6k nem szerel6k, mozdonyvezet6k.
Szimukra a feladat a vonat tovibbitisa 6s nem az, hogy
esetleges barkics m6dszereket is alkalmazva, felel6tleni.il,
mindendron a vonat a cdl dllomdsra 6rjen. Ugy gondoltik
ndlunk ez az|rt van, hogv egy ember ,plvigye a balh6t" cimsz6
alatt, a szolgilati t'elettesekr6l elterel6dj6k, m6g halvdny
drny6ka is annak, hogy egy eg6szfenntartdsi reqdszer rosszul
mffkitdik. Mert a mozdonyvezet6 nem szerel6l De n{luk is
minimfis kdvetelm6ny, hogy szakmailaglegalibb ilyen alapk6pzetts6ggel rendelkezzenek ahhoz, hogy egy sz6les kijrfr
kik6pz6si rend teljesit6se utin mozdonyvezet6v6 vdljanak. A
fenntartisi 6s szerel6si feladatok nem a mozdonyvezet6k
kiitelmei. S6t, egy esetlegesilyen koriilm6ny vesz6lyeztetia
rijuk bizott vonat menet6t. A szolgilati fels5bbs6g m6g
v6letleniil sem vdrja el a hibakeres6st,hisz annak term6szetei
emberi kdvetkezm6nye az izgil,om, melynek jelentkezdsenem
6ppen a jirmtvezet6s kozben szerencs6s.Vdlem6nytiket nem
tartottam szdmomramegn)rgtat6nak 6s tovdbb csfirve-csavarva a sz6t, p6lddkat hoztam:
- Egy olvad6 biztosit6 a mozdony vez6rl6si dramkijr6ben
tdnkremegy €s ezt a mozdonyvezet6 nem veszi6szre. Vdlaszuk
a ktjvetkez6 volt: Nem a mozdonyvezet6 a hibds, hisz Te
mondtad a biztosit6 olvadt ki, melynek val6szinfilegoka van,
de kicsiny a val6szinris6geannak, hogy mindezt a biztosit6
eliireged6se okozta 6s ha ni-luk is, ahogy Magyarorszdgona
mozdonyon tartal6k biztosit6 volna, akkor sem p6tolndk-,hisz
az esetlegesen rijra zirod6 iramktir a v6dett berendezds
kdrosodisdtokozhatja.Hdt igen... (no comment)
Visszagondolvasok6ves tapasztalatomra, hdny koll€ga mit kockdztatott 6s esedegesenfelettesei dltal eltitkolt kirokozissal, de
ahogy nilunk mondani szokds,r6termetten tovibbitotta vonatdt. Holott nem ez k6ne, inkdbb az esedegesszem6lyzethibis
szolgdJatk6ptelens6€
kivizsgilisira vrint egy6b id6t 6s energidt, a
mozdonyok tizemkdsa"6gereforditani. Birmire felesktidn6k, a
Blblirit6l az F3-ig, hog m6g n6g;r 6rtizedes ldtemben nem
talilkoztam 6s nem is hallottam olpn koll6gir6l, aki ,rfekve
akart maradni"l (mozdonnyal)
Dehit 6n a szeml6leten
vltoztatni nem tudok, ... csak diiitgitk!?!
Es talrin ,MAS LESZ Ez A MAv"DSZSK
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1996.m6ius

zE f6 rA{K'|EOELMtrBEAT
MozD oACrr/E
(lttosvolt o mozdonyvezeto
Azon a tavaszonm6r tul voltunka M6d-.
amikorbekovetkezett
Macs-ltrag6di6kon,
ez, a harmadik.Aa nrcndjaa f6ma: ,,Ha
hAromignem6ll megl"Sajnos,
elkezd6dik,
igyvolt igaz.
Amtkor e /ap a t O/vasrikezdbe ker0l 5 6v
telt e/ 199/. iipriLs /2-e 6ta. A tanu/segokka/i6r6 ba/esetetud/sztS/5cikkek soreban
az e/s6n6/a fdcim vo/t az, me/ynem t6/em
szdrmazott, (/994//. sz.). Vdgti/ akkor a
.Mozdonyvezetdink vdle/mdbenl" meg rs
hatdrozta a sorozat cimdt. E cikkek sordban mostani alcimtink pdrg abban e/s6,
hogy nem 6n adtam azt irdsomnak.A megyei lap egyik ci/*6nek cim6t vAasztottam.
Abban r's e/s6, hogty az e&rg megirtak
k6zu/ ehhezszemd/yesdo/garm/02&nek
A ba/eset 6ta e/tett 6vek taldn segitettek
annyira/etisztu/n a tcindnbket hogyszenvedd/ymentesen/e tudom irni azokat'e/fe/edni azonban soha nem tudom...
...Tiitrdua/ 6s kdk /6nnye/ €fttink Pzipateszdr /a/u vdgdre. Mdr te/1bsenbesz0rkil/t
az est a boru/t eg mdg inkdbb azzd letle.
A uasitat a fa/utci/e/vd/aszttindhdny hektdros, bokdig 616 zci/d gabonatdb/dban
meg/ehetdsenzavaros 6s /drm6s kdp fogadoft benntinket: a /6/ fa/u ott bdmdszkodott s a rasdlvona/me//ettpedig egy ment6aut6, tobb ttizo/tr5kocsr,renddraut6kds
mds szem4/ykoa rk Ersasdgdban.
Antg a Tdtra keresete az utat ho/ nem
sti//yed el e/6re siettem. Emberekkrsebbnagyobb csoporto/<ban.Az egyrki csoport
ismer1snek tfinl a ruhdiuk a/apidn, de
szemb6/vakitofta t6zo/tokmunka/zimpdia.
Csak mikor e/hagytamSket 6s vr'sszandztem, /iittam, hogy va/ciszinfpd/yamunkdsok 6s kc,nikben egy - a vezetf.lbgyurzsgdkit megkii/dnbdztet1 sapkds - embert
biztatnak va/amr|e,hqy " ..i6 ez az ybdsdgre/"(Mondanomsem ke//,hogy mrkora
igazgatink kr4rkezeft, addrQra nemhogy
r1bdt,inkibb anny'n bdtor /eft,hogy a tdrtdntekr6/mindeniiron/e/entdst akart tennt.
lgaz ami igaz a ba/esetben rdszes k6t
uonat szo/gdlatban vo/t vasutasai kdzti/
egyedti/maradt a ba/esethe/yszindn- aztdn eluitt6k vdralkoho/-vizsg/i/atra.)
A roncsokhoz mentem, aho/ a kcivetkez6
kdp fogadolt: a vasdtip,i/ya ivdben - /6/19
egy sorompt5n6/kti/i fo/dtit-lit/er6n egy th
kocsi e/6tte egy-kdt mdtere egy M47-es,
(me/yr6/ a sdtdtben /'s /ethat6 vo/t hogl/
hdgetti6ekein), a mozdonyrowdebbgdpEr fe/6/i vdgdbesznte be/efir6dva, rdtor/ciduaegy 8z-motokocsi, ennek egyet/en
me//6kkocsrlamindkdt tenge/ydve//osko/ua, a wigdnytenge//ye/mintegy 30 fokos
szdgetbezdrua,vdgdve/az anyagiirokban.
A mozdonyvezet6kettehdt hr'dbais kerestem vo/na,6ket 6s a 8z-szere/v6nyonk6/tsdgben utazolt vezetSlegyvizsgti/6n616t
elvitt6k a mentdk. A vdrakozti ment6hdz
mentem 6s a sdni/tekr6/ k4rdeztem 6ket.
Azt a vd/asztkaptam, hogy az egyk moz-

donyvezetf a saidt /tifuin szd//tbe a ment6be, e/6tte mdg tAzetis o/tott, a mdskr6/
eak annyil hogy tdbb sdrti/Ase van,s a
kalauzn6silyos, nem 6/etvesz6lyes.Mrga
mentdkke/beszd/gellem,a roncsok koni/
abbamaradt egy kis td6re a nytizsg s,
megi.,lt az rgazgat6nk Oda ke/lett mennem; a fe/ettesem,a vonbtesl- ds apd/yafenntartdsi ba/esete/herft6kPzipatesz4ne
addig k6rkezelt egysdgenek parancsnokaiua/ p/entdst tefttink 6s megkaptuk a
tovdbbi feladatokat Az rgazgatt5siigiba/esetihe/yszine/6csoportbd/a TEKrgazgal5he/yettese a krirhiizba indu/t rdsz/etes
informdcirikdrt- mint megtudtam- utasok16/rb/
Aggtidvaftirtam koni/ a vontat6idrmfi+onaokat. A motorkocsi vezetdfi/kdiepad/6magassdgbane/tInt a re/Aszekrdnye/6lti
tdne/ egytilt. Az M47-es|tkozdie va/aho/a
WC ds az utastdrkozti /a/ kornydkdn.A Bz
hom/oVdnysz5niiardbd/intott a Ddcsiii4ra, tetalemezeriigyOrfucitta kisgdptdr tetei6re.A vezetifU/keba/ o/da/dna szekrdny
a/s6 sarka hitinyzik, egy fC/rgnyitott dtp/omalatdskakig a rdsb6/,uhsrtdsok gy6Syszerek,zseb/dmpa,menetrendkonyu,spdr
/dp6sre a padkln Poggyiisz- 6s Expreszszdrudfszab4s.A motorkocsihiits6 aitaia
nyilva, bemdszom. Az utastdrben ti/6sek
6s hiiften/6i/(, pad/dtrepnik te/1esdsszeursszasdgban,
a peronra nyil6 al5 rdsnytre
nyilva. A hdtam mcigdttzsebldmpa fdnye
ui//an,ciui/f4rliicin utdnam,nem kdrdezi kr
vagyok- egyenruhdmaz i//et6kessdgie/e
- bemutatkozik.'renddrilszt. Mutay'a,hol
lektidtek a sdrti/tek
Kopenyem /evelem, dtpr4se/em magatn
az aik5keretszrik rdsdn, kcjzvet/enut6na a
nyitott vezetdftl/keaitqa a ,,prds"-ben.Az
utast6raitdtri/nincs / mdteffe a vezet6aszta/,tetqe ferde,fe/tdrde/ekrd6s testemme/
,,/apidrafordu/va negprdbd/ok benyd/ni a
TELOC-hoz.A csavar /aza, de ay'a/it kinyitni n em /ehet. "- Mdrprcibti/ttikkivenni"
- mondiaa rend6rtbzt.
A mozdonyvezed dskeiet vrszont/e tudom eme/niapolcrdl de nem fdrki a rdsen.
Csak 6nikka/ kds6bb, a piipateszdri ii//omdson sikerl/t hozzdf4mia sebess6gm6r6hriz 6s kbme/ni a mozdonyvezet66s a
vezet6/egy uizsgii/t5szem6/yes ho/mr1b
it A
forga/mi iroddban kdszU/tiegyzdkdnyv tarta/mazzaa ka/auzn6szrgorian e/szdmo/and6 nyomlaudnyait (u6nfizetds 0riegytc,nbc,kstb.), va/amint/e/tdri Ergyait mnt
p/. ka/auztdska, ka/auzku/cs. A tdbbir6/
maid csak Pdpin kdszI/ iitvdteli iegyz6kdny4 a hozzdtartoz6krdszdre.
A motorkocsi utdn a mozdonyramdszom
fe/.A gdptdriobbo/da/iinscjtdtuan,a ba/o/da/i hflon nyitoft ay'6thle/ok Liinp,imma/
vdgigpdsztdzoma gdpteret. Szomori /dtwin1la /egs0rrt66/az EP-sze/epekrg6gds
nyomai mindenhtt Nine egy 6p gumics6'
gorbti/t,roggyanlf4mcsdvek.A napitartzi/y-

tdidhoz
til a vezet6dl/dsgiizola1-szintmuta
vezetd csd szakadt Va/aho/a gdpteret a
vezet6f0/kdt6/e/vd/aszftifa/ kdzeldben /ehetett a tOz/6szke. A 7. hengerndl /ethatd
a legnagyobbh6terme/6s nyoma. Kiegelt
a vezet6fti/kes. A 9z-motorkoert a rdvd
gdptir,,mentefte meg" a tfiztal a gaptdr
/a/a wszont a vezetdd/ldsfe/6/ ugyanaak
t1zterhelt/A re/6szek6ny is kidgeft A /onyilt gdptdralftSkonbendzek a f0t6generdtor terdnek/dthat6 r4szeibe. Csak mechanikai sdni/4sek kithatdah meg deformda6k Arra gondo/ok: .lstenem/ De it5, hogy
nem /000-es pd/yasziimi gdp vo/t/"
A ttezet6fti/kdben a re/dszekdny a/alti
,,padki{n"lekszik a megrrepedtfdbizbsrtdl(
6s szinte odahengedta lftdsi reteszku/cs.
KozbenmegdrkezettSzombqthe/yr6/a segd/yszere/vdnyis a daruva/. Megkezdddk
egy eg6sz 4iszakdndt tartu5munka, a ba/eset ko velkezmdnyenek e/hdrrtdsa.Va/amikor 22 dra utdn iairt az id6, amikor a
ba/eset he/ye 6s az d//omdskoz - mer a
beidratiie/z6n be/0/ - ta/ii/kozoma vezdrigazgat6sdg Vasdtbiztonsdgi/roda vezet6i6ve/. A bizoftsAg23 6ra koni/ kezdte e/ a
munkdt6s kb./inius kozepdnleiez6ddltbe
a szakdrt6i v6/emdnyekkelmefek az ilp
ri/is 30-i 6s a idnius 3-/ he/ysziniszem/64
a ba/eset rekonstrukcrrildnak alka/mdval
szerzetf tapasztalatokatis felhaszndltdk...
. ..A pii/ya reggel 4. /3-kor fe/szabadu/t,de
a mozdonyt 6s a motorkocsit Pdpateszdr
d//omdson sem sikeni/t s26tu6/asztani.
Btztonsdgi mtdzkeddsek megtdte/e utdn,
vonatmentesid6ben, 54 km/h sebessdgge/ az.5 tenge/yes vontatmdny"-nya/e/indu/tunkPdpdra. (A Bz mozdony /e/6/i tenge/ye a /eveg6ben, forgcivdza 6s a/vdza
egybeprdse/6dve,,nyugodott"a kidgeft
M47-es titkctz6in ds me//gerend61dn...A
Bz tobb napon dt tartd munkdva/,fokozatosan /eft /efe1lvea DdcsidnS/ds 3 uagonban tudtuk beszd//itani maraddkait a idrm11avtuibaa kl69eft M47-2058 sz. mozdonnyal 6s a sdni/t 8z-me//6kke/ egyllt,
mdius 2-dn.
Mi6tl tdrtdnl (t6ft6nhetetl) meg ez a ba/eset?
A '13.sz. Tatab6nya- P6pavas0tvonalon
1991. 6prilis| 2-6neste19 6ra 22-kors0lyos, szem6lyis6rul6sekkelis egytittj6r6,
utk6z6sesbalesettortent.A Gic-Hathalom
6s PAoatesz6r
Allom6sokkozti vonalszakaszon- a vonal716. sz.szelv6ny6ben
6sszeutkdzdtt
a 39411sz.menetrend
szerinliszem6ly-,
6s a 39472sz. menetrendszerintiszerelv6nyvonat.
Az Utkdz6srelatfvsebess6gekb.70 km/hvolt.A 39411 sz.
szem6lyvonatol
az M47, 2058 sz. mozdony 1 Bh kocsival,a 39472 sz. szerelvenyvonatot
a Bzmot072s2.motorkocsi
1
mell6kkocsival
tov6bbftotta.
Az 0tkoz6skovetkezt6bena motorkocsioly m6rt6kben
rong6l6dott,hogy azt selejteznikellett;a
mozdonypedig kigyulladt6s nagyobbik
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6ltal ir6nyitott.A baleset
teljesenki- szakaszir6nyit6
geptere,valamintvezetdfulk6je
6s kritikus
szSmbavehet6
6gett.A Bz-mell6kkisiklott,megrongAl6- szempontjirb6l
pontjai:
dott 6s mintegy30 m6terhosszbana p6- szakaszt6j6koz6dAsi
(kezd6pont),
/./ Tatabanya
tette.
ly6tis haszn6lhatatlanna
(a 11-es vonal
s6rultje 57.8 Veszpr6mvars6ny
3 s0lyos6s4 konnyebb
Az esetnek
6rllom6sa),
volt. A 3 fd srilyos:a motorkocsivezet6 csatlakoz6
jegyvizsg6l6ja,
60.3Rom5nd(t5bl6smeg6ll6hely),
utazott,a
akionkolts6gben
(V.vars6ny
6llom6sf6vezetSje6s a szem6lyvont 64.'l Gic-Hathalom
Bz-motorkocsi
alatt),
a szem6lyvo- ndk6nekir6nyit6sa
egyutasas;a 4,,konnyebb":
szolgSmh.(sorop66ri
natonutaz6csal6d:apa,anya6s k6t kisl6- 66.5Bakonytam6si
latihely,19.00-ig),
nyuk.
bej.ej.6s
A p5lya6prilis13-6n4 6ra 15-igel volt 71.6az Utk6z6shelye(P.tesz6r
kdzt),
utasaitkellettvo- bej.f6jelz6je
z6rva,k6t szem6lyvonat
Az ideigle- 72.4 P6patesz6r(On5ll6 6llom6sf6nokszirllitani.
natp6tl6aut6busszal
utdn10kn/h p6lyasebes- s6g),
neshelyre5llit6s
(a k6t vonat menets6gre volt 6tadhat6a szakasz6s csak 78.4 Franciav6g6s
helye),
keresztez6si
mega v6gle- rendszerinti
tort6nhetett
napokkalk6scjbb
93.2 P6pa (a vonalv6gpontja,a 10. sz.
geshelyreSllit6s.
csatlakoz6
a ment6k6s a p6pai f6vonal6sa 14.sz.mell6kvonal
A balesethelyszin6re
helyszinel6i6rkeztek 6llomAsa).
rend6rkapit6nys69
6s P6paAllom6sok
k6zt
els5k6nt6s ut6bbiakm6g a MAVbaleset- Veszpr6mvars6ny
50 krn/h.
elSttalkohol- a p6lyasebesseg
bizotts69ki6rkez6se
vizsg616
mindpedigPirpatevegeztek,mely- MindGIC-Hathalom,
szond6sellen6rz6seket
- a mell6kvonali
jellegnek
v6rv6telre
nek eredm6nyek6nt
-is sor ke- sz616llom6snak
- nembi?ositott- alak-beierati
v6ralkoholvizsg6latot megfelel5
rUlt.Term6szetesen
sincskij6rati
voltazons6rultek jelz5jevan6s egyik6llom6son
v6gezteka szolg6latban
6s l6tsz6mszond6zni jelz5.A szolg5lategyszer0sft6s
eset6benis, akiketa helyszinen
miattmindk6t6llom6svonatfonemlehetettlAz els6eredm6nyketf6 itta- csokkent6s
egy-egyv6lt6villamos-,
ssdg6t6llapitottameg:a Bz motorvezet6- gad6vAg6ny6ban
j6nek v6ralkoholszintje
kozponti6llit6srj,6llit5sukat
a forgalmiiro1,57-'1,72; mig a
39411 sz. vonat vezetSjegyvizsg4l6j66 d6ban l6v6 berendez6srilj6n a forgalmi
v69zik.
szolg6lattev6k
2.04-2.1ezrel6kvolt.
szolgAlati
szerint, A k6tSllom6skdztegynyfltvonali
vonatmenetrend
A szem6lyszAllit6
- a motorkocsimeghi- helyvan soromp6kezel6vel,
aki a balesel
a szerelv6nyvonat
'19.00
A
napj6n
6r6igvolt szolg6latban.
Az
bisod6sanriatt- k6settenk6zlekedett.
ellenmenetet
kizAr6bizobalesetidej6n6s hely6nborult,csendeg 6llom6skdzben
ez6rlazenged6lycsopor- sit6-berendez6snincs,
idojlr6svolt, egyesszakaszokon
g6tt az es5, a l6trisiviszonyokazonban k6r6sbetan0tkellbevonni.A tan0- szol-, 6jszag6latiidejealatta soromp6kezel5
voltak.
megfelel6ek
pedig
forgalka
Veszpr6mvars6ny
6llom6s
Kisb6r
VeszpKornye
A Tatab6nya
A forgalmiszolg6latter6mvars6ny- P6pa vonal mell6kvonal; mi szolgalattev6je.
mindpedigP6paKisb6r6s P6pa kdai szakaszatartozika v6k mindGic-Hathalom,
- akkorm6g- vas0tigazga- tesz6r5llom6son6jszakaegyedUlteljesiszombathelyi
t6seghoz6s e szakaszonaz igazgat6s6gi tenekszolg6latot.
L Az 1991. dprilis 12-6n Gic-Hatalom 6s
Pdnateszir kiizti iltkiiz6ses baleseteredmdnye.
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Allom6snak
2 vonatfogad6Gic-Hathalom
van. Az etmen6
6s egy csonkav6gAnya
l6vAg6nya ll. Az I v696nykezd6pontioldal6n 6vek 6ta javit6soskocsikatt6rolnak,
ez1rl az l. vAg6nyis csak csonkav6g6nyk6nt hasznAlhat6,m6gpediga v6gponti
ugy lehetoldalfel6l.A vonatkeresztez6s
sfues, hogy a pArosvonat 6rkez6sut6n
kihlz a v6gpontfel6 6s valto6llftasut6n
utenadbetolaz l.,csonkav6g6ny"-ra.Ez
hat6 szabadbejerata p6ratlansz. vonalnak. A ll. v6g6nyraterel6 1. sz. v6lt6 a
forgalmiirod6t6l280 m6terrevan. T6le a
v6gpontfel6 - 0jabb15 m6tert6vols6gra
egy teljes csap6rudassoromp6valbiztositott 0t6rti6r6van, melynek soromp6j6ta
lorgalmi szolg6lattev6kezeli a telv6teli
P6patesz66pUletel6ttisoromp6molorral.
renugyancsak
3 v6g6nyvan:a ll. az 6tmeAz l. rakn6-, a lll. a megel6z6f6vAg6ny.
t6ri-6s rakod6v6g6ny.
mindpeMinda 39411sz. szem6lyvonat,
dig a 39472 sz. szerelv6nyvonatnaponta
k6zleked6 vonatok. ut6bbi viszonylata
munkanapokonKisb6r-P6pa,ugyanise
napokon naponta k6zleked6 vonat a
melyTatab639436-ossz. szem6lyvonat,
nya-Kisb6r6llom5sokk6a helyiszem6lyvonatk6ntk6zlekedik.A k6t vonatmenetrendszerinlikeresztez6seFranciav69As
6llom6sonvan.
Vonatk6s6sek
miatt 1991. 6prilis12-6na
rendelkez6s6re
vonal szakasziranyit6jAnak
Gic-Hathalom
6llom6srahea keresztez6st
lyea6k6t. Ezenvonatkereszt-ahe}ezesr6l
t6j6koza sza(rAny'rt6
a gici szolg6lattev6t
a gici koltatta.A papatesz6riszolg6lattev6
legejat6l6rtesUlterr5l.Hogya franciavAg6si
hogyan6s kit6l 6rtesrllta voszolg6lanev6
arr6la vizsnatkeresztez6s
6thelyez6s6r6l,
g6lati anyagbannem taleltamfeljegyz6st,
de a bekdvetkezettbaleset kimenetele
nincsis jelent6s6ge.
szempontjAb6l
A baleset napjAna 39436 sz. vonat a
Bzmot. 072 sz. motorkocsival6s kb. 7
perc k6s6sselindultTatab6nySr6l.
A sebefgzdttszalagid6adatai
bess6gm6r6be
6sszehason6s az 6llom6siel6jegyz6sek
lit6saut6nmeg6llapitott6k,
hogya motorkocsiid6m6r6jemintegy4 perccelel6bbre j6rt. A vonat k6zleked6sesor6n az
emlitett k6s6s a pitlyira enged6lyezett
sebess6g(V=40)6s a vonatraa menetrendbenmegAllapitottsebess6g(40/40)
tobbsz6ri t0ll6p6se kovetkezt6benEte
meg6ll6helyigmegsz0nt. ltt a vonat
hosszabbideigtart6zkodon- a mozdonyvezet6elmondAsaszerintmeghibdsodott
a motorvez6rl6se(hogymi volt a hibaazt
a motorkocsibalesetis6rUl6seiut6n t6bb6 m6r sohanem lehetettkideriteni!
MT)
- emiatt17-18 percesk6s6ssel6s csak
0gy tudtak tovdbbhaladni,hogy a k6zi
g6zkart az utast6rb6l kezelt6k. Ezt a
v6gezte6s figyelni
munkAta motorvezet6
krildtea vezetdjegyvizsa vezet6fulk6be
g6l6n6t!llA vonat k6vetkez6-, egyben
v6g6llomAs6ra,
Kisb6rre20 perc k6s6ssel 6rkezett,itt feloszlott,folytat6sapedig
a menetrendszerinti39472 sz. szerelv6nyvonatPAp6ra.A vjv tov6bb,mintonk6lts6gbenutaz6 dolgoz6tart6zkodotta
vonaton.
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Kisb6rt6la 39172-es 50/50-es vonat 6s
vonatkis6r6n6lh.rlk6dekedik.Indul6sel6tt
Kisb6rena rnoton/ezet6meg pr6b6ltajavttani a motorkocsit,de Allit6saszerint ez
semvezetstteredn€nyre.Tov6bbrais rigy
folytana0tjat,16 percesk6s6ssel,hogya
rnotorkocsitaz utast6rb6lvezette6s a vezel66ll6srapedg az onk6hs6gbenutaz6
vjv-t kUldte.(ltt kell - 0gy 6rzern- megjegyeznem,hogy 6 volt a balesetbenkozrehat6, akiv v. passziv r6sztvev6kk6zUla
legellentrnond6sosabb
szem6ly,s egyben
a legsajn6latram6tt6bb
is. Rendkivtilr6rekv6en 6s c6lrat6r6nddon sikerreltette le
szakvizsgan,bv6'btriaka k6szUlt,nagyon
j6l ismertea vonatkoz6utasitAsokel6ir6sait, a vas0t szeretetetm6r a csaliidb6l
hoztamagSval;salp 4 h6naposgyakorlattal mintegy20 6vesenszenvedteel a balj6r6 s0esetben medencecsont-t6r6ssel
lyos s6nil6s6t,csak az6rt, mert kdrUlotte
az adott id&en 6s helyen mind nagyobb
gyakorlanal6s tapasZalattal rendelkezd
id6sebbkollfu6k rett6k a dotgukat(?), de
kdztiliiksenkinem vette6szre,vagy nem
akarta6szrevennia mozdonyvezet6
ittass6g6t, a szab6lytalans6goksorozat6t6s
senki nem mondtaki, hogy
"Att1lNe tov6bb!"Pedigtal6nannyiis.el6glettvolna,
ha annyitnrcnd:"KollegaUr!JelentsUk
be
a szolg5latk6ptelens6getl"
De - k6rdezem
- 6ppe! 6? lgen!O is! Ha csakannyittesz,
hogy"EnOnnelUramnemutazomtovibb
- a k6vetkez6
vonattalutazom!"Mittehetettvolna az ittas rnotorvezet6egyedul,ha
val6ban,k6temberesa nrctorkocsiia?
Seg6lyeketk6r.Ha tennival6volt a vezetS6ll5son- pl. meg kellenvdahol Allni- akkor
a motorvezel6a vezet66ll6srament 6s
int6zkedett.
- az 1. mh. Kisb6r
Bakonyszombathelyre
AllomAsut6n_hazasz6lli"szivessegb6l"
tottakegy MAVdolgoz6,ismerdst.KUlonben a vonalVeszpr6mvars6nyig
6thalad6.
Vars6nyban3 percigtart6zkodtak(plussz
16 6s 1/2 perccel6rkeztek6s plussz19
perccelindultak)mertir6sbeli rendelkez6st
kapotta mozdonyvezet6,hogy Bakonytam6simh-ena menetrendt6l
elt6rdm6don
- utaslesz6llAsa
c6lj6b6l- a vonattalmeg
kell6llnia.Az utas Veszpr6mvars6nv
6llom6s aznapinappalosszolg6lattev6je
volt,
akit18 6rakorvaftottakle. Elmond6saszerint a szolg6lat6tad6saut6n a restiben
megivottk6t Uvegsort.
A,szolg6latut6ni"szolg6lattev6
a vezet66ll6sonhelyezkedett
el, a mozdonyvezet6
pediga padl6nOlvea k6zi karral,vezette"
a motorkocsit.Pc 5 elmond6saszerint
Veszpr6mvarsanyban
a vonatotmenesztd
szolg6lattev65lllt6lagaA mondta:,,Meg
kelleneh0zni,hogya szem6lyel6ttle6rje- ez szerinta veszpnek P6patesz6rig!"
r6mvars6nyiszolg5lattev6nemtudotta vonatkeresa6thelyez6s616l.
(?).
A 39472sz. vonat Gic-Hathalom
5llom5son menetrendszerintathalad6.A k6s6st
is ligyelembev6ve 6thaladas6nakideje
19.07 lett volna - P6patesz6ri6rkez6se
pedig'19.17
6s1/2!l(A394i1sz.szem6tyvonatP5patesz6ren,
menelrendszerint
19
6ra 18/'19-kor
vanll!)A vonatnakGic-Hathalom6llom6sontort6n6rendkfuUli
meo6l-
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l6s6r6la mozdonyvezet6
nem kapott6rte- tisaazhat6szitu6ci6ban",
a motorvezet6
sit6st,ez6rta vonatotaz 5llom6sbei6rati azonk6rd6s6re,
hogy,,Akkormehet0nk?",
jelz6j6nelmeg kellett6llitani.A vonatott a szolg6lattev6
aztv6laszolta,
hogy'Menmegis 6llt6s amikora giciforgalmiszolg5- jetekf". Ez a gici szolg6lattev6
azlvallotta,
lattev6hallottaa ,,vonat6llt meg a bej6rati hogya kez6vel- ugyanisjelzSeszkoz
nem
jelz6 el6tt'-jelz6st,tov5bbhaladast
enge- voltn6la-,,T6volodjtSlem!"jelz6stis adott
d6lyez6Sll6sbaellitottaa bejaratot.
19.07- 6s lez6rta a soromp6t,maid bement a
korindulta vonatinn6t,6s 19.09-kor
6lltak forgalmi irod6ba visszajelent6stadni a
megaz 6llom6sban.
(A visszajelent6s
id6- 39472-esr5lVeszpr6mvarsrirny
6llom6spontjaminda gici,minda vars6nyifejrova- nak,rnajdebbenaz id6benk6rt enged6lyt
tosnapl6ban
19.10.)
Amiez utankovetke- Pepateszer6llom6sforgalmiszolgelattetzell, az kulontanulmdnyt,
de legal6bbis vSjeis a 39411-es
sz5m6ra,melyetd meg
k0lon fejezetet 6rdemel(-ne),amelynek is adott.Ez 19 6ra 11-12 korulvolt, de
szSlaiTatab6ny6ra
ny0lnakvissza!
mivela tan0,a veszprrimvars6nyi
szolg6Gic-Hathalom
6llom6sonaz lrkezd vona- lattev619.1S-re
igazoltavisszaaz engetot a forgalmiszolgdlattev6
a t6renfogadta d6lyk6r6sidej6t,mindPApatesz6ren,
mind
6s a mozdonyvezet6vel
kozolte,hogynem pedig a gici fejrovatosnapl6banut6lag
'19.1S-re
P6patesz6ren,
hanemitt lesz a keresztejavitottAk
az id6pontot.
Az atirasa
z6s a 39411sz.vonattal,ez6rtii kell6llni rend6rs696ltal lefoglaltnapl6kbanj6l l6taz l. sz.vAg6nyra.
A szolg6lattev6
utasit6- hat6.Teh6tmiut6nlezArtaa soromp6t,bes6t a mozdonyvezet6,
de kulondsena vo- menta forgalmiirod6ba,visszajelentett
6s
natonutaz6,hazat616
forgalmiszolgdlatte- enged6lytadott a gici szolg6lattevd,
s a
v6 6l6nk tiltakoz6ssalfogadt6k.Vit6ba.v6lt65llit6
k6szul6ket
figyelte.Amikorazon
kezdteka giciszolg6lattev6vel,
hogylef6r- a visszajelent6sb6l
l6tta,hogy avonat 6tnek m6g a szem6lyel6tt P6patesz6rrel haladtaz 1. sz. v6lt6n,azt kit6r66llAsba
(Megjegyezhetem(?):
hason16
esetellte16, 6llitotta
6s kimenta t6rre,hogy'Meg6lljl,minta vjv eset6ben,
hogya k6tidcjsebb
6s jelz6stadjon.L6tta,hogya szerelv6ny
j6ittaskoll6ga,,alapasztalat
6s a viszonyla- valt6volabbvan,mintaz a v6lt6hoztartoz6
gosan magasabbkornakkijar6tisztelet" szigeteltsfn elhagy6s6hoz
szriks6ges,de
jog6n pr6b6ltnyomestgyakorolnia fiatal hogyhalad-e,avagy5ll, azt meg6llapitani
szolg6lattev5re,
amivel- sajnos - leg- nemtudta.Elmondta,
hogyarrais gondolt:
al6bbisaz int6zked6sszabAlyos
formajat ,,A motorvezet5nem tud irdnyt v6ltani,
feledtettekvelel). A mozdonyvezet6a
vagyesetlegtromtb6lhtzza az id6t,ami6rt
meghallgat6sakor
eml6kezettarra, amire nem mehettek tov6bb P6oatesz6rre".
az utaskentvel0kutaz6forgalmiszolg6lat- Ez6rt visszamenta forgalmiirod5ba6s,
tevShivatkozott,
hogy:,,Tudom,
hogyk6sik ism6t megvizsg6lta
a v6lt66llft6k6sz0l6a 39411-es,
ez6rtb6venlef6rn6nkl"
Ezzel ket,hogynem5 hib6zott-e?
Uib6lkin6zett
szembenez az utasszolg6lattev6
a kihall- 6s addigraa szerelv6nyvonat
teljesenelgat6skorerrenememl6kezett,
aztvallotta, tUnt!Ekkor P6patesz6r6llomAstpr6b6lta
hogy,,M6rgemben
otthagytama vitatkoz6 hivni, dm a szolg6lattevd
Tesz6rennem
szolg6lattev6t6s a mozdonyvezetdt,
s
vettefel a telefont.
vrsszamentem
az utast6rbe".
A 39411 sz.vonatnapontakozlekedcj
szeA vitav6g6n- ahogya V6lem6nyes
jelen- m6lyvonatP6pa 6s Tatab6nya6llom6sok
t6s egyik fejezeteirja ,,pontosan
nem kozott.A balesetvonalszakaszAn
sebes2. Az M17 2058 sz. glp ki|gett vezetbfiilklje.
Fot6: Mih6kTands
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s6gi csoportja50/50. A vonatota baleset
napjAnaz M47,2058sz. mozdonytovSbbitottaPap6r6l.A terv szerintVeszpr6mvarvolna,s onnang6pcses6nyigtov6bbitotta
re uten egy m6sik g6p. A mozdonyona
mozdonyvezet6egyed0lteljesitettszolgAlatot.A mozdonyid6-,sebess6g-6s m6s
adatokattartalmaz6 szalagja a vizsg6lat
mertatUzr6sz6renem6lltrendelkez6sre,
6ra elolvadt.
bena sebess6gm6r6
P6patesz6r forgalmi szolg6lattev6je
19.13-kork6rt 6s kapottmenetenged6lyt
Gict6l.Ezt kdvet6enlez6rtaa v6g6nyutat,
majda vonatmenetrendszerinti6rkez6se
(19.18)idei6rekiment a t6rre fogadnia
vonalot. Erkez€s ut6n a mozdonyvezetd
a vosz6tkapcsolta
lesz6llta mozdonyr6l,
natfUt6 k6belt, k6sz0lt a Veszpr6mvar(E t6nykesAnybanesed6kesg6pcser6re.
d6s6t a kapcsol6szekr6nyel6tti padk6ra
odaolvadtreteszkulcsigazolta.)P6r sz6t
v6ltotta szolgilattev6vd, aki kdz6ltevele,
6lhogya k6sett39472-velGic-Hathalom
A vonattallom6sonlesz a keresztez6s.
majdnemteljesenbizonyos,hogy- a menetrendszerintiid6ben, 19.19-korindult
(max.plussz0,5 perc).
6s ennekfelfedeA39472gici ,,indul6sa"
6ltal,valaz6se a forgalmiszolg6lattev6
mint hogy mikor kapottenged6lytPapatesz6r 6llom6s forgalmi szolg6lattev6je
vannak.Hogy az osszeUtkoszinkronban
tort6nt.az ezekMlkisz6z6skb. 19.22-kor
mfthat6.439472sz.vonatonutaz6utasok
(vjv6s szolg6latautAna vars6nyiszolg6lanev6),de a vonat mozdonyvezet6jeis
(!l!)tan0sitott6k,
hogyvonatukata gic-hatvanemmenesAette,
halomiszolg6lattev6
lamennyienegy6ntel0en6llitott6k,hogy
jelzdeszk6zt
neml6ttak.A
ndlavonatindit6
mozdonyvezet6kihallgat6sijegyz6kdnyv6benazonbanszerepelaz is, hogy GicHathalom6llomasr6laz6rtindultel, merta
megforgalmiszolg6lattev6,Menjetek!"
jegyz6s6t6s k6zlegyint6s6t
meneszt6snek
6rtette.A 39472 sz. mozdonyvezet6jeteh6tszab6lyosmeneszt6sn6lk0l,a szolg6rlattev6azon kozl6s6re,hogy "Menjetek!",
indult el 6s haladt ki a nyflt vonalra.A
molorkocsit
tovabbrais az utast6rb6l,.vepedig
zette"- mintaddig-, avezet66ll6son
a vezet6 jegyvizsg6l6tart6zkodott.Val6szinri,hogyitt utazotta vars6nybanlev5ltottforgalmiszolg6lattevdis, aki Bakonytalesz6llta vonatr6l.A
m6si meg6ll6helyen
vonat megindit6sac6lj6b6la motorvezet6
ment
mindenalkalommala vezet66ll6sra
6s megtettea sztiks6gesint6zked6seket.
a P6patesz6rfel6 halaBakonytamasit6l
jelent6sen
d6s kdzbena vonatsebess6ge
magasabbvolt, mint a megengedett50
krn/h. r6vid szakaszonel6rte a 68 km/h
6rt6ketis. E szakaszutan nem sokkalt6volabb- kb. a p6patesz6rielQelz6korny6el6szdrkifuttak6n- 56 knVhsebess6gr6l
tes, majdkb.4HZ kn/h 6rt6k6l gyorsf6Az Utkdz6skor
kez6stmutata regisztr6tum.
sebess6gekb. 32-33
a szerelv6rlyvonat
km/hvolt!Teh6ta motorvezet6az elSjelz6
a
val6szinU,
hogymegsz0ntette
korny6k6n
vezet66ll6sra
ment.
6s
a
"vontatas'-t
hogy a rnotorkocsisz6lVal6szin0sithet6,
v6d6j6rerak6dottes6cseppekmiattnehe-
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-, s 6llft6lag
az ablaktdrl6 esetlega fordul66llom5son- italozott6s
zebbvolta kil6tAs
6ket igyekezettmenteni.
nem tdr6lt rendesen.Mikor az egyenes vallom5s6val
szakaszv6g6hezkdzeledtek,a szemb6l Vizsg6lattargya volt a gici szolg6lattev6
jov6 6s az ivb6lkib0v6mozdonyf6nysz6- tev6kenys69e,
k0l6nosenaz titk6z6selh6r6jAta vezet6jegyvizsg616
megpillantotta, r'rt6s5ravonatkoz6lehet6s6gelmulasZ5kar- sa miatt.
ez6rta motorkocsi
f6kez6szelep6nek
j6t gyorsl6k-6ll6sba
helyeae,a motoryeze- A bekdvetkezettbaleset6rt hibaztathat6
volt a Bz motorvezet6je,mert - szolg6latt6 pedig a kez6n9lfogva kirantotta6t a
nem em- ban szeszesitalt fogyasztott;
vezet6allasr6l.
Ok a tov6bbiakra
tertekmaguk- - szeszesitallogyasztesatk6vetdenvas0ti
lekeznek,csaka menetben
hoz. (Ezeketa k6rh6zbanlelvenjegyz6- j5rmuvetvezetett;
- a molorkocsimeghib6sod5saut6n igy
konyvtartalmazza.)
Visszat6rve
a 39411-essz. vonathoz:P5- kdzlekedetta vonattal,hogya vezet66ll6st
patesz6r6llom6rsr6l
kihaladvaa mozdony- tobbszor6s hosszabbid6reelhagyta;
AllomAsr6l
meneszt6s,
felvezet6 egyenletesengyorsitott. A r6vid - Gic-Hathalom
egyenesszakaszutan- a vonathalad6si hatalmaz6sn6lkUlhaladtki vonat6val;
lv - menet kdzbena sebess6gett6bbsz6r
iranyattekintve- 250 m sugar0,balos
kezd5dik.Az M47-esmozdony(r6vidv6- tUll6ote.
g6velel5re)vezet6fulkei6ben
a jobbolda- A sorrendkicsitonk6nyes;ha a t. Olvas6nem l6tni6t a gep- nem 6rt egyete kv6zi"s0lyozott"sorrendlon 0lt. Ul6 helyzetben
h6ztet6felett.Mintmondta:nemsielett,az del 6m Allitsafel a maga sorrendj6tlMinegy Bh-kocsival
konnyenlehetettmenet- denesetreaz elfogyasztottszeszes ital
egyrejobban oldottaa g6tl6sokat6s hiid6ttartani.Ugyeml6kezett
vissza,hogya
egyk6vetkezt6ben
2. v. a 3 pozici6banvolt a menetszabitlyz6 b6shelyzetmegit6l6s
mintegy40 kn/h-igfokoz- re felel6tlenebbmagatart6steredm6nye6s a sebess6get
megel6z6en
a szembejdv6 zett.
ta. Az Utkoz6st
szerelv6nyvonatot
egy6ltal6nnem 6szlel- Hibaztattakaz utask6ntjelen volt, szolg6laki
ta-leteltforgalmiszolg6lattev6t,
te.
A m6r majdnema balosiv v6g6n,a 716. - utazasatmegel6z6enszeszesitalt fo:
l6v6tit6tj6r6hoz
kozeled- gyasaott 6s
sz. szelv6nyben
- annakellen6re,hogynemvoltszolg5latve hangjelz6stadott 6s nem sokkalea
bekdvetdenegy csattan6sthallott,0tkoz6st ban a torgalmi szolg5latv6gz6s6be
j6rmUtor- avatkozott:
6rzett6s l6tta,hogyvalamilyen
l6v6
l6dikfel mozdonyaelej6re.Meglepet6s6- - pr6bAltar6besz6lnia szolg6latban
utasit6smegben nem is f6kezett,6m a vonatpillanato- koll6g6j6ta szakaszir6nyit6
kon belUlmeg6llt.A mozdonyazonnalki- valtoaatasara.
gyulladt,a t0zet porolt6valmegpr6b6lta Hibaztatt6ka Gic-Hathalom6llom6son
volt forgalmiszolg6lattev5t,
eloltani,de nem siker0lt.Aszerelv6nyvo- szolg6latban
vezet6 aki
natr6la s6rulteketa szem6lyvonat
jegyvizsg6l6ja
mentetteki. A ment5k6s - amikortudom6stszerzetta szerelv6nyid5vonatenged6lyn6lktllikihaladSs6r6l,
rend6rs6gutan 6rkezteka p6pai,majda
egys6gei. ben nem int6zkedett.a 39411 sz vonal
veszpr6mi6s a gy6ritUzolt6sAg
ged6ly6nek6rv6nytelen
it6s6r6l.
v6g0lis 5k oltottdkel. A
meneten
A mozdonyt0zet
Az esem6nyt6l
f uggetlenrilhibaztattak
ment6ka s6rtiltekhelysziniell6t6saut6na
p5paik6rhazbaszdllitott6k
1 sz.vonatvezet6jegyvizsg6l6j6t,
tov6bbimegfi- - a 394'1
gyel6srea mozdonyvezet6j6tis.
mertszolg6latkozbena vonalonalkoholt
6lajegyz6konyvimeg- fogyasztott
6s alkoholosbefoly6solts6g
A Bz motorvezet6ie
hallgat6sasor6nazt allitotta,hogyKisb6- lapot6banteljesitettszolgdlatot
;
ren az Utasell6t6b0f6j6benivott 2 Uveg - a 39411 sz. vonat mozdonyvezet5j6t,
6llapot6ban
sdrt. (K6sdbb,a jegyz6kdnyvekadatai- aki alkoholosbefoly6solts6g
nak ellen6rz6sesor6n derOltki, hogy v6geztemunk6j6t,vas0tij6rmUvetvezeazona napona kisb6rib6f6 z6rvavolt!). tett'
A 39411sz. vonat vezet6jegyvizsg6l6ja
i r
ajegyz6k6nyvbe
mondta,hogya vonaton
A
az utasokkfn6lt6kmeg szeszesitallal.
rutin-v6ralkoholvizsg6lat
hozta a legna- TlszteltOlvas6im!Rem6lem,hogyminden
gyobb meglepetest:
leirtam6s nemkelltovAbbimaa 39411-esmoz- l6nyegeset
donyvezet6jeis ittasnak bizonyult!Az gyar6zatokathozzAlfzni e baleset tdrt6a
igazs6g0gyiszak6rt6iv6lem6nyszerint, net6hez.K6talkalommalis ,,lej6tszottuk"
a balesetmegtdrt6nt6nek
idej6revissza- balesetet,legal6bbis annakaa a ftsze\
a Bz-n6s hogyis volt
szAmltvaa k6s6 esti 6r6kbanmegejtett hogymi tort6nhetett
eredm6ny6t,0,90l6that6az M47-esr6l- az Utk6z6shely6t6l
v6ralkohol-vizsg6lat
- mindk6tir6nybavisszasz6mitott
kb. 1
1,05ezrel6kvoltv6r6nekalkololszintje.
O
megelS- km-r6lkezdveeg6szena tal6lkoz6sig.
Az
a szolg6latbaval6jelentkez6s6t
z6en mintegy10 6r6valkor6bbanhagyta egyikenr6savett a MOSZ p6pai (akkor
az igazol6st6s mintegy6-7 6r6s alv6s volt)0gyviv6jeis, a m6sikonk6t mozdonysze- vezetSkoll6g6nk.
Tal5na kdvetkezS
sz6mut5nindultszolg6latba.
Elmond6sa
egy r6vidgonrintteljesenpihentnek6s szolg6latk6pes- banerreis visszat6rhettink,
nek 6rezte mag6t.Szolg6latbajelentke- dolatsorerej6ig.
semtal5lta
z6sekora mozdonylelvigy6z6
gyan0snak.
Addigis - k6rem- vonj6kle atanuls6gokat
eset6benfelt6te- 6s okuljanak!
A Bz mozdonyvezet6je
Mlh6k Tam6s
lezhet6,hogyvasutaskoll6g6ikor6ben-
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A peronon hordiirok szaladgiiltak a csomagokkal,utasok siettek a kijdrat fel6, a szomsz6dosvdgiinyon i{ll6
szerelv6ny mozdonya hosszat sfpolt. A forgatag egy
pillanatra eszdbejuttatta a nyugodt brass6i dllomiist.
Ott van id6 a felszill6sra, de Aradon csak vizet vesz a
mozdony, 6s fut toviibb a fdvriros fel6. Matild asszony
m6g egy kicsit nytijt6zkodott a k6nyelmesiigyon.
A post6sok kozben befejezt6k a ki- 6s berakodiist, de
m6gtfz percvolt az induldsig.Addig nem akartkiszdllni
az 6gyb6l, rr:rigaz iillomiison dllt a vonat. Korriln6zett a
ftilk6ben, s a reggeli fdnyben is takarosnak, fzl6sesen
berendezettnektaliilta. Elmosolyodott magiiban,mert
esz6bejutott, hogv a berendez6stis a sziilloddsn6szem6veln6zte.Lassanannvira ismertea szakmafort6lyait,
mint a f6rje. Ktiloncisen szeretteaz apr6 otleteket, s a
l6tottakatotthon is kipr6bdlta.F6rjeaz els6 idSbedormogott a bajsza alatt egy-egy viri{g vagy k6p ldttdn, a
vend6gek viszont szerett6k az otthonos hangulatot
6rasztStermeket, szobiikat. A sok helytitt megfordult
szdllodiis gyakran taliilkozott hasonl6an berendezett
hotelekkel, s k6nytelen volt elismerni feles6geigaz|t.
A gyors kozben elindult Aradr6l, s alig hagytdk el az
6llomiist, hdromszor kopogtak a fiilke ajtajiin.
- Koszonom szdpen az 6breszt6st!- kiabiilta ki Matild
asszonya kalauznak. Felkelt az 6gyb6l,6s lehajtotta a
mosd6tdlat.A szerelv6nyzakatoli{sanem zavartaa tisztiilkod6siit, s a csapb6l rimlS hideg viz felfrissitette.Feloltozkodott,6s a trikcirbenmegn6ztea haj6t.Csatokat,
hajtfket szedett el5 a neszesszerb6l,s kontyot csiniilt
magiinak. Egy kis ptider kenilt az arc6ra,s felcsatoltaa
nyakldncot. Felhajtotta a mosd6ti{lat, karjdra vette a
tarsolydt, 6s kil6pett a folyosora. Gyorsan elhaladt a
fiilk6k el6tt, mert addig akart dt6rni az 6tkezSkocsiba,
amfg a vonat 6llt. Nem szerette a sot6t iitjiir6kat 6s
mindig f6lelmet 6bresztett benne a csattog6 kerekek
hangja.Sokszordlmodott arr6l, hogy robog6 vonaton 6t
kell mennie az egylk kocsib6l a mdsikba, s 6ppen akkor
szakadsz6ta szerelv6ny,s leesik a kerekekkoz6.Szerencs6rePiskiben a mozdonnyal egytitt kapcsoltiika szerelv6nyhezaz 6tkez6kocsit,s igy csaka szomsz6dbakellett
rits6tdlnia.Bel6petta kocsiba,ahol kellemesillatok fogadtiik. A nyolc asztalniil kevesen riltek, de mindenki
evett. Kcirriln6zett, s lerilt a jobb oldali soron az, elsS
asztalhoz. Menetiriint szeretett tilni, mert rigy tobbet
ldtott a tdjb6l.
A pinc6r hozta az 6tlapot,amit r6szletesen
iithanulmiinyozott. Megint rajtakaptamag6t,hory szalloddsn6m6dj6ra
b<ing6szia kindlatot. Egr kicsit csal6dottantettevisszaaz

asztalra, mert semmi ktilonlegessegetnem tal6lt. A pinc6rt6l egr adag kiiv6t rendelt vajjal 6s keny6rrel. Mik<izben a vajat kente a keny6rrg elttinddott azon, hogy
Brass6b6lBudapestigL osztdlyon 51 korondt fizetett a
jery6rt s el6rc megvettea hdl6kocsibasz6l6bil6trit is. A
nemzetkcizi hril6kocsitiirsasd,gftilk6j6ben 14 korondba
kenilt a fekhely 6s 1 korona el6v6teli dijat szamoltakfol
a brassoi iillomiison. Summa summdrum 66 koroniiba
kenilt Pestig a jegy, pdig717 kilom6terre van egrm6st6l a k6t v6ros. A bukaresti gzors tizendt 6ra alatt megteszi ezt az irdatlan nagy t6vols6got. €ilel tiz 6rakor
indult el Brassob6l,s reggel nyolckor mdr Aradot is
elhagyta a szerelv6ny.Pontosan f6l kettdkor 6rkezik
meg a f6vdrosba,amikor otthon asztalhozszoktak rilni.
Otthon gondolt arra, hogy egyenesenPosty6nig veszi
meg a jegyet, mert rigy olcsobblett volna. Tudta ugyan,
hogy k6t napra megszakfthat6 az utazils, de mivel a
hfg6val akart menni, nem merte Posty6nigmegvdltani
a jegyet. Ami6ta a s6gora olyan magas iilldsba kenilt,
az6ta sokszor viszi el a feles6g6t mindenf6le egyleti
b6lokra,fogad6sokra6svend6gs6gekbe.
Brassobannem
liithatta el5re,milyen v6ratlan programja ad6dik a hrigdnak, ami miatt esetlegPesten maradnak hosszabb
iddre. Az utols6 level6benug-yanarr6l irt, hogy mdsnap
reggeltoviibb mennek,de az6ta eltelt mi{r egy h6t. Ez6rt
biztons6gb6lktilon vette meg a BudapestrSlPosty6nig
sz6l6 egyet, ami az I. osztiilyra 21 koroniiba kertilt.
Majdnem fele annyi volt az 6ra, mint a mostani ritnak,
pedig csak212kilom6terrevan Pestt6la frird6.
A szolnoki Tisza-hfdutiin k6rte a sz6mldt,s 2 koroniit
tett a pinc6r tilcAjira, aki 80 fill6rt visszaadott bel5le, s
meghajolvakciszontemeg a fogyasztiist.
Matild asszonyfeldiltaz asztalt6l6selindult a kup6ji{ba.
Nem sokkalelSttement v6gig a szerelv6nyenaz egyik
pinc6r,s mindenkivel kozolte az eb6del6silehetSs6get.
A kez6benl6v6 cseng6t minden kocsiban megr6zta, s
aki eb6delni akart,az kapott egy kis kdrtydt, s eg"yszerre
csakannyi utasment az 6tkez6kocsiba,
ahiiny hely volt.
Nem sokiiig eb6delhettek az utasok, mert d6lutdn f6l
kett6kor befutott a g'yorsvonata budapesti Keleti p6lyaudvarra.Matild asszonynem k6rt eb6det.Osszecsomagolt, s m6g egy kicsit figyelte a tiijat. Menetrend szerint
meg6rkezetta bukaresti gyors Budapestre, ahol hriga
v6rta 6t a vdgdny mellett. Gyorsan ttsztlztdk, hogy nem
viiltozott semmi a programon.
Mdsnapm6g sot6tvolt az utcdkon,amikor elindultak a
Nyugati pdlyaudvarra. A zsolnai gyors ot perccelh6t6ra
uti{n indult, s tizenegykor mi{r Posty6nbenvoltak.
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Tirdjuk hiny 6ra van!
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46. VASUTASNAP- SZOLNOK,1996. JULIUS 6-7.
PROGRAM
1996. jirlius 6.
)) ,,Nosztalgia"ki.ilonvonatindul6saBudapestNyugatipu-r6l 10.30 6rakor,
)) elhelyezbsa szallAshelyeken,
iinnep6lyesmegnyit6a SzolnokiMAV MTE p6ly6n14.00 6rakor,
megnyit6tmond, SiposJ6zsefa MOSZ elnoke,
trdvozl6\eszbdetmond Szolnokv6rosnev6ben:VArhegyiAttila polg6rmester,
es h6l6gballonbemutat6,
reptil6gepmodell
l6gibalett mrirepul6{igurAkp6lyafelett(a szolnokisportrepill5klub mrisora),
ejt6erny6sugr6s(a laMa 6rkez6se),
MOSZ vezet6k- MAV vezetSk2x 1Operceskisp6ly6slabdarfig6-mbrk6zbs,
megnyit6sa,
dont6inekiinnepOlyes
labdarug5s)
a MOSZ kupa (kisp5lySs
a MOSZ kupa dont6i,
vasutasnapib5l a HonvedHely6rsegiKlubban(19.00-05.00)
tinnepim(sor, tombola.
MOSZ kupa dijkiosztSs,
tt

tartoz6uszodaes termiivizesstrand e napon
A sportl6tesitmbnyekhez
iil
kiz5r6laga rbsztvev6vend6geinkrendelkezbsbre
1996.jflius 7.
biztositjukvend6geinkreszbre:
Reggeliut6n az al6bbifakultativprogramlehet5seget
s6tarepiil6sa v6rosfeletta szolnokirepiil6t6rr6l(AN-2 es PZL tipusurepul6g6peken),
a Tiszin,
haj6kir5ndul5s
az 6rdeh6dSlakossSgrbsnbtel,bvel,
mozdonybemutat6a Szolnokv6rosvasrit6llom6san
v6rosn€26s,
strando16s,
eb€dkb. 13.00-14.456ra kozott,
Budapestrekb. 15.00 6rakor.
ktrlonvonatvisszaindul5sa
kozott,
helyszinei6s a szSll6shelyek
vend6geinkmozg6sata rendeanbnyek
R6.sztvev6
a csoportok mell6 biztositottkisir6kkel, aut6busszalbiztositjuk.

FOVEDNOK: DR. LOTZ KAROLY, miniszter

Szewez6Bizotts6g
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JELENTKr.zi.st LAP
.......
MO S Zt a g c s o p ort:
N6v (nyomtatottbetfikkel):
Hozztfiartoz6:...

.... f5 (n6) ..

f0 (farft)

f6 (gyermek)

O"r ".".n: ...........

..... f6

Alulirott a fent megjeloltletsz6mmaljelentkezema MOSZ vasutasnapirendezvenyeire.
(tiszts,6gvisel6jen6l)k6.szpb.nzben
kifizetem.
Areszvltehdijat (600,- Ft/f5) a tagcsoportvezet6jen6l

al6ir6s

Megiegz6s:
Az elhelyezhet6l6tsz6m behat5rolts6gamiatt a r1szv1telisz6nd6k elfogad6sa a jelentkezb,s
sorrendj6bentortrSnik.
A l6tsz5mkoordin6l5sSta tertileti irgyviv6kvlgzlk.
Elhelyezl,s4-6 6gyasszob6kban.

