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a mozdon yY ezetdi t6rsadalom

Orosz Ferenc 6lt 35 6vet
,,Hern6dszudok. Rendkfvtil srflyos, kev6s hijdn haldlos tdmegszerencs6tlensdgk€nt kezelhetd, a k6rtilmdnyekhez
mdrten m6gis szerencsds v6gkimenetelfinek mondhat6 vasrfti ftagddia tdrt6nt Hem6dszurdokon.
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Az elsddleges megdllapitdsok szerint egy lett kamion figyelmen kiviil hagyta a f€nysorompd tilos jelzdsdt, a sinekre
hajtott, aholOsszeiitk0zdtt a balsors folytdn 6ppen akkor 6r*ez6 R6k6czi nemzetk0zi eszpressz vonattal. Aszerencsdt-
lensdg egyetlen haldlos {ldozataa mozdony vezet6je, a 35 dves Orosz Ferenc volt.
Ennyi az fjs6ghir, a tdnyszerf val6sdg, ami nem tudja kifejezni azt a f{jdalmat, amit mi dreztiink az egyetlen halott,
Orosz Ferenc koll6gdnk halSlhi,rdre.
A valamennyiiink ,,Ferikdje" meghalt, mert igy ismerte mindenki ,,Ferike". Ez a kedves becdz6s annak a 35 6ves
kolldgdnak sz6lt, akit valamennyien szeretttink, tiszteltiink. Mosolygds tekintetdvel, halk szavaival, kiemelkedd
szakmai tuddsdval, szorgalmdval vivta ki magdnak ezt amegttsztel6ber,eze$.
Orosz Ferenc 1979 augusztus 144n keriilt a Miskolci Vontatdsi F6nd,ksdgre a Szegedi Bebrits Lajos Szaktdz6piskola
elvdgz6se utdn. 1981. oktdber 22-€n dtesel mozdonyvezetdi kCpesitdst szerzett, 1986. februdr 5-6n letere a vasdtg6-
pdsz-technikusi vizsg6t, majd 1992-ben elvlgeztea villamos mozdonyvezetdi tanfolyamot
Munkdja elismerdsekdnt oktat6-fdmozdonyvezetdvfnevezte ki a vontatdsi f6ntiks6g vezetfje.1996. jrinius 5-6n rigy
kezd6dtitt a nap, mint mdskor. Elkdszdnt reggel a felesdg6t6l, az lppenazon anapon 6 hdnapos kisfiet6l Benc6tdl.
Szolgdlara jelentkezett a felvigydz6n{t a 312 sz. nemzetkdzi gyorsvonathoz. Mint mindig, most is mosolyg6san
ktiszdntdtte munkatdrsait, az ismer6sciket, akikkel taldlkozott rfitkdzben, mig ment ki a vontatdsi telepr6l a Tszai
pdlyaudvarra, ahonnan tovdbbftotta a,,R6kdczit".
M6r csak 2,7 k\n volt hdtra a c6lSllomdsig Hidasn6metiig - ahol hdzassdgk6tdse el6tt 6lt -, ez volt az utols6 ritdtjdrd,
amin a vonahak 6t kellett haladnia. Az 6tj6r6 mindkdt ir6nyb6l j6l beldthat6. A sors m6gis rfigy hozta, hogy ez az 6tjfir6
szim1ra v6glegesen az utols6 frt,':ifud volt, amin a vonattal dthaladt.
A szdrnyti tra,g€Aia kdpeit valamennyien ldttuk a TV-ben 6s az fjs6gokban. Az emberi mulaszt6s, az emberi
felel6tlens6g ism€t drtatlan dldozatotkcivetelt, elviselhetetlen fdjdalmat okozva a feles6gdnek, sziileinek, testvdr6nek,
rokonoknak, munkatirsalnak, ismerdsOknek, megddbben6st mindazolnak, akik tudomdst szereztek r6la.
A son kegyetlen volt, nem engedte, hogy felnevelje kisfi6t, htzat€pitsen szeretett csalddjdnak. (AkislSnyom jegyezte
meg, amikor elmondtam a szdrnyrl hirti ,,akkor most a gyereke nem is fogja ismemi az aptkijdt?".)
Mellettem fekszik a fdnyk6pe, r6-r6n€zek€s nem akarom elhinni, hogy nincs t<ibb6. Nem akarom elhinni, hogy nem
hallom tdbb6 k<lszdn6s6f ,,Szia Bandi".
Olyan sok mindent le kellene mdg i,rni, de nem lehet szavakban kifejezni azt az €rz€st, amit fdnyk€pe detn€,zve 6rzek.
Hullanak a kdnnyeim, bricsrizom ,,Ferike". Eml6kedet Orcik€ meg6rizztik.

D. Juhisz Andrf,s

dszinte kdsztinettink etfejezzikki valamennyi vasulas erlroraonyuezet6 koll6g6nak, kik osztoztrk f6jdalmunkban.
Ktiszdnet minden j6 sz6€rI, amely csal6dunk tragddi6jdban enyhft6st nyr6jt.

A gy6szol6 csalAd

A Mozdonyvezet6k Szaks zewezetp 6szinte fdjdalmdt f.;"1 n, k)teless6gteljesitds kdzben elhunyt OROSZ FERENC
koll6gdnk 6s bardtunk hozzdtartoz6inak, csalddj6nak. A MOSZ Ugyvivd Bizottsdga 100 000,- Ft rendkiviili anyagi
tdmogatdsban r6szesitette a hozzitaraoz6kat.

nz Ae ahozzdtartozcikkal egyiittdrezve, jelen esetben kitejesztette a mflt hdt szerda ddleldtt Hem6dszurdokon tdrt6nt
vasfti szerencsdflens6gben elhunyt Orosz Ferenc mozdonyvezetdre az utasbiztositi4s hatdlydt.
A biztositdtdnas.4g miskolci k6pvisel6je Papp Iswdnnd a miskolci l. sz6mf fidk vezetdje 500 000 forint kdrtdritdst
adott 6t Orosz Ferenc feles€gdnek a mai napon.
Budapest, 1996. jrtnius 10.

*

M o zdonyv e ze t dk S zaksze rve zet e
Sipos J6zsef Elndk tr

Tiszteh Elndk 0r!
Megrendiilve drtesiiltiink az ijabb vasfti szerencsdtlens€grdl, mely vasutas mozdonyvezet6 kolldg6nk drtelmetlen
tn16l6t okozta.
K6rjiik, tolmdcsold egyiittdrzdstinket a gydszol6knak.
Budapest, 1996. jrtnius 5.

Tisztelettel:
Vasfti Dolgozdk Szabad Szakszervezete



Lapia

Az fulalakulo gep6szet
Valahogy ugy ldrtunk a g6p6szeten t6tt6nt eddigi ltalakulCsi teruekkel'
m int a fiicblii patasztb6csi, aki m iutdn lel0lt a repil1696pre arl m otyogta
maEdban:
- ezt is gondollam,
- azt is Eondoltam, vdg0l miutin minden a nyakdba potyogott, csupan
azt tudta mondani: ezt mdr nem hittem volna.
lli is tudtuk, hogy a ilAV auUkttlsilolyamatdb6la gdpCszetiszakCg sem
maradhal ki. Aii is vdrtuk, hogy az elk6pzeldsek kimunk6lCsa ut6n a
msofelel6 f6rumokon mind a munkavCllal6kkal, mind az 6tdekv6delmi-
6rdikkdpviseteti szervekkel az anyag megvitat6sra kedil'
Uov t0nik napiainkban a g6p6szeh6l nem ez l6rtdnik.
li itm ri tt tretb'tben tdbb -- ai CtalakltCssal foglalkoz6 anyag - el6terlesz'
tds kdsz0lt. A K6zponti Uzemi Tandcg i0nius 25*e l{lzle kiaz Clalaklt6s
v6lem6nyez6sdt. Ennek ellendrc a llAV*CI bevClt - iltalunk folyamaio'
san bJrCli - m 6don (telelonon 6s egy6b praktik6kkal adott ulasltCsokkal)
meEkezddd6tt a vdgrehaitds. Az els6 aggaszt6 ielzdsek a szombathelyi
0zEtiEazqat6sCEt6l, Szombathely VontatCsi F6n6ksdg helyi szakszerve'
zeteit6l 6i iizemitandcsCt6l 6*eztek. R6viddel ezutCn Szolnok Vontatdsi
F6n6ksdg0nkr6l is ilyen ielzdseket kaplun!.
A k6rd6slom olysCgira tekintettel a [l0SZ U gyviv6 EizottsCga rendklv0li
napirendi pont[dnlmegt6rgyalta az dppen aktuClis anyagot, amely sti '
lyos aggodalmakat vCltotl ki m unkavCllal6kban, m unkahelyi vezet6kben
eovatCnt.
li'italUiatlan telies teriedelemben kdz6liiik az 0gyvivd Bizotlsdg kiala'
kftott 6llCspontiCt.

vfrwtfrrww-bs
A M0SZ Ugyviv6 Bizottsdga az 1996. irinius 18'i 0l6s6n megtirgyalla a
g6p6szeti siakszolgilat 1996. 6vi int6zked6si programjdt, s az al6bbi v6le'
m6nyt alakflotta ki:

A v6grehaitdst6l
A [l0SZ elioqadhatatlannak tartja azta m6dszerl, hogy a k6rd6sben illet6kes
szervezelek [KUT, m u nkahelyi UT'k, szakszervezetek) v6lem6ny6nek kik616'
so el6tt megkezd6dik a v6grehaitAs. [,| ivel az int6zked6si program alapvetden
dtformAlja a g6p6szetiszak6g teljes slruktrirAjit - melynek kapcsin munkako-
rok ossievonisa, m un kahelyek megsz0n6se, jelent6s tech no16 giai villAsok,
kdvetkezdsk6ppen a munkavdllal6k lelent6s csoportjit 6rint6 vdttozdsok k6-
vetkeznek be - megker8lhetetlen az 6rdekk6pviseleti'6s 6rdekv6delmi szer'
vezetek v6lem6ny6nek ligyelembe v6lele.

A techno169iai folyamatok dsszeds116s616l
I UOSZ riiialdbari egyet6rt a korszer0 munkaszervez6si' 6s techno169iai
rendszerek meghonositisdval, bevezet6s6vel, Azonban egy ilyen hotdelejU
int6zked6scsoniag megkezd6se el6tt a sz[ks6ges lett6telek kimunk{|isa,
megterem16se a v6grehajtis elen gedhetetlen el6f elt6lele,
A vistlti g6p6szet tev6kenys6g6t jogszab6lyok, rendeletek 6s utasitisok sza'
bdlyozzd-k, A jelenleg 6rv6nyes 6s alkalmazott techno169iai folyamatok meg-
v6lioztatisinak el6felt6tele e szabAlyz6k harmonizAci6ja, s megterem16se. Az
int6zked6siterv meg sem emlitiazokal az el6k6sz0letben l6v6 s a k0l0nboz6
m6dositdsokra vonatkoz6 mu nkaanyagot, amely alapjAn kovelhet6, hogy ezek
az el6k6szit6 munkilatok milyen szinten, hol, milyen stAdiumban illnak.

A takardkos m unkae16-gazdClkodCsr6l
A g6p6szeti tev6kenys6gek tervezett atrinyi k0ls6 v6llalkozAsba ad6sa szak'
mii-6svillalatpolilikait6ved6s. E tev6kenys6g program szerinlimegval6s'rtisa
olyan kiszolgrihatott piaci helyzetet teremt a vasr1tilev6kenysdg egyik alapvet6
6d meghatdioz6 pill616n6l, amely kovetkezt6ben a nagy 6rt6k0 tAtgyi eszkozok
tovAbbi le6p016se, elherdAl6sa kovetkezik be.
A leirtak alapjAn nem ldthat6, hogy az egyes tev6kenys6gek ktlls6 vdllalkozAs'
ba adAsa milyen vastilon klv0li, ill.,a jelenleg e tev6kenys6get v6gz6 munka'
villal6kb6l l6irehozand6, de a MAV gr6p6szel6t6l levAlaszland6 gazdasdgi
eovs6oekkel v6qeztethst6.
Ai6rveietl l6tszimcsdkkenl6s kimunkdlatlan, s a bels6 6lalakitrisra vonatkoz6
elk6pzel6sekkel ellent6tes. M ivel a terv hd16zati koncepci6t k6pvisel, nem lelel
meg annak az elvArdsnak, hogy a feladatok meghatArozAsa utdn kell 6s lehet
a teihno169iailag indokolt 16tszAmot hozzlrende Ini.
A vontatisiutaz6k leterhe16s6re 6s a trakci6k folyamatos figyelem mel kis6rdse
sem a mai, ssm a jdv6ben elv{rhal6 szem6lyzetfelhasznAl6si kovelelm6nyek'

nek nem lelel meg. Ennek oka, hogy a hat6konysAg mobilf igyelemmel kis616se
6s az azonnali operatlv int6zked6sek megt6tele helyett az 6rt6kel6s ielent6s
k6s6ssel, ut6lag, adminisztrativ eszkdz0kkel lort6nik. Nem val6sult meg a
szdmit6g6pes vez6nyl6si rendszer, szem6lyzetlervez6si szempontb6l nincs
t0r6shal-6ron bel0li tehervonati kdzleked6s, a szem6lyzeli lelhasznilisban az
ad-hoc inl6zked6sek mennyis6ge lehetetlenn6 teszi a kiszAmithal6, Ponlos,
tervezhet6 6s gazdasdgos munkaer6-lelhasznilisl.
Ellogadhatatla-n a ieleniegi vonlat6- 6s vontatott jrirm0pa* m[szaki param6'
tereinek ismeret6ben a kocsiszolgllati tev6kenys6g jelent6s lelszdmol6sa,
meotizede16se.
A h?l6zat eg6sz6i 6rint6 nagym6n6kU vontal6i6rm0 dtcsopottositds mind a
lenntart6-, mind a jdrm0vezet6 szem6lyzel tekintel6ben lelk6sz016st, a m0sza'
ki6s kezel6si ismeretek elsajdtitdsdt teszi sz0ks6gess6, amely ielenl6s mun'
kaid6alap felhaszndldsdt ig6nyli. Mindezek figyelembev6lel6vel indokohtlan
6s szakmailag megalapozatlan a g6p6szet jelenlegi l6tszAm6nak t0meges
itirAnyitAsa mAs munkateruletre.
Megjegyzend6, hogy a munkavAlla16 Atiriny'rtdslra vonalkoz6 jogi'6s humAn
el6k6szit6s semmilyen szinten nem tO116nt meg.

Egyebekr6l
AEakigak kozotli megrendelo-tellesil6 viszony elfogad6sival, a jdrm0-kar-
bantarlisi kolts6gek luvarozdsi teljesitm6nyekhez tort6n6 kot6se s0lyos szak'
mai t6v0t, amely m6s szakdgak lelel6tlen gazd6lkodds6t er6siti. G6p6szeti
szempontb6l kiz6r6lag az eszkozok 6s a szem6lyzel megrendel6ses alapon
tort6n6 marad6ktalan teljesit6se lehet a c6l. Az igy kialakitolt viszonyrendszer'
ben, amennyiben konekielszAmolAsra 6p01, a k6rt6s megrendelt szolg{ltat6s
magasabb bev6telt, kovetkez6sk6ppen az tizemeltet6s 6s fenntartAsra fordit-
hat6 p6nzeszkozok noveked6s6t vonia maga ut6n.
A mentigazolvAnyok elavult rendsze16nek 16noks6gekhez tort6n6 visszatele'
pit6se h;lyett, az'int6zm6ny fel0lvizsgAlata lehet a jdrhal6 0t. Annil is inkAbb,
mivel az 6vekkel ezel6tti leladatelv6tel nyomAn, a 16noks6geken ez a ter0l€l
ielent6s 16tszdmcsokken6ssel i6rt, s a tervezetl int6zked6s l6tsz6mnovel6
halAst vilt ki.

6sszefoglalva
A v6lem 6 nyez6sre el6terjesztett anyag szakm ailag kim un kAlatlan, t6bb pontj{n
hibds elk6pzel6seket vAzol lel. Nem mutatia be, hogy az 6rintett f6n0ks6geken
milyen humAnpolitikaim6dszerekkelklvdnja kezelnia felszabadu16, esellege'
sen feleslegess6 vil6 munkaer6l. :
Mindebb6l az a kovetkeztet6s vonhat6 le, hogy az elote4eszl6s elk6szit6i6t
nem a szakmai racionalit{s, de ann6l inkdbb a sz6lsds6gesen megszorit6
rovidldt6 p6nzpolitika motiv6lta
A lelv6zolt 6s az egyes ponlokhoz rendelt bemutatolt megtakarit6s nem
megalapozotl, nincs szembedllitva azokkal a vdrhat6 kiadisokkal, amelyek az
int6zked6si program megval6sit{sa eset6n - mint koltsrig - lelentkeznek.
Az elmondottak figyelembev6tel6vel a ll0SZ aztaz 6lldspontl6talakltotta
ki, hogy az el6terjeszt6sben loglaltak vdgrehaltCsa nem megalapozott.
Eitenkiz6 esetben a vasritgdp6szet minden ter0let6n olyan visszafordlt'
hatatlan folyamatok k6vetkeznek be, amelyek a vas0li alapelldt6sla,
nevezetesed a szem6ly- ds CruszdllltCs lebonyolft6sdra s0lyos hatCsl
gyakorolnak.
Eudapesl, | 996. jlnius 18.

Sipos J6zsef
eln6k

Kdosz az osztAk vasfiton
(MH) A takarEkossigi programnak megfelel6, junius 2-r6n dletbe l6petett dj

menetrend feje tetej6re 6llitotta az osztr6k vasutak hdtkciznapjait. A kihasz-

ni{latlan vonalak megsziintet6se 6rdek6ben v6grehajtott tiz sz6zal6kos cs6k-
kent6s (napi 4000j6rat helyen 3650) 6s sok szerelv6ny megkurtfiisa zsrifolt-

s6got eredmEnyezett. Napokon 6t teljes volt a k6osz: hidnyzott a megfelel6

kiin{s, a nyomtatott menetrend, s az inform6ci6s kdzPontokat sem telefonqt,

sem szem6lyesen nem lehetett a sok 6rdekl6ddt6l megkdzeliteni. Amenetrend

vi{ltozdsa a nemzetk<izi vonalakat is 6rinti: ausztriai utaz6s el6u 6rdemes

6rdekl6dni. Az OBB igazgat6ja a hiMk korrigrilds6t (g6ri: egyes vonalakut

mdr helyredllitott6k a rdgi kocsiszimot, mdsutt a menerrendet jfnius v€g€ig

kiigazitjdk.
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,, /50 6ves a magyar vasfiti kcizlekedds" f U rdsz

MAV a mdsodik vildghfborfi utdn
A misodik vilighiborir sorin a l€gitimadisok 6s a harci
cselekmEnyek a MAV-nak p€lditlan vesztes6geket okoztak. Az
onzig hiborus klrairnk l7%-^t a kozleked6s, €s ennek
ketharmadit a vasirt szenvedte el. Elpusault vagy sulyosan
s6riilt a pilyit 35%-a. A vas0ti hidrk 3507o-i1, kozttik az osszes
Duna- 6s Tisza-hidat felrobbantottik. A hiborir v6gere az
Osszes 6pii,letek 40%o-inak maradtak 6pen a szerkezeti elemei.
A legnagyobb pusztitis a biaosit6- 6s tivkozl6-berendez6sek-
n€l volt. T0nkrement pl. a t€rkoz-biztosit6berendez€sek 89,
€s az illomisi biztosit6berendezEsek 76%-a. A tivir6vonalak-
nak 96, 6s a tivbeszCl6vonalaknak 69%-avidt hasznilhatatlan-
ni. Teljesen elpusztulist a villamositott vonalak fels6vezet6ke.
Sirlyos kirok 6rtek a MAV jirmflveit is. Kisebb r6szi.ik a harci
cselekm6nyek kove&ezt6ben megs6rult 6s a nagyobb r€sziiket
az orszlghatiron kiviilre hurcoltlk. A hiboru befejezCsekor a
mozdonyok 10, a kocsiknak 4%-a volt iizemk€pes illapotban.
A vontatisi telepek 6s a f6mfihelyek ugyancsak jelent6s kirokat
szenvedtek. Tobbek kozott a vonatisi telepek fedett mozdo-
nyllllsainak 5 4%-a vidt hasznilhatatlanni.
A hiboru befejez€se utin az onzlg gazdasigi 6let6nek meg-
inditisihoz 6s a lakossig ellitlsdhoz n6lkuldzhetetlen volt a
vasirt irjji6pitese. 1946-ban a fennillisinak 100 6ves jubileu-
mit iiLnnepl6 magyar vasirt, kozotti.ik a UAV vonalai is mir
iizemkCpesek volak. Az els6 hirom6ves tervid6szak (19+7-
1949) v€g€re a vAV mar k6pess6 vilt a novekv6 szSllitisi
feladatok elliuisira.
A misodik vilighiborir utini elsS €vek a vasfti pilyik
ideiglenes helyreillitirlval teltek ql, fejlesztesre, korszerfisit6s-
re, irj vonalak 6pit6s6re csak az 1950-es €vek elej€t6l keriil-
hetett sor. Ebben az id6szakban tobb rovidebb vasfwonal
6pult az irjonnan l€tesitett binyikhoz, iparvidEkekhez €s az
iparilag fontos vid6ken szimos iparviginyt l6tesitenek. Uj
vonal €pult Galgamicsa-Vicrit6t, Tiszaug-Kunszentmirton,
Mez6falva-R6tszilas, Nag yharsiny-Villiny, Erd fels6 6s Tirnok
kozOtt.
1955 ur6n elkezdfiott a piilya fel6pitmenyeinek nagym6rtekri
cser6l€se, az al6pitm6ny meger6sit6se, €s az alaguak felfjitisa.
A vasirwonalak korszerfisit6s6n6l, ahol a sebess6g n6vel€se
indokolta, jelent6sen m6dositotti-k a nyomvonalat is. A fel-
6pitm€nycserekn6l 48, majd k€s6bb 54 kg-os, legirjabban 60
kg-os sineket, a fbvonalakon h€zagn€lkii,li viginyrendszert,
konzerfi, el6feszitett betornljakat es rugalmas kit6r6ket hasz-
nilnak. A fel6pitmCnycser6kkel egy id6ben korszerfisitettEk a
legtobb vasirtillomist, noveltCk a viginyok szamit 6s hosszit.
A hiborir utin helyraillitottik a megrongilt vagy felszedett
misodik viginyokat 6s a forgalmasabb vonalakon egyes
illomis kozokben is misodik viginyt fektenek.
A MAV a legnagyobb korszerfisitCst 7lhony t€n6g6ben haj-
totta v6gre, ahol tobb 6trak6 6s rendez6 pllyaudvar 6piilt,
kiteriedt viginyhil6zattal, iuak6 berendezEsekkel.
Az 1958-as Kodeked6spolitikai Koncepci6 megval6sitisa so-
ren megszii,ntenEk a forgalmat t0bb, mint 1800 km normil-6s
keskenynyomtivols5g ir vonalon.
A pilyaCpit€s 6s korszerfsit6s izempontjib6l dont6 fontossigfi
volt a g6pesit6s, ami nemcsak a neh6z fizikai munkit szilntette
meg, hanem ielent6s l6tszimcsokkentest is eredmEnyezett. A

g€pesit€s az 1940-es 6vek v6g€n kezd6d0n kulf0ldi gyirnni-
nyf g6pekkel A munkik g6pesit6se hazai tervez6sfl 6s gyirtdsir
g6pekkel folytat6dott 6s az 1960-as 6vek v6g6n a hagyomi-
nyos 6s hEzagn6lkiili pilya€pitEshez 6s korszerfisit€shez vala-
meruryi gCptipus rendelkez6sre illt. Az 1970-es 6vek elej6t6l
lehet6s€ge volt a VAV-nak konzerfi kiifoldi gyirtisir pilya-
korszerfisit6sei g6plAncok beszerz6se. A pilya6pit6 g6pek
nagyobb javitisainak elv6gz6s6re Jiszkiseren l6testilt egy g6p-
javit6 iizem, ahol az 1980-as €vek v6g€n a mflszaki felszerelt-
s6g lehet6v6 tetet a g6pek kooperici6ban val6 gyirtislt is.
A misodik vilighiborirt k0vet6 6vekben a forgalom megin-
ditisihoz ideiglenes ielleggel Epitettek trjji a hidakat. A
felrobbantott folyami hidakntl neh6z feladat volt a viz szabad
folylsat €s a haj6zist akadilyoz6 roncsok eltivolitisa. Az
1940-es 6vek v€g6n kezd6don a hidak v€gleges jellegfi
helyreillitisa, els6sorban a f6vondakon. Az 1960-as 6vekben
elk6sziiltek a MAV els6 ac6lszerkezetfi- 6s feszitett betonhidjai.
Az 1970-es 6vek elej€t6l mind tobb el6regyinott vasbeton
hid k€sziilt.
A MAV hiboruban elpuszrult illomis 6s egy€b iizemi €ptletei
helyet az fijak 6pit6se jelent6sebb m6rtekben csak 1940-es
6vek v6gen kezd6dott. Az fj illomis6ptiletek i6l tiikr6zt6k a
korabeli 6pit6szet stilusirinyzatait. Kedvez6 volt a MAV 6pi-
t6szet6re, hogy 1952-t6l az 6piiletek tobbs6g6t a MAV Tervez6
Int6zet teryezte. A hiboru utlni els6 legjelent6sebb alkotis
volt Gy6r illomis 1953-1958 kOz0tt 6ptiit felv€teli Cpillete.
A vid6ki nagyobb illomisok, koztiik kiilonosen figyelemre-
m€lt6ak Debrecen, Szolnok €s Balatonftired felvCteli 6puletei.
Nemcsak a vasirtiizem, hanem a virosk6p szempontjib6l is
igen jelent6s Budapest D6li piilyaudvar rij Cpiilete. A Budapest
Keleti €s Budapest Nyugati pilyaudvarok €piiletenek rekonst-
rukci6ia mind az utasforgalom, mind a hazai mfleml6kv6de-
lem szempontiib6l szimottev6. Az elmult id6szakban szimos
koz€p- es kis lllornison 6piilt rij felv6teli 6piilet 6s a megil-
l6helyeket is korszerftsitettek. A vasirti mirltat 6rzik a jdv6
szl.mira azok a r6gi 6ptiletek, amelyeket eredeti illapotukban
illitottak helyre.
A misodik villghiborut kovet6 €vekben a legfontosabb feladat
a pilya helyraillit6sa volt, ez6rt a biztosit6berendezeseket csak
olyan esetekben dllitottik helyre, amikor a berendezest vi-
szonylag r0vid id6 alatt leheten iizemk6pes illapotba helyezni.
Az elpusault berendez€sek szer€ny iitemfi p6disira csak 1948
utin keriilhetett sor. A hibor0 utiini jelent6sebb biztosi-
t6berendez6s korszerfsit€s 1949-ben kezdfiOtt. Onmfkod6
terkoz-biztosit6berendez6seket 6s egykOzpontos INTEGM il-
lomesi biztosit6berendez6seket telepitettek. A vonali 6s Sllo-
misi biztosit6berendez6sek jelent6s fejlfi6se. Uzembe he-
lyezt& a Domin6 55 6s a Domin6 70 tipusir illomisi
biztosit6berendez6seket. 1962-ben megkezd6don a kozriti
irtitiir6k onmfikod6 fenysoromp6kkal va16 biztositisa.
A vonaforgalom zavartalan lebonyolirisa szempontjib6l je-
lent6s volt a MAV-n6l els6k6nt Szerencs-Nyiregyhiza vonal-
szakaszon, 1 97 2-ben iizembe helyezett kdzponti forgalorniri-
nyit6 berendeza (KOFI). Hasonl6 c6llal 1983-ban kozponti
forgalomellenSrz6 (KOFE) berendez€st helyeztek iizembe
Szabadbattyin-Fony6d kozott.



A vonatforgalom biztonslgit novelte 1965-t6l a vonatbefo-
lylsollsra alkalmas terkoz-biztosit6berendezesek telepit6se.
A hiborir utin tobb gurit6dombos rendez6 pilyaudvarra

viglnyf&-berendez6st telepitettek. Az 1980-as 6vek elei6t6l

tobb rendez6 pilyaudvar irinyviginyait sebess6gszabilyoz6
fbkez6elemekkel littik el.
A hiboru uuin a MAv avkozl6si hiil6zaa rendkiviil leromlon
illapotban volt. A legnagyobb rongil6dist a l6gvezetekek ven-
vedtek. A helyreallitds els6dleges c6lia az illomisok kozdni

6nekez€st biaosit6 harang- vagy ielzest ad6 vonalak, irfuyonkent

egy Mone-tivir6 vonal l€tesitese volt. A tivk0d6si hil6zat

ielent6sebb feflesa€se az 1950-es €vek elejen kezd6don. A k6zi
kapcsolisir telefonko4ontok helyett g6pi kapcsolisir k0zpontokat

telepitettek a nagyobb vasirti csom6pontokra. A forgdom irinfi-

tisit segitettek az 1950-es 6vek elej6t6l megEpiten menetirinyit6

tivbesz6l6 osvekottetesek. Az 1950-es 6vek vCgere befeiez6don

a tivg6pir6 hil6zat automatizilAsa.
A ridi6berendezEsek vasirti alkalmazisiban ielent6s volt a
vonali ridi6hil6zat kiterjesztese. Az elmult id6szak tivkozlesi
szempontb6l legjelent6sebb eredm€nye az, hogy megval6sult

az orszigos vasirtiizemi tivbesz6l6 tiwilasztis. Jelent6s ered-
m6ny volt, hogy az 1980-as 6vek kozepEn a vasirthil6zat

50%-An megszfint a l€gvezet6kes hil6zat.
Az uastijekoaatist korszenisitenek az 1970-es 6vekt6l hasz-
nilatos tiwezerelt vizuilis utastijekoztat6 berendez€sek.
A korlitozott beruhlzisi lehet6s6gek es a hazai mozdonygyirtis

neh6zs6gei mian a hiboru uuirri nagyobb iitemfi vonalvillamo-

sit6s csak az 1960-as wek elejen kezd6d0tt. A villamositis

iitemenek gyonitisit nemcsak a villamos-vontatis kedvez6 fai-
lagos iiaemeltet6si koltsCgei, hanem k6myezewedelmi szempon-
tok is indokokak. 1960-1990 koz6n tizszeres€re novekedett a
tvtAV villamositott vonalhil6zata 6s a szillitisi teljesitmenyben a
villamos-vonat s r6szaliinya 1 992-ben meghalada a 7 0%-ot.
A MAV-nil a vonatis konzerfisitese az 1960-as 6vek elejeig igen

m6rs6kelt volt, amit j6l muat.v, hogy 1950-ban m6g kozel90%
volt a g6zvonads uinya a ffiy szillidsi telicirneny6ben. Eddig
az id6szakig nagyobb darabszlmban nir a heboru el6tt is meglev6
g6zrnozdony tipusokat (375 e 424 sorozat) szereaek be.

A dizelvontatis jelent&ebb fejlesa6se a hiboru utin az 1950-es
6vek k6zepet6l kezdfiOn az ABb, illewe a Bb motorkocsik, az
M28, az M3 I es azM44 sorozatf dizelmozdonyok beszerzes6vel.

Jelent6s fordul6pont volt 1963-ban a MAV els6 nagyteljaimr6-
nyff d2elmozdonyairnk (M61 sorozat) iizembelllirisa. A dizel-
vontatis reszardnya jelent6sen nOvekeden 1965-t6l a nagy da-
rabszimir M52 sorozanr dizelmozdonyokkal. Az 1970-es 6vek
elej6t6l az irjabb dizel-vonat6iiirmfi tipusokkal (M32, M4l,
M+3, M47 , MD 6s Bz) tovibb novekedett a dizelvontatis
reszarinya mind a vonali, nrind a tolat6szolgilatban.
A villamowonatls r6szarinya 1953-ig, a V43 sorozaru mozdo-
nyok ileembe helyezes6ig nem haladta meg ielent6sen a hiboru
el6nit. A MAV hiboru utini els6 viszonylag megbizhat6bb
villamosmozdony tipusai a V4l es V42 sorozaru mozdonyok
volak. A villamosvonatis gyon iitemfi fej6da6t a V43 sorozatu
€s a V53 sorozatu mozdonyok eredmenyezt&. A tolat6volgilat
jelent6sebb villamositisa az 1983-bna beszerzen V46 sorozatu
mozdonyokkal kezd6dott. Az el6v{rosi forgalmat korszerfisitettqk
az 1988+61 iizembe iillitott BDV villamos-motorvonatok.
KozvedeniiLl a hiboru utin az elpuszrult szemElykocsik p6tli-
sira nem volt lehet6s6g, ez6rt teherkocsikat tettek alkdmassi
szemElyszillitiisra. Jelent6sebb szimir szem€lykocsi beszerz6se
csak az 1950-es €vek elei6t6l kezd6dott. A hiborir el6ai

kEnengelyf kocsikat ebben az id6szakban korszerfisitett6k. A
beszerz6s szempontjib6l kedvez6 volt, hogy a hazai iparon
kivill a Dunakeszi VAV ]lrmfijavit6 Uzem is az 1980-as 6vek
elej6ig nagy darabszimir szemClykocsit gyirtott.
4 lshsrszillitishoz sz0ks6ges kocsikat a megl6v6k helyreilli-
tisival biztositottik. A hiboru utini teherkocsi-beszerz€s az
1950-es €vek elejen kezd6dott. Igen ielent6s volt az 1955-
1962 kdzoft forgdomba illitott teherkocsik darabszlma. Ea6l
az id6szakt6l kezdve novekedett a speciilis teherkocsik arinya
a UAv teherkocsi illagiban. A hazai gyinis megsziintetEse
miatt a teherkocsikat kiilfoldr6l szereztek be.
A jirmfvek megfelel6 mflszaki lllapouinak biztositlslra az
1950-es 6vek elei6t6l korszerffsitett6k a vontatisi telepeket 6s
a jirmfiiavit6kat. R6szben a beruhizisi lehet6s6gek korlito-
zottsiga miatt a vonatesi kocsijavit6 mfihelyek korszerfsit6se
csak igen m6n6kelt iitemff volt.
Az anyaggazdilkodesi szakszolgilatnil az 1960-as 6vek elej6t6l
megkezd6dott :rz anyagmozgatis g6pesit6se. A dizel-vontat6-
jirmfivek szimira szimos vontatisi telepen l6tesitettek iizem-
anyagttrol6 €s felad6 berendezCst.
A szem6lysziititis a MAV-niil a hiboru utin az 1970-es €vek
kozepEig jelent6sen novekedett. A nagy utasforgalom zavar-
talan lebonyolitisit nemcsak az illomisfejleszt6sek segitettek,
hanem az tizemvitelben bevezetett korszerfisit6sek (pl. inga-
vonatok kozlekedtet6se) is.
Az iruszillitis ugyancsak nagym6nekbe novekedett a hiboru
utin. A kozirti teherforgalom gyors iitemt fejlfiae miatt a
vasirt iruszAllitisi teliesitrnEnye az 1980-as 6vek elej6t6l csOk-
kenr. A UAV-net az 1950-as 6vek v6g€t6l kezden jelent6sebb
m6rt6kben elterjedni a kont6neres fuvarozis. A kont6nerfor-
galom n6veked6se szii&s6gess€ tette a kont6nerek kezel6s6re
alkalmas kdrzeti illomisok hiil6zatinak ki6pit6set.
Az 1960-as 6vek elejen tovibb fejl6d6n a MAV-niil a g€pi
adatfeldolgo/s. 1 962-ben iizembeillitottik az els6 elektronikus
vimit6g6pet. Ezen g6pek i.izembeilliuisit6l eltelt id6szakban
jelent6sen hterjedt a szimitistechnika hasznilata es a szimitogf-
pek irjabb generici6it helyezt6k iizembe mind a kozponti, mind
a helyi adatfeldolgozasban. Megkezd6dtek az el6k6sziiletek a
szimit6g6ppel vez6relt iizemi folyamatilinyiuis el6keszit6s6re. 

-

A MAV mfiszaki, gazdasigi 6s iizemi feladatainak rudominyos
ig6nyf elemz6 vizsgilatira, irj megoldisok kidolgozisira,
fejlett technol6giik 6s m6dszerek kialakitisira, honositisira,
pilya- €s jirmflkis6rletek elv6gz6s€re alapitottik 195l-ben a
Vasirti Tudominyos Kutat6 Int6zetet (ma: Feilesztesi 6s Kis6r-
leti Int€zet). Az Int€zet keretEben mrikodik a MAV Dokumen-
tici6s Kozpont €s a MAV Szabvinyiigyi Kozpont.
Az elrnrilt id6szakban jelent6sen fejl6don a MAV oktatisi
int6zm6nyrendszere. Az 1970-es €ve kozep6t6l mfikeirCnek az
oktatisi fi6n6ks€gek 6s szimos tanmflhelyben folyik 3 5,:k-
munkistanul6k gyakorlati k6pz6se.
A volg6lati helyek c uzemek konzerfisitese sor.in - ki.ilonosen az
1950-as 6vek kozepet6l - szimos helyen irj szocitlis lEtesiuneny
is 6ptiit. A MAV a kortbbi id6szaka jellemz6 munkaer6hiinyt
tobbek kozott munkisszilldsok l6tesitesevel kivlnta csdkkenteni. A
vasutesok lakiskoriilmenyeit javitonfk a VAV iiltal 6piten lakasok.

A MAV egAzs6giigyi volgilatinak lCteitrn6nyei vSmonev6en
novekedtek, hilonosen az 1960-as 6vekt6l. A vasuasok pihen&6t
szolgilj& a VAV, illewe egyesiileti tulajdonir iidiil6k
A MAV Altal timogatott sponkorok nemcsak a tomegsport
szimin jelent6sek, hanern szimos sporteS versenye sorin is

io eredm6nyeket 6rnek el. (folytotjuk)



6 Mozdonyvezet6k Lapja 1996. jri l ius

Tqj4koztat6 a Jogszolg&lat 7996. el)i els6 6 h;dno;pidban
udgzett munkdj &161, kiil6nii s tekintettel egg

dr omsze d6 - tiir€:s sel kap csolato s munko;iigg i p er
tc;nuls&gairo is

Sipos J6zsef elntik 6r.k&6s6re rdszletes ir6sos besz6mol6t k6szitetem
ez 6vi munk6mr6l az Ugyvivd Bizotts6gnak.
AzUgyviv6Bizots6g abesz.6mol6t az 196. jrinius 18-i iildsdn egyhan-
grian elfogadta. Munlc4mat a sz:&szsrtezetrl9l tdnylegesen 191. jdlius
17.6n kezdtem meg.
Alftor fektettem fel egy iktat6k6nyvel amelyben a szemdlyesen ndlam
jdrt mozdonyvezetdkoll6g6k tigyeit iktatom dr4tum, n6v, szolg6lati hely,
tigy tdrgya elint6zds m6dja alapon. Azoknalc, kik nem szem€lyesen
keresnek meg, hanem telefonon, azolo6l hiliin nyilv6ntartSsom nincs.
Egy+gy rtivid feljegyz6st k6szitek a telefoni megkeres6selr6l, ugyanis
tiibbsztir el6fordult hogy egy-egy tigyet tribb h6napon keresztiil telefo-
non int6zek.
Minden egyes tigyr6l, amelyben ir6sban is kell intdzkednem, egy
dosszidt f€ktet€k fel, ebben a dosszi6ban gydjtitm a iigyre vona&oz6
<isszes iratol illetve feljegyzem a dosszid borit6jr6r4 hogy kivel besz6l-
tem - ak6r telefonon, ak6r szem6lyesen - az tiggyel kapcsolatban. Az
elintdzett iigyiratokat 1991 6ta folyamatosan meg6rzim. Igy bdrmikor
visszakereshetd valamilyen r6gebbi iigy irata.
Kigydjtittern 191-tdl az tisszes jelenleg folyamatban l6vd, illetve
1996. 6vben befejezett iigyet amelyet tigyfajtdnk6nti bontisba az aldbbi
tihl{zaban mutatokbe.
Azl99l.6vben indult iigyek m6r mind befejezddtek.
A tovdbti €vekben indult iigyek jelenlegi 6ll6lJ;t az al6bbit t6bl6zat
tttalmazza.

l-ezdrult tigyek Folyamatban l6vd iigyek
Mug6tt Munkaiigyek Mag6n- Munkatigyek

1 9 p / 2 .  1  l l l
1 9 p 3 . - 1 - l
1 9 4 . - 1 2 3
1 9 9 5 . 2 6 4 6
t r 996 :4 r058

1996.6vi tandcsad6s:
26koll6ga volt n6lam szem6lyesen, akiknek eryszar, esetleg ttibbsair
tan6csot adtarn. Az esetek tbbbsdgdben ilyenkor a vonatkoz6 jogsza-
bdllyal megismertetem a koll6g6t, elmondom, tog1l * adot iigyben
6rdemes< pereskodni, illetve, hogy hol, melyik szervn6l, hat6s6gn6l
jfrirn el.
Tan6csot a legv6ltozatosabb tdm6kban adok pL iititkl6s, v6grendelet
v6l6s, gyermektart6s, gyerrnekelhelyez6s, kOzils uilalllon megsziintet6s,
ingatlanv6s6rl6s, lakdscsere, 6ttr{s, sznrzft6s felbonh{s stb.
K€t nyugdijas koll€ga nyugdij megdllapit6sdnak feliiLlvizsg6lata iigy6-
ben kiildtem k&ehnet a Nyugdijigazgat6s6g illet*es oszt6lyaira. Sajnos
a feliilvizsgdlat hosszadalmas, ez&t a nyugdijas tigyek int6z6se mindig
elh6z6dik. Munk6m sor6n rengeteg, ktilttnfdle iigyben nyfjtok segits6-
ge! pl. iizemi balesetbe elhunyt koll6g6k <iu egyeinek segiteuem, egyik-
nek a megit€lt nernvagyoni kdrt&itds mihamarabbi kifzet6sdben, a
mdsiknak pedig fia MAV-on beliili fthelyezdse tigydben. Tiibb koll6ga
iigy6ben elj6rtam az Ombudsmanokndl. frbb tagcsoPort megkereset
hiliinfdle p'robl6m6kkal. Egyr6szt jogszab6lyok beszerz€s€vel 6 elktit-
d6#vel segftenem 6ket, mdsr€szt az illetdces vasriti szervektdl 6ll6sfog-
lalSst k6rtem probl6m6ikra.
Vdlem6nyeztem a KSZ rfj 3. sz. melldkletdnek tervezet6t, konzulfltam
ate*ez*k&zitdvel ds r€sztvettern azon avasdti 6rdekegyezbtd t:ul.icsi'
iil6sen amelyiken eztt6rgyalt*.€s el is fogadtdk
Az AS,TSZ 6 a MOSZ deleg6ltjak6nt r6sztveszek a MAV Rtn6l p6r
h6napja alakult Nyugdijiinkorm6nyzat munk6j6ban. A nyugd{-
dnkormdnyzat szorosan egyiitfrnllkddik a MAV Rr Nyu gdijrgazgatfrs6-
g6val & az Orszdgos Nyugdijt5nkorm6nyz"tt"l. Az cinkorm6nyzat 11
tagrl, elniike Gy&i Istv6n a VSZ delndke, 6skepviseleti mag6trajtakivtil

aYDSZSZ 6s a MOSZ is. A nyugd{iinkorm6nyzat munk6j6ban val6
r6szvdtelem sor6n megkapom a legfrissebb inform6ci6kat 6s anyagokat
az rij nyugdilkoncepci6r6l, trirv6nytewezetelr6l 6s az Orsz6gos Nyug-
dijbiztositdsi Onkorm6nyzat nyugdijkoncepci6ra 6s egy€b t6m6ka vo-
natkoz6 6szrev6teleit, szalcv6lem6nyeit
A nyugdijiinkormdnyzati iiLl6seken elhangzottakr6l a szakszsv eznt v e-
zet6#t 6s az idrgy,tivd bizotb6got rendszeresen t6j€koaatom 6s a legfon-
tosabb in{sos anyagokat 6tadom nekik.
N6hdny sz6t szeretrrdk sz6lni an6l, hogy az iigyintdz€s hogyan tbtt6nik
a jogszolgdlamdl. A konkrdt jogi k6pviselet ell6t'{sa sorfn a koll6ga
szem6lyesen megkeres, meghatalmaz6st ad" €n felveszek egy rtivid
tdnyvfutaot probl6m6r6l, Beszerzern a sziiksdges iratokat, elkdszitem a
vonatkozd beadv6nyokat.
Akoll6g6k minden eseben kapnak az 6ltalam irt beadv6nyb6l, levele-
z6sbdl egy ffld.6nyt, igy nyomon tudj6k klsdmi az tigymenetet.
[,ev6lben, t6virat, telefon rftjSn, illewe term6szetesen szemdlyesen tar-
tom veliik a kapcsolatot. A munkajogi iigyekben az illet6kes helyi, illewe
teriileti tigyviv6vel mindig megkonzultdlom az adot. iigyet egyr€sz!
hogy 6 is megismoje, hogy kik keresnek meg, mdsr€szt, hogy 6n is
rgegismertm az llet6 szem6lyt a helyi 6s a baleseti kdriilmdnyeket.
Atlagban napi k€t tandcsad6st lehet sa4molni, de van olyan nap, hogy
5{ teljesen ktilitnboz6 ugyben k6mek telefonon seg(s6geL Nagyon
nelldz mert usmal v6rj6k k6rd6siike a megold6sl amit bizony iratolq
6.s a t6ny6ll6s r6zletes ismerete n€lkiil kell megadnom.
Ugy gondolom, hogy aleirtakalapjdn l6that6, hogy amunk6mrendkiviil
soh6u1, nem csak bfi,6s6gokkal, MAV szervekkel, hanem egy€b hat6-
sr{golJcal is kapcsolatban 6llok (Ombudsmanok Alami BanKeliigyelel
Lrgfdbb Ugy6szs6g, Elekromos Mr1vek stb.) Abb6l hogy nagyon sok
koll6ga visszatdr - mind mag6n, mind munkahelyi p'tobl&n6ival meg-
keres - fgy gondolom, hogy a munk6mmal el6gedettek.
A szakszervezet 6ltal rendelkez6semre bocs6tott mobil telefon nagyon
megkcinnyiti munk6mat, mert nagyon sok koll6ga megkeres azon a
telefonon is, igy bfurnikor tudok a legstirg6sebb tigyekben is tanr{csot
adni.
A jogszolg6lat munkamenet6t adminiszu6ci6jrinak rendjdt rin6ll6an
alakitottam ki a koll6gdlkal val6 kapcsolasartdsban maximr{lisan mgal-
mas vagyolg az 6 munkabeoszt6sukhoz igazodva besz6ljiik meg a
tal6lkozdkat ami v6lem6nyem szerint kedvezdbb, mintha fogad66ra
volna.
Tulajdonk6ppen az idei 6vben egy olyan munkajogi per voll amit tr.
fokon elveszitettem, a tiibbi pert megnyertem, azonban sokkal hathat6-
sabb eredm€nynek 6rt6kelem, hogy az iigyek t<ibbs6g6ben peren kivii{
sikeriilt kedvezd egyezs€get kiitnrim.
Ezt a II. fokon etveszitett pert szeretn6m r6szletesen ismertetrri az I. is
IL fokf it6letek alapjr{n:
A munk6ltat6i jogkdr gyakorlda k6t mozdonyvezet6 koll6g6t irdsbeli
figyelrneztet&benr€szesitet"azegyiket 16 950, am6sikat 15 296 Ftk6r
megfizetddre ktitelezte.
Ezm nt0zkdflseit arra alapitot4 hogy 1994 okt6be€ben egy megha-
t6rozonpdlyaszakaszon az egyik mozAonyv vnt6 6ltal vezetes mozdony
6ramszedd #rtil&6q annak hely€t 6s m€rtdk6t azonnal nern jelentette, a
vonattal nem 6llt meg, uzeltazzAj6nlt az dt kdvetd szerelv6ny moz-
dony6nak 6ramszedd sdriil6s6hez. Ennek a vonatrak a mozdonyvezetdje
volt a m6sik eljCrds al6 vont dolgozS, akinek a mulasais6t abban
dllap(totta meg a MAV, hogy a felsd vezntdkhibfijdt 6s az 6ramsze&i
rong6l6s6t 6szlelve, nem 6llt meg a vonattal 6s a rendkivtiLli esem6nyr6l
az elektrikust r6di6n nem 6rtes(tete.
Az l. 6s 2. nnzlonyvezntd mulasztdsai ktivetkeztdben az dket k6vettr
Inter City vonat r{ramszeddje szint6n megs6ri.iLlt, a teljes kr6r 6rt6ke 193
415 Ftot tetki.
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A hatirozat ellen egyeztet6si k&elemmel fordultak a jogkiirgyakorl6-
lnz. az egyezte.tk eredm6nyre nem vezetetr, ezutfn kerestek meg en-
genl hogy az illetftes bfr6sdgonkereseueltdmadjuk meg ahatfrozatot
Kereseti k&elrntinkben elsddlegesen elj6r{si hi6nyoss6gra hivatkoz-
hrnk, nevezetesen rr4 hogy aKSZ 7. sz. mell€klet W. fejezet 7. pontja
rlgy rendelkezefi, hory a munkdltat6i in6zked€s joga a ktitelezetb6g-
szeg€s felfedrzf,s(*61 szdmitor I Mnry, illetve elkdvetds€tdl sz&nftos
1 €v elteltdvel &ii[ el.
Abft6sdg ezt a hivafkozdsukat elutasibca nez'l az indokl6ssal hogy a
|rgkiirgyakorl6 nrdomds&a altor jubs hiteldrdeml&n az eset unikor
a Vasfbizons6gi lroda 6ltal k6sz(telr v6lem&yes jelent€st megkapta
ugyanis abban szerepelt e llrc,Fy a balesetben r€sdvev6k kOdil ki
milyen m&tdkben 6s milyen MAV utasitds megszeg6s€ben felel6s.
1" ;"1e1 ntapjdn kiMilt hogy a jelentr€s k&hen&el6t6l sz6mitott 30
napon beltil meginditoua a]rgkiirgyakorl6 az eljr{r6sr
Meg szereErdm 

'gyemt 
lngy ez a jogi 6l6spont tiibb munkaiigyi 6s

megyei bfr6s6g itdletdben megfogalmazfiottm&, ezka m6dositota a
Vasfti Erdekeryeaet6 Tandcs a KSZ 3. sz. mell6kletdnek IV. l. pontj6t
az alfbbiak szerinc
L ,,MtrrlMltd6i in Czkcd6s, a v6kzs kbtelezen#gszegtsnek u, eljdrds
lefoly@ds&a jogosalt motMta6i jogkbr gyakorl6ja tudonisszqz6-
s4t6l sz&n&m 15 nrytbltl bhet all<alrnazni.Nem bhet ammkavdl-
hl6val snnben hfuhyas bgVtualcemhy tartalilt4zd ituezkcdAst
luzni, lta av6ka kdtebeusdgszegis elkbvetise 6ta egy 4v trulr eltelt."
Ezek utdn az I. fohri bfir6sdg€rd€rnben bir6ltael a s&elmezeuhatfoozatoL
Az iigyben 7 tandt halgalot ki majd szak&t6t rendelt ki.
A lefolytaba bizonyftdsi eljdr6s alar.{,Sn aa I. fohl bir6sdg az l. nrcz-
donlruezetd vonatkozdMban, mind a munk6ltat6i int€zked6st mind a
kdrt&ftdsre kdtelezdst hatilyon kiviil helyezte, a 2. mozlonyvezrtd
tekintet6ben csak a kfrtdrit€sre vonatkoz6 r€szt helyezte hatr4lyon Hvti{.
lv it6le/. az alffii indokl6st tartalmazza:
,Az L nrrz/rriryverrlda trlAV Atl naCoE hatftrozatban hivatkozot mun-
kavdgzdse vcudrozd utasitdsok egyik6r sem s&tete nreg. A fesztilb6gki-
m&ddst €sdelve a eJs6 vezet€ket ellrr:drina azon nreghib6sod6st nern
t4aslalt, 1sn is rTaszr"lhahlt- Az 6ramszedlkism6f*d s&iil6e rrern
indokoltaz azornali rnegdlld*jelent6ikiitebzess6gdtpedig perceken beliil
az elsd flbmdsn blicitsse. A tov6bbi in6*ed6sek megtdele, a ttibbi
vonatvezetd &tesft&e wn az 6 feladatdt k@e. A2. nnzbnyvezetd
szintrfi eleget ea a rnegfiryeEsi €s jelentSi koblezetb6g6neJq viszont
elrnulasztotta az wrrali nrg6l6sravona&oz6 utasitds v6grehajtasdt Fzel
k6ts6g-teleniilamunkakiireelHtrisrfrairdnlral6eldir6stszegtemegdeeznem
6ll okozari iisszefiigg€$en a lv1AVot &tlc&,osoddssal. Uryanis semmilyen
bizonyftd< run nsiiit fel ra r*zvg hogy a szereh6ny megr6llitdsa esetdn
tiitb, az erydl*ftt leadoe jehnben kiviil ery6b ldnyeges kdriilrn6nyt is
tdocvolrakciziihtl ALnwzbnywntddltahldi6n etjelentesbdl ugyanis
annzdoryirdrqddtrdornrstszerzefim&ennekamozdonynak u.&urlsze-
dd s&iil6&'61 s du, elddr'lorsnak is rtigdtarie kellet Ezen isrneretet<
bfrokibqn anpzdonyirdnyft6nak az dramszedds&iil6kdrze6en ak6tv6-
gdnyri pdya midk6 v6g6ny6n 6thalad6 vonat vezetdit haladdlcalanul
dresftenie kellec vohra a felsd veze& bkozot figyeldsAe 6s leeresaet
{ramszeddvel val6 hald{sa. (102280/1993. TEBF utasitis 422.pntp).
lfae'az utasftdst a npzhrveet&in klvii[ az dsszes &int€t betada
elkeriilhetdletvohaatrrrnadik, hu Cityvonat6ramszed{6neks&iil&e."
Az I. fokrl it6leret a MAV megfellebbezte 6s a megyei bir6s6g a felleb-
bedsnek he\tt adott, anlr ad jelenti, hogy az eredeti hat6rozatban
kiszabon munkdlat6i intdztedds 6s kfrtdrit6s ov6bbra is srljda a 2.
no?funyvezatdl A megyei bi..6s6g nem oszlotta az I. fohf bfr6s6g llgi
6ll6spontj& az itdlet indokol6sdban az al6bbiakat irja:
,,Felpereseket nemvit6san tertrelte a l02,.2.80lt983. TEBF rendelkez€#-
ben irtak megtartdsa az *unszffi 6s a felsd vez*Ek hiba esetdn
felmeriild teen&lk tekintetdben. Ez a 4.1. pontban trtalmazzt az &am-
sze&l & a fels6 vezet& hibdinak csoportositdsdt a 4.2. pontban pedig a
teend6ket hatdro aa meg.
A rendelkez6s alapj6n k6tsdget kiz6r6an megdllapithat6, hogy a 4.1.
ponban jelzet hibdk bdrrnelyike esetdn a mozlanyvezetit terheli a
mozdonyir6nfit6, illetve az elelctrikus r€sz€re a jelentdst6teli kcitelezef-
s6g, valaminta4.1.l. kiv6tel&el amegdlldsi,jelentdstdteli 6s a mozdony
tetdberendez6#nek, dramszeddj&rck vizsg6lati kdtelezem{ge. (A4.2.1.

pont sz€rint m6g a 4. 1 . I . eset6n is csak tov6bbhd"dfsi enged6ly mellet
van m6d vonattovdbb(tdsra. )
A4.1.1. por, t ren&V,ezfu ura u.esere vonaftozih arnikor az dramsze&f
tiir&lane, vagy titr&lenpi m0kitdtet, u, &anszffi egdlJr'&ttnern ron-
g61dbfi, ...& azesefiel dsszefiiggdfeszttrdg-kimradCs rsn volt
A pefteli esetben az l. mozfunyvezntd saj& eldadfsa szaint az &un-
szedd rong6l6dds6t, a vonal fesziiltsdg-kimaradfs6t 6sdelte, ezdrt a hiba
a4.l2.pnt al6 esett igy tertrelte ez.t amozbnyueznt6t a jelent6si 6s
megdlldsi ktitel ezets;6g.
Amegyeibir6s6g6rt6kelve azt, ho gy az L.mozfunyvezetdtameglillfson
[il terfielte az &amszffi megvizsg6ldsdnak k6t€bzetts6ge, ami tiibb
intdzked€s megt6tel€t jelenti, arnihez idd wUks6ges les volna, rra a
kiivetkeztetdsre juto( hory ha az l. mozfunyveed megfll6si k6tele-
zetb6g6nek eleget te$ volna, a 2. mozfuny dramszoddj6nelc $&til6e
elkeriilhetd ler volna" A 2. mozdonyvezetdlxeW iddbeni €rtesiildsdf
eldsegithette voln4 ha rddi6n ad jelentdst
A 2. mozdonyveze,t6 az esemdny bektivetkelsekor a megdllds elrnu-
lasz&{sa miaE nem figyelte me9 az 6llom6si kiQitdsf felsd vezet€k
rendszert, t&esen informflta a bd vdgdny haszn6lhat6s6g6r6l a menet-
n6nyit6\ ezzel azt iddzte eld, hogy a mozdonyir6nyit6 lekiidekedtetb a
helytelen vdg6nyon az IC vonato! amelyen a felsdvezet6k sdriil6s mian
ugyancsak kCrosodrs 6Ut be.
Fentiekre tekinteftel a megyei bin6s6g az alperesi munk6ltat6i intdzke-
d6st a hiva&ozos mulasztisok 6s azolnak a kdrral okozati iisszeffigg€s-
ben 6ll6sa tekintetdben megalapozotbmk tal6lta
Meg6llapitoua a megyei bir6s6g, hogy a MAV fltal a bir6s6g rendelke-
zds6re bocMtoc vizsgdlati anyag ne tekinthet6 teljesnek 6s muaddkta-
lanul pontosnak, azonban ennek a pemek a tdrgy6t csak a kdt mozdony-
vezetdmagatartdsa €s annak kdveftezmdnye kdpezte, ami azonban nem
eredmdnyedreti a mozdonyvezet6k utasitr{sellenes magatartdsainak ak-
k6nti €rtdkel66t, hogy azokhoz a munk6ltat6i intdzfteddsben irt jogk6-
vetkezmdnyek nem frlzhetdil<."

Az tggyel kapcsolatos tanuMgok:
l. Nagyon fontos, hogy a balesetvizsgdlati eljdrds sor6n milyen vallo-
m6st tesz az 6rinte& dolgoz6.
2. A koll€g6k ne €rtdkelj€k ds &telmezzdk a kiadof utasftdsokat, ne
m6rlegeljenek hanem azokat - fiiggetleniil az adott kdrtilrn6nyt6l -
bhetds€g szerint ttrtsdk be! Ajelen per sordn ugyanis hidba bizonygat-
htk, hogy a legoptim6lisabb megolddst y {lasztotla az L nrczAonyv vnt6,
amiror az dramszedd-sdriilds meg6llapft6sa ut6n a kb. 2 percre l€v6
6llom6s forgalmi ircd6ja el6c 6llt meg 6s onnan telefonon drtesitene az
elekbrkust, mert igy az 6ramszed6-#riil&t solkal hamarabb megtudta
vizsg6lni 6s javitani 6s -ioggd bizoc abban, hogy az dltala 6rtesitet
elektikus a sziiks6ges intEz.keddseket megteszi.
A 2. mozdonyvezet6 koll6ga eset$en elfogadhatdnak tatjuk a munkdl-
tat6i intdzted6st, azonban -v6lem&ryiink szerint - az adott helyzetben
a 3. vonat 6ramszod6-sdriil6se alkor sem lett volna elhdrftrat6, ha a
koll6ga azonnal meg6ll, mert amigleztrp a mozdonyt 6s a megdllds
hely6t6l visszagyalogol, megn6zi hol titrt&rt az 6ranszed6-s6riil4x majd
eztjelenti, az olyan hosszri idd, hogy addigra a 3. vonat oda6r.
A fenti &vel6sihket azonban a megyei bir6s6g nem fogada el, mert
vdlem€nye szerint a mozdonyvezetdk munkakciri ktiteless6ge btvolna
a vonatkoz6 TBEF utasitfs sz6 szerinti betartdsa!
3. Hi6ba dllap(totta meg a vak6rt6, hogy a Vasftbiztons6gi Iroda
vizsg6lati anyaga hi6nyos, 6s az iigyben csak a mozdonyvezetdket
hibfztattdlq holo$ fenn6ll a feleldss6ge a baleset bekdvetkez6se miaf az
eleltrikusnalg a menetirdny{t6nak 6s a mozdonyir6nlt6nak is, ezt a
megyei bir6s6g az iigy €rdemi elbir6l6s6n6l nem veheue figyelembe.
Teh6t m6sok hibdzathat6s6ga az adon koll6ga felelGs6g6nek megdlla-
Itfs6t nem befolyfsolja. A bir6s6gok mindig csak az edrot iigyben
6rinterek felel6s#g6nek a meg6llapitds{ra hivatottak!
Tudomdsul kell venni hogy a vasft vesz€lyes iiaem 6s a koll6g6k
magatafiAs6t, ese0eges mulasztdsdt sol*al szigonlbban it6lik meg a
bft6s6gok.
Budapesl 196. jfnius 7.

Dn YagadayIHik6
jogtandcsos
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Ale elnoksdgi til6s
Kfinigswinter, 1996, mdius 17-18,

Az ez 6vi els6 elnokdgi 0l6s megren-
dez6s6t a GDL (N6met Mozdonyve-
zet6k Szakszervezete) vdllalta magd-
ra. A Bonn melletti szakszervezeti ki-
k6pz6k6zpont volt az Ul6s helyszfne.
Manf red Schell f r ridvozdlte a megje-
lenteket, rnajd az elndksfu megkezd-
te az 6rdemimunkdt.
Az eln6ks6g elfogadta az ALE 1995.
szeptemberi Ul6s6nek jegyz6k6nyv6t
(a jegyz6konyv a tenileti tigyviv6kn6l
tanulm6nyozhat6).
A szakszervezetek elndkei r6szletes
t6j6koztat6st adtak az elm0lt kJ6szak
t6rten6seir6l. Ennek alapjdn vil6go-
san kirajzol6dik az a folyamat, ami az
eur6pai vasutak gy6keres dtalakftd-
sdt jellemzi. Legfortosabb eleme a
vas0t-privatizAci6, amely neh6z fel-
adatot 16 az 6rdel<k6pviseletekre, hi-
szen nagym6rv( l6tsz6mcsdkkent6-
sek vannak folyamatban. A lengyel
vasutakndl, mintegy 10 000 f6vel
csOkkent a mozdonyvezet6i l6tszdm,
de ugyanez vdrhat6 a spanyol vas-
utakndlis.
Drasztikus privatizdci6s folyamat in-
dult afrancidknSl, amely ellen szolida-
ritdsi nyilatko zat k6zz6t6lel6vel tilta-
kozikazALE is.
A n6met vasutak 6talakft6sa is ke-
m6ny vitdkat induk6l. 1990-ben a DB-
DR l6tszdma 607 000 f6 volt, majd a
k6t vasft Osszevondsdt k6vet6en a
DB-AG 1996. 6vi l6tszdma 287 000
f6re csOkkent. 2002-ig a kittiz6tt 6s
megval6sftand6 l6tsz6rnteru mind-
6ssze 170 000 f6. Az 1996. 6vi l6t-
szdnrcs6kkent6siterv 36 000 f6.
Bdr a j6vedelmek tekintet6ben a ki-
egyenlft 6s 0temesen halad, 1 996-ban
a volt NDK bdrek a nyugatiakhoz k6-
peset 84%-on 6llnak, 1997-re 92h a
terv 6s 1998. december 31-Q kell ki-
egyenlfi eni a kU lonbs6get.
1993-t6l lezdrtdk a vasutasok el6tt a
kdzszolgdlati stdtuszt, s az fijfelvdte-
lesek kiz6r6lag alkalmazottk6fi fogla-
koztathat6k.
ErOetwddetmi szempontb6l a GDL
nem fogadja el azt az elk6pzel6st,
miszerint az Ozleti tev6kenys6gek
sz6tbont6sa ut6n mind a vontat6-j6r-
m0vek, mind pedig a mozdonysze-
m6lyzet is felosztdsra, elkUl6nft6sre

kenilne. Az elk6pzel6s alapjdn hdrom
egys6get dllftandnak fel:
- tdvols6gi kdzleked6s (7000 moz-
donyvezet6)
- helyi kdzleked6s (14 000 mozdony-
vezet6),
- 6rusz6llft ds (9000 rnozdonyvezet6).
1997. janu6r 1-t6i a vontatds Kft-k6nt
mfikodne 114 db Vontat6si F6nOk-
s6ggel.
A Sz6vets6gi Kdzt6rsasdgban az idei
infl6ci6 m6rt6ke 1.8/". Avasft 1996
6vi b6remel6si aj6nlata 0%. Ugyan-
akkor a vegyipaban 1,8o/o, az 6pft6-
iparlcan'1,58o/o a j6vedelememelke-
d6s m6rt6ke.
Term6szetesen a GDL minimumk6nt
legaldbb az iril6ci6 m6rt6k6nek meg-
lelel6 ardny0 b6remel6st szeretne
megval6sftani.
A spanyol szervezetben v6laszt6sok
tort6ntek, 6s fj aleln6kot vdlasztottak
Jos6 Sola szem6ly6ben.
sulyos helyzet alakult ki a bolgar szer-
vezetben, mert az ALE k6zbefl6rAs6-
ra 1996. janudr 1 -t6l fUggetlenftett6k
Todor Georgiev eln6kot, de az6ta
semmif6le jdvedelemben nem r6sze-
sUl. Az ALE megvizsgSlja annak lehe-
t6s6g6t, hogy milyen segfts6get nyfit-
hatna a bolgdr szervezetnek.
A szlovdk koll6g6kn6l 10%-os b6r-
emel6st, 6s egy lizet6si osztdly emel-
ked6st sikerult el6rni. Jan Turcek el-
rrik (r fgy ft6li meg, hogy politikai
eszk6zdkkel rendezhet6 a cseh koll6-
gdk ALE-b6li helyzete, hiszen a veze-
t6v6lt6s 6ta bizonyos szemldleVdlto-
z6s kovetkezett be. J6 alkalomnak
tartand a cseh kollegdk megh'nv6sdt a
nydri eur6pai ifjrlsdgi nnzdonyrezet6
tal6lkoz6ra 6s az 6sszeleseddkes el-
ndks6giUl6sre.
A FIALTIS olasz szakszervezet bead-
ta felv6teli k6relm6t az ALE-ba. Ez az
a szakszervezet, amely Giusepe MF
nutoli Ur vezet6s6vel kiv6lt az olasz
mozdonyvezet6k szakszervezet6b6l.
Az ALE elrnks6ge a k6relmet egy-
hangflag elutasftotta.
A magyar szakszervezet aj6nl6sdra
megdrgyaldsra kenilt a szerb szak-
szervezet felv6teli k6relme. A benyij-
tott dokumentumok 6s k6rd6sek alap-
j6n megf eleltek a f elvdteli k6vetelm6-

nyeknek, 6s ezut6n egyhangf szava-
z6ssal felv6telt nyertek az eur6pai
sz6vetsfube.
Az elndks6g ddntott arr6l, ltcigy az
ifjrlsdgi tal6lkoz6t a magyar Mozdony-
vezet6k Szakszervezete szervezheti
meg. Ennek alapjdn a kdvetkez6 or-
szdgok jelezt6k r6szv6telUket :
GDL (n6rnet) 7 t6
FS SR (szlov6k) 5 f6
ULDB (bober) 7 t5
NSSM (szerlc) 5 f6
MOSZ (magyar) 716
A SEMAF (spanyol), az SMA (olasz),
valamint a cseh szakszervezet faxon
jelezte r6szv6teli sz6nd6k6t.
Az eln0k6k t6i6koAde$ adtak ar6l,
hogy 1996. szeflenber 15-21. kdzdtt
az egyes orsz6gtokban milyen rerdez-
vdnyeket tananak a nnzdonyvezet6k
napia alkalm6Ml. Tobb helyen kdzponti
rendean6nyt, illetve a ,nyitott karuK'
cim alatt a lakoss6g r6szv6tel6vel f6-
n0K6gi ldtogatdsokat rendeznek.
Az elndks6g d6nt6tt arr6l, lrogy az
6sszel esed6kes Ul6st a szlovdk kol-
l6g6k rendezik 1996. okt6ber 2+27.
k6z6tt.
Az ALE lll. kongresszusa id6pontjdt
az elndks6g 1997. jfnius 12. 6s 15.
kdzdtt hatdroda meg. A szinhely kiv6-
lasztdsa 6sszel tdrt6nik a szervez6st
v6llal6 szakszervezet kolts6gterveze-
teialapjdn.
1996 6sz6n Bruxellesben tarlja kong-
resszus6t a CESI, eur6pai fed6szer-
vezetUnk. Az ALE k6pviselet6ben Gi-
ordano Diego aleln0k6t delegdlta az
eln0ks6g.
Az elnoks6g dontott an6l, hogy ALE
delegdci6 keret6ben Manfred Schell,
Sipos J6zsef , Heinz Fuhrmann 6s Hu-
szAr lAszl6 1996 jfniusdban Vilnius-
ba utazik, aholfelveszik a kapcsolatot
a litvdn vasutas szakszervezetekkel.
Az Ul6s befejez6s6tilaz ALE p6rul6-
rosa tdj6koztatta az elr6ks6get a
p€nzUgyi helyzetdl. A tagdijbef izet6-
sek megt0rt6ntek, egyes szakszerve-
zeteknek van minim6lis tartozdsa. A
kassza pozitfrv szald6t mutat. AMOSZ
ez 6vitagdija rendezve van. At6teles
elszdmol6st az elndks6gi 0l6s jegyz6-
konyv6nek megkUld6sekor csatoljdk.

SlposJ6zsef
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BCrt6K PEI: BORF'E TTS GELETA-NIoPRA
A liatd f6kez6 nekitlmaszkodott a kavical
rakos, dacsony oldalf kocsik sorib6l hemel-
ked6 lbkillis vaskorlitlinak, n6zte a vonat
mellett elfut6 teiat. Nem tudot betelni sz6pse-
g6vel. Tavasz volt. A hegyolddakban dbiri6 kis
hizak mdletti kertekben a virigz6 lik eines
kovomilban fttrdott, lubickolt a rnp 6ltet6
srgara. Ha iobbn n6zen, lifta a Balaton sima
tUh€nek sell6 okoaa ligy rezg6set, melyen
aranyhidat vert a nap.
Sdv6ben a b€ke, €s a boldogsig tdilt most
tanyit. Ha kis id6re is, de lbledte a mrilt
mostoha, sdt6t imf.it, melyben hri hser6re
talilt. Mell6t hli:dtve itadta magit a sebesseg
okozta lEginrnlat hrldt6 gelGnek (tgy 6rezte,
hogy most igazin vabad. Szabad! fo ov6 az
eg6sz vileg! Vegre azt csinilhatia amire egesz
eddigi 6let6ben vigyoa.
E6l szalad a ftlstblg6, ruswbi6, nagyokatstpol6
gep, mely rohanva viszi 6t a csod,ik viligiba a
v6gtelen dnek orvigirtain. A kerekek csatto-
gisinak kiser6 zenEie a legvebb muxila "volt
fti16nek. A mozdony ftisti6nek g9molyg6, s6t6t
o.l"gj" 

"gy 
rii korval tinnepelyes megnyiti-

sinak dics6ites6rc htfzof }cbogtatisa volt szi-
mira. 6 pedig mint egy bajviv6 meglovagolja
csatamEni€t es megkuzd a reitlmad6 ellenseg-
gel, maid legy6zi aa.
Vegrc teliesiilt ilma! Yasutas lehetett. O,tthagyta
a sdt6t, ftls& hegevtSmrihely villog6 frnyeit.
Szemet tObbe nem marja az egett vas keserfi
ftlstie, s az ivhegevt6 lbny6t6l nem gyullad be,
Iljdalmasan, maro konnyekkel ontdzve arcit.
Tobb mint tiz 6vnek kelhn eltelnie, hogy
felOlthesse azt a nrhit, amit 6desapia es annak
€rfiigfurak eg€v nernzedEke hordott 6s hord
most is. A vasrit vdgilata, szeretete csalidi
nadici6 niluk.
9em€t behunyia, visgaerrl6ksik gyermekko-
rira, amikor 6d€sapjinak ebedet vittek a vas-
ftillomisra, a limpakezel6hdy foldbe uitt, rcgi
Uveghizb6l etdabtoa hs voMjiba.
Hat 6ves lehetec emilror el6eor l6pes be oda.
&eme kitigult, fbldbe gy6kerezen libakkal,
tetott siiid tramula az el€ie 6ru16 litr'anyos-
sigot. A csodik orvigit. A reitelmesen csillog6
kutonf6le lrm$k r€z es IEm tvegkeretez6senek
ragyogisit, melyek Aladin limpiiinak csodeit
varazsoltak vadul dobog6 szivenek m6ly6re.
Ha n6ha-n6ha vacsoret is vitt, nem gy6zOtt
gydnyorkddni a kiviligiton vem6lykocsikat
vontat6 g6zdsokoD, a vorntok v6g€n a vodxen

Hi:to, 
a mesvesegben lassan eltrin6 limpi-

A kalawok sipjainal hangia nbul eirene lim-
pailmak linginak lobogisa szivEbe 6gen6k
azokat a vigyakat, amelyek csak most valosul-
hattak meg. Mert hiiba volt mir l8 €ves
koriban forgalmista turul6, ,,praxi"l A hebor(
vihan elsodorta hdy€r6l es amikor visszat6n,
ait6t mutattak neh. Igaz ezt az ait6t csak egy
ember ti,rta ki el6tte sz6lesre, de az alt6n hlEpve
rozsdis veggken kdlett vEgigrnennie, melyek
v6resre sz0rtit libait. €s v6zett szilntelen.
Na, de most vegre r€vbe 6n! Megnyugodon.

Amikor liitette aa a k6rdest, hogy - vajon az
6nk6ntes katonai mtltia mian k6s6bb maid
nem veszik-e el6 - ez volt a felelet: - Ha
becsiilettel dolgozik soha semmi bala nem lev!
k a mostani ftja a harmadik, egyben az utolso
fel0gyelet alan tga is.
Ami azt illeti, az els6 ir$a nem rlgy siterttlt,
.hogy .rt szerette volna. Sz6gyenlezett is mi-
atta, Higen feln6tt, csalidos apakent, mintegy
kisgyerek, azt vesztette el, ami egy lEkez6nek
a legfontcabb, a ielz6z6szl6itt. Igaz nem min-
dennapi korttlm6nyek kOzOn.
Hqlyan is titrt€nt a dolog? Alig hogy hindulrak
a szlmira els6 {rtnak szi,rnit6 irinyvonattal az
illomisrol, a tehervonat k6zep6n egy l6gtornl6
s6tdurrant - ami egy€bk6nt igen ritka dolog
- €s igy a vonat azonnal megillt. A gEtdunant
tdml6t hamar megalilt&, 6 gyorsan a moz-
donyhoz szaladt 6s levetre a tartalek t6rnl6t,
amivel kicserelte a rosszat. Nagyon gyorsan
vegeztek, de mivel a rossz, sz6tdurrant t6rnl6t
nem hagyt& on, 6 a kez€ben vitte a szimin
es az 5 felugyelet6vel megbizon lbkez6nek kiirt
ftkillSsba, csak indules uten vette 6szre, hogy
aiglz6ziszl6lit pedig a csere helyvin6n hagyta.
A vonawezetb 6s a lbkez6 tirsai vigasaalt&,
hogy visszali:16 maid meglev, mir 6rteslten6k
a vonatbeiir6t 6s az leadta az illomison.
- Na de addig mivel adok jelz6st? - Tette fel a
k6rdest.
- Mivel ez is es a visszariti vonat is irinyvonat,
igy nem kell velttk tolatni.
- Maid legk6zelebb jobban vigylzzon! A tanu-
l6penzt meg kell lizetnil
- Iegyen turulsig ez a r€sz6re. - Mondtik neki
munkatinai.
Tegnap isnet egy irinyvonatpilral kOzleked-
tek, de ma mir az els6 tolat6s vonattal utazva
volgilhat. Eddig minden j6l ment. Ma m6g
Iblugyelet alatt, de a holnaputini napon mir
6nill6an volgil. A Iblugyelet€vel megbizott
f6kez5 most sincs mellette, misik IELre ugrott
Gl induliskor.
A k6ve&ez6 illomisra be€rve nem sokat tolat-
tak, mivel a vonali tartalEk mir megrendezte
ezt az 6llomist is az6rt, hogy a kodeked6
tehervonatok a vonalon l6v6 6s reijul v{ro sok
tolatis miatt legalibb a kozeli allomisokr6l m6g
menetxend verint nrdjanak elindulni. A tdbbi
illomisokon irgyis annyi munkijuk lev, hogy
rendesen irgysem tudnak beemi a v6gillo-
misra.
Eindulisuk el6n azt mondja neh a lLliigyele-
t6vel megbizon lbkez6:
- Ne a kiirt f6h€ willlon fel, hanem i6ji6n
velem.
- De nem lev baj abbol, ha nem a hirt lEkre
szillok ILI?
- Persze, hogy nem! Most m6g 6n felelek
magi6rt.
A vonat hamamsan megindult 6s 6k felszilltak
a vonat trllso r6sz6ben fut6 nyitott lEkilasf,
IEkb&t6 n6lkiili boroskocsi Gkalisin. Amint
a vonat elhagyta az illomist a frkez6 megk6r-
dezte t6le:

- Akar egy hs bort ifif? - fu felmutaga neki
a kez6ben l6v6 Ures i.iveget.
Az ti ember rin€z az iivegre es csodilkozva
k6rdi:
- Ebb6l az tires ilvegb6l?
- A fen6t ebb6l! Mald mindjirt megtolguk
borral.
Az irj ember el sem tudta kepzelni, hogyan lev
megtoltve az Uveg. A vonat legalibb 60 kilo-
m6teres sebess6ggd haladt, tehet a boroskocsi
- amdy egy nagy rdgdtett fahord6 - als6
lefejt6 nyfliset nem udta kinyrtni. Az egy6F
kent is le volt plombilva.
A hord6 tetejen l6v6 nyfliszirroia is zirva van,
sdnt6n le van plombilva. Na meg ha nem is
volna leplombllva, akkor is mivel sdvni ILI a
bort, hiszen lithatolag nincs nila olyan amivel
felszivhatni. Csak ertelmedeniil nezett 6s virta
a fejlem6nyeket. Biztosan csak viccel velem -
morfondirozott -, vagy talin bolonddi akar
teruf? Na maid megliguk - d6ntdne el a
k6rdest magiban.
A lbkez6 a kez6ben l6v6 ilveget iradra az ti
embemek, zsebeb6l el6vett egy olyan falta
furot, mlnt egy dug6huz6, maid megfurta a
hord6 hitso oldalit, kivette a furot 6s mir folyt
is az tires iivegbe a bor.
Az iiveg hamar megtelt 6s a ftkez6 nyfjtona
az ij embemek az immir borrd telt uveget,
hogy igyon bel6le. De a legnagyobb megd6b-
ben6s6re ea 6 visszautasitotta. Nem ivott. Nem
{Elelemb6l vagy mert nem akart kOzOss6get
viLllalnl az illegilis borfeitessel, Egywerflen nem
szerctte az italt. Antialkoholista volt. Ezen aztin
nagyon elcsodilkozott a frkez6. Mert milyen
vasutas lev maid az, aki nem issza meg a bort?
Meghozi ilyen kivil6 min6s6grit mint amir
most ,,lefejtett".
Azonban nem sokat dilemmizott ezen, tudo-
misul vene a t6nyeket 6s j6l hirzva az iivegb6l
ujjit Iev€ve az eddig befogoa lyuh6l, irib6l
megtoltotte az uveget.
Ezutin a bal keze mutatouiieval befogta a
lyukat, az uveget iobb kez6b6l a padl6zarra
tette, utena zsebeb6l el6vett egy kis g6mbO.,.
lyure, fokoz:tosan kilangott fapAlcikit aa a
lyukba nyomva a misik kez6vel kOzben felven
egy el6re odak6vitett k6vet, amivel beverte azt
a lyukba. A mrlvelet bev6gz6sek6nt az igy
befoltozon a bon6l nedves helyet a padl6zatrol
Glvett porral bekenve azt s€Enezolva olyanni
tette, mintha az a folt mir r€gi lenne.
- Hit igy kell ezt csinilni - mondta el6gedetten
szem-l6lve mfv6t az illegehs borfeltes mesterc.
- Nem tudii* megillapituri azr, hogy a furis
mikor t6nent.
Ahogyan jobban megveml6lte a hord6 hin:lit
az tj ember, meg kellett illapitani azt, hogy
nagyon sok vomias lEkez6 lehet a vas0ton
mivel a nagy hord6 alja tele volt ilyen ,,j6
min6seg0" ficltokkal.
Mindenesetre megtanulta azt, hogy vonaweze-
t6 koribur maid mire kell nagyon ilgyelnie ha
boroskocsit is besoromak a vonatba, 6s azt is,
hogy milyen a borfeites gdeta-m6dn.
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A VIAV kiivetkezetesen szorg almazza akoz6p-eur6pai t6rs6g
vasfi ti f orgalmiinak feileszt6s6t

Intercity motorvonat pr6bal6rat6t tartotta a MAV Rt m{us 28{n
Budapest 6s Zdgr6b k6z6tt A c6l annak megbesz6l6se, hogy a
Gdrz Hunslet dtal gy6rtotl szerelv6nnyel - a menet k6zbeni
hat6rellen6z6ssel pfrosulva - csOkkenthet6 lenne a menetid6
a magyar 6s a- horv6t f6vfos k6z6tt Ennek megfelelden a
pdbauton a MAV 6s a Cranz Hunslst vezet6i mellett r6sa vetek
a Hat6r6rs6g, illetve a V6rF 6s P6m09y6rs6g illet6kesei is.

A t6rs€ politikaigazdas6gi v6ltoz6sai alapvet6en 6rintett6k a
nemzettdzi vasuti kapcsolatokat:
. Megrend0h az OSZZSD (az 1957-ben a szocialista orszAgok Altal

l6trehozott Vas0ti EgyUttm0k6d6si Szervezet) helyzete. Az 1991 '
es budapesli miniszteri 6rtekezlet megmarad6sa mellett ddnt6tt,
de alapos atszervez6s6t szorgalmazta.

. E minisaeri szintg d6nt6shoz6 szervezet mellett l6trej0tt a Vasut'
vezdrigazgat6k Konferenci6ia.

. A kdz6p-kelet-eur6pai vasutak er6teljesebben fordultak az 192p.'
ben P6rizsban alapftott Nemzetk6zi VasUtuni6 (UlC) lel6. AMAV
e szervezetben alapft6 tagk6nttev6kenykedik. Az UIC f6bb c6ljai:
a vasutak kozdtti egyUttm0k6d6s, a szabv5nyosft6s el6mozdftAsa.
Ennekkeret6ben koordin6lja az EuroOity-, a kombinAltfuvaroz6si,
az automatizalt jArm0azonosftAsi, a nagysebess6g0 vas0ti kOzle-
ked6si programot.

. '1992-be megalakultAz Egy0ttm0k6d6si BizdmiAlap, amit Ma-
gyarorsz6g, Horv6torsz6g, Rom6nia 6s lbr6korsz6g az6rt hozott
l6fe, hogy javfts6k a vasrlti 6sszekdttet6s (fanszeur6pai vasft)
felt6teleit Eur6pa k6zponti 6s keleti terUletei koz6tt. A szervezdrez
tov_6bbi h6t orsz6g csadakozott az elmUlt iddszakban.

A MAV k6vetkezetesen 6s aktfvan szorgalmazza a k6z6p+ur6-
pai terseg vasrJti forgalmdnak tellesztdset. Ennek 6rz6keltet6-
s6re fine ndhdny.k6zelmUltbeli esem6ny:
1995 6sz6n a MAV vezet6i a belarusz vasoti vezet6ivel folytatott
Ergyalasaikon szorgal maztak, hogy a nyugat-keleti szAll ftAsi folyos6
mellett t6rt6njenek er6feszit6sek a balti orsz6goka, illetve az 6szaki
kik6t6ket a d6l-eur6pai orsz6gokkal Magyarorsz6gon keresztUl
6sszekdt6 6szak-d6li sz6llft6si folyos6 felleszt6sdre.
1995. november 2-6n Kijevben szand6knyilatkozatot lrt al6 Kgv6cs
K6lm6n, a KHVM politikai 6llarntitk6ra 6s Rig6 ZoltAn, a MAV Rt.
vez6rigazgat6ja, valamint az Valerij Cibuh, az uk6n k6zleked6si
miniszter els6 helyettese 6s Anatolij Szlobodjan, az Uk5n vas0t
vez6rigazgat6j a. A f elek kif ej ea6k, hogy a Trieszt-Ll ubllana-Z6g-
r6LBudapest-Zdhony4sapKilev sz6llftdsi folyos6 fellesztd-
se 6rdek6ben miel6bb t6bboldalU memorandumot kell al6frni.
Az OSZZSD 1995. november 10-6n Sz6fiaban megtartott konferenci-
6j6n a magyar vasrit k6pvisel6je a belarusz, a lett, a litv6n, az 6szt
vasutakvezet6ivel t6rgyalta meg az 6szakd6li folyos6n val6 zoKen6-
rnentesebb, itsszehangoltabb tehersz6llft 5ssal kapcsoldos teenddket.
1995. november 16-5n Budapesten a magyar 6s az ukAn vas0t
vezetdi menrorandurnterv€zetet doboaak K azzal a c6llal, hogy
el6terjessz6k a partnervasutak (f6k6nt tv orosz 6s a kazah vas0t)
szAmAra egy versenyk6pes, D6lnyugat-Eur6pdt Kfnfvsl 6ssz+
k6t6 vasuti Uwond kialakft6sdnak tennivaloil A felek a sz6llF
tasok 6vi 1,5-2 milli6 tonn6s n6veked6s6t rem6lik az egy0ftm0k6-
d6st6l. Ennek jelent6s6g6t muta$a, hogy m'tg kor6bban 6vente 17
millirl tonna 6rut szailitottak ZShony{sapon keresztol, addig a
kilencvenes 6veke 7 milli6 tonn6ra csdkkent a sz6llit5si teljesftm6ny.
1995. november 29-6n az embarg6 felold6sa yt{ni el36 lelent6s
k0lt6ldi c6g k6pvisel6ik6nt k0sz6ntt6k a MAV Rt. deleg6ci6l6t
ajugoszlAviai SzabadkAn. Az 1 992j0niusAban bevezetett 6ruforgal-
mi korl6toz6s 23 milliard lorintnyi bev6telkies6sl okozott a MAV-nak.
Am(; 1990-ben avas0ton be- 6s kil6p6 kelebiai 6rufogalom 2,5 milli6
tonna volt, addig 1 994-ben minddssze 'l 03 ezer tonn6nyi seg6lysz6l-
Inmenyt tovabbitott a k6t vasut.
1 996 janu6rjAnak els6 het6ben magyar-ukrdn-orosz vasUti egyez'
m6nyt frtak al6 Budapesten az idei tinrfoldsz6lllt6sokfelt6teleir6l. A
tavaly 54 ezer tonn6val szemben 300-360 ezer tonna tirnfOld vas0ti
sz6llit6s6t ir6nyoa6k el6.

UAV m Kommunikici6s lroda

1 996. januar 1 0. A Szegeden megtartott tanAcskozAson elhangzott:
Kiskundorozsma 6s az Ausztia Wds k6z6tt 1993 augusztusa
6ta naponte h6rom, esetenk6nt n6gy vonat sz6llftla mindk6t
irdnyban a kamionokat. 1995-ben 25 ezer kamiont vagonlroztak
be, illetve ki KiskundorozsmAn. Avonatok kihaszn6lts6ga95 sz6za-
l6kos volt. Meg6lla@tak abban, hogy Kiskundorozsma 6s Ljubljana
kdz6tt is beindftj6k a menetend szerinti kamionsz6llitAst.
1 996. janu6r 2516n h6rom fordul6sra tervezen tanacskozas-sorozat
kezd6cldtt a MAV Rt 6s a szlov6k vasut vezet6i kozott annak
6rdek6ben, hogy gyorslts6k a hateron a szem6ly- 6s a t€hervonatok
6tad6s6t-Atv6tel6t.
1996. febru5r 1-j6n Budapesten a GySEV, a hotv6t, a ltazah,.a
romdn, az osArek, a szlov6n, az ukr6n vasutalq alletvs a MAV
vezetoi jegyz6kdnyvel irtak ala an6l, hogy kidolgozz6k az 1994-es
ll. Paneur6pai K6zleked6si Konferencia ai6nl6sainak megfelel6 me-
rnorandurnot a Nyugat-Eur6pa 6s Azsia kozotti 5. sz6m6 szdllf-
t6si konidor feJleszt6se 6rdek6b€n.
1996 elej6n folytat6dtak a Sdov6niaJilagyarorsz6g k6zvetlen
vasUti 6sszek6ttet6s felt6teleinek megterernt6s6vel kapcsolatos
el6k6szft6 munk6latok.
1996 m6rciusa. A MAV Rt-t f6lvett6k a Transzszib€riai Vasrit
Koordin6ci6s Tandcs6ba. A szervezet celja, hogy biztons6gos
vasoti ttuondat tererntsen 6vi 350 ezer nagykont6neml 6ru vasoti
szAllitAsAra az id6ig 6nyes tengeri 0Wonalakkd szemben.
1996. merciusa. Miskolc 6s Krakk6 k6z6tt kont6nervonat indft4'
s6t tervezi a MAV Rt., illeve a lengyel vasot - jeledett6k be
Budapesten.
1996. m6rcius 13. Olaszvas[ti vezet6k Budapesten 6s Z6hony-
ban arr6l targyaftak magyar koll6geikkal, mik6.nt lehehe - a szlov6n
6s a horvAl vas0i bevon6s6val - n6velni a FAKorsz6gok - Olasz-
orsz6g k0zdtti vasOti forgalmat.
1 996. 6prilis 3. A horvdt-rnagyar vas0ti forgalom normalitAl6sfu
16lfolytak tdrgyaldsok Budapesten. Af6bb t6mak a P6cs-Esz6k
kdz6tti szem6lyforgalom meginditAsa; a vasuton Szarajev6ig tdrt6nd
eljdes k6rd6sei; heti 5 ezertonna cement Magyarorsz6gr6l Boszni-
eba 6rt6n6 sz6llft6sa; a MAV bekapcsol6d6sa a helyre6llitAsi mun-
k5latokba; a tranzitszAll ft 6sok tizlepol itikai kedvezm6nyekkel t6rt6-
n6 b6vft6s6nek el6segit6se; az 6jszakai nemzetkozi vonatok hal6-
6s fekv6helyes kocsijaiban a bizalmi elv alapjan tdrt6n6, sz!r6pr6-
baszer0 ellen6rz6,s. (Horudtorszdgb<i/ / 995+en 55/ ezer tonna eru
szdl/ftottak harmadk orszdgba Magyarorszdgon keresztzll, a horudt-
orszdgi h64'ba pedrg 745 ezer tonna tanzidruiutolt e/ vas0ton. A
kdt orszdg kdzdtt uasdt' szemd/yforgabmban / 993 szeptemberdtdl
50 szdzalAkos menetdfkedvezmdny uehetd gCnybe. /995-ben Ma-
gyarorszdgnSl /2 970 16 utazott vas0ton Horudtorszdgh, onnan
uiszont 58 ezrenldttek hozzdnk vonaton)
1 996. 5prilis 1 8-6n Balatonboghron egyeaet6 targyalAssorozatot
tartottak a MAV az uWAn, az orosz vasOt vezet6i. A jegyz6k6nyv
szerint az id6n n6ni fog a MagyarorszagrFAK orszSgok kozo-tti
vas0ti forgalom. TIz szAzal6kkal n6 a kont6nerben sz6llftott Aruf6-
les6gek ar6rrya; a tavalyinak k6tszeres6re, 8 milli6 tonnara n6het a
FAKorsz6gokb6l Magyarorsz6gra, illetve harmadik orsz6gba (els6-
sorban a d6lszl6v teniletekre) MagyarorszAgon keresdUl vasUton
szAllitott Aruk mennyis6ge; ugyancsak megk6tszerez6dhet a Ma-
gyarorszAgon a FAKorsz6gokba feladott 6ruk mennyis6ge.
A balatonbogl6ri jegyz6lonyv 6rtelm6ben megkezdodhet a Buda
pestii,loszliva k6z6tti kont6neryonat rnenetredl6nek 6ssz€6llf-
t6sa, a terif6k €yeztet6ss. Akont6nenonat indft6sa az Oosz Vas0t
fejlesa6si irAnyait kijel6l6 dokumentumba is beker0lt. A prograrnct a
rnajus 17-18-ai Osszoroszorsz6gi Vazutas Kongresszus fogadta el.
1996. Aprilis 24-6n a MAV, a GySEV, a hamburgi kik6t6, az
Intercontainer-lnterf ri go T6rsas6g vezstdi mogAllapitott6k: di-
namikusan - a kordbbi 6vi egy-k6tezerr6l 25 ezerre - n6tt a
Magyarorszdgr6l a hamburgi kik6t6n kereszt0l tuvarozott
kont€nerek sz{ma. Afelek a k6vstkez6 k6t 6vben meg akarj6k
duplAzni ezt a mennyis6get' 

D,omokos Lalos
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TAJEKOZTATO
o menetkedvezm6nyek egyes form6ir6l

A UAV foglalkozdsi gondjai miar egy ideig
m6g szfm(tani kell a l€bzfmle€pitds kiikinb<i-
z6 m&oz.atatra ami maga utCn vonja az 6rin-
ten dolgoz6k mene&edvezn€nyei tigydnek
rendez€s6t
Emldkeztetdiil kitziiljiik a m6r rendezeE hely-
zeteke/c,
A vCgkiellgitessel ebdvomtt dolgoz6k manet-
kedvezntnye
Amennyiben adolgoz6 av6gkiel6gitdst kiivetd
6v v6g€ig tiregs€gi, rok'kantMgi nyugd{ra v6-
liklrgosulni s azel6irt volgdlati id6vel ren-
deftezik r€szesiil a MAV nyugddasok utaa{si
kedvezm6ny€ben.
Az e l6ny u gd fjfu wttttl6k, nvne t kc dv ambry e
Amennyiben az eldnyugdij meg6llapft6s6-
nak tiirv€nye feltdtelei fenn6llnak s a dolgo-
zl az eldnytgd{ba vcnulSst megel6z6 15
€ven beltil legaldbb l0 6v t6nyleges MAV
szolg6lattal rendelkezih melybdl a v6gki-
el6g(tdst megel6zS 3 6v folyamatos volt,
megkapja a MAV nyugdijasok utaaisi ked-
vezmdny€L
Kdzds rrcgegez4svl negsz[nt matkaviszo-
ny rt dol g oznk nea kedveandny e
Ez i&rg kiiltin enged6ly alapjdn rCszesiiltek
utazdsi kedvezn€nyben azok a dolgoz6lq akik
hosszri MAV srclgflattal rendelkeztelc, MAV

munkaviszonytrk megszilnt, 6s esetiikben a
fenti szab6lyozdsokegyike sem volt alkalmaz-
hat6.
A hasonl6 helyzetbe keriil6 dolgoz6k menet-
kedvezm6nye rendezEse €rdek6ben a MAV ve-
z6gazgat6ja engeddlyezle az utazdsi kedvez-
m6ny megad6sdt az al6bbi feltdtellel rendelke-
z6 rJo,lgozbkr€szke.
- Azak a MAV dolgozik akiknek munkavi-
szonya,,kriz<is megegyez6ssel" eldnyugdilba
vonul6s, vagy roklcants6gi, illetve riregs6gi
nyugdijazds miau sdnik meg, 6s a MAV mun-
kaviszony megsziln6s6tmegel6z6 15 6ven be-
liil legal6bb 10 6v t&ryleges MAV szolgdlati
id6vel rendelkezrelg melybdl a munkaviszony
megszfndsdt me geWz6 3 fv folyamatos MAV
idd volt, r€szesi.ilnek a MAV nyugdijasok uta-
z6si kedvezmdnyben. Akedvezmdnyre a dol-
9oz6 a fenti szolg6lati idd megl6tekor is csak
akkor icgosult, ha a nyugdijazds brirmelyik
formdja a MAV munkaviszony megszfn€sdt
k6vet6 3 €ven belill fukbvetkailt a dolgom
mds munk6ltat6val munkaszerzdd6st nem kdt,
6s a nyugdij megillapitls6ra a MAV Rt. Nyug-
dij Igazgat6sdg a ]2gosult
Nem alkalmazh at6 ez a szabdlyoaes a IraAV-f't
fegyelmileg elbocs6tot, illetve,,kil€petf ' dol-
gozik esefdben.

Ugyanezen szabdlyoz6s alkalmaztrat6 a lvilV
Ift-t6l nyugdfbavonul6, kordban MAV mun-
kaviszonnyal rendelkezd, utazdsi kedvez-
mdnyben r€szesii{d l(ft dolgoz6 es€t6berL
amennyiben a Kft-dolgoz6lcra vonatkozS uol-
gdlati iddvel rendelkeznek.
Vagyis azok a MAV-t6l a Kft-hez 6tkertilt dol-
goz6h akik legal6bb 15 6vi MAV-Kft i&tvel
rendelkeznek vagy a Kft megalakuldsakor leg-
al6bb 5 6v MAV iddvel rendelkezrek €s 5 6ven
beltil el6rik a nyugdlkort 110 6v MAV + Iffi
iddegy0tres megl6te).
Amunkaviszony megszfn€sdtdl a nyugddazds
b6rmely formdjdnak bekdvetkez6s€ig (legfel-
jebb 3 6v) az utaz6si kedvezm6nyt a dolgoz6
6s ig6nyjogosult csal6dtagja megtarth*ja"
Az rgazolv6ny ez ltd alas tttr6nd dvenldnti &-
v&ryesft6e a volt szolg6lati fdrtikdgar tiirt&dk
A dolgoz6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy
mds munk6ltat6n6l nem 6ll munkaviszonyban.
Ha a dolgozd m6s munk6ltatdn6l munkavi-
szonyba 6[ saj6t 6s csal6dtagjai igamlviny{t
azonnal vissza kell adnia-
Aszolgdlati helyek az &inten dolgozbkarck6-
pes igazolvriny 6rvdnyes(t€s6t a tiibbi dolgozd-
tdl elkiiliinitve kezelj€k.

Pergerlmn
'gazgatS-helyel/,es

MOSZ KUPA
xOzfipoonlrhx 1996. jfinius Io-17.

F ere ncvdro si Vasutas S p orttelep
1996. j0nius 10.
&6kesfeh6rvor
Miskolc
Nogykoniao
Kiskunholos
Nogykoniao
96kesfeh6rv6r
Ptsp6kloddny
Sopron
Kiskunholos
Sopron
Sdnok
Puspoklod6ny

- Nogykonizso
-Sopron
- R"rsp6klod6ny
-&olnok
- Miskolc
- Kiskunholos
- Kiskunholos
- Szolnok
- Miskolc
-Sz6kesfeh5rv6r
- Nogykonizso
-Sopron

0:0
0:0
3:2
3 : l
1 :2
l :5
0 : l
5:4
4:O

l :3
4 :1
l : ' l
0:0
1 :2
0:6
1 :2
l :0
l :0
4:2
6:0
0:' l

1996. jtnir.rs 17.
Szolnok
Kiskunholos
Miskolc
Szolnok
Nogykonizso
5z6kesfeh6rv6r
PtispOklod6ny
Sopron
Miskolc

l0 pont
9 pont
9 pont
8 pont

- Miskolc
-Sopron
- Sz6kesfeh6rv6r
- Sz6kesfeh6rv6r
- Kiskunholos
- R.rspokloddny
-&olnok
- Nogykonizso
- P0spdkloddny

D6nt6beiut6c.seqtok
l. Kiskunholos
2. Sopron
3. Miskolc
4. Szolnok
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Ttrdjuk h6ny rira van!
Mozdonyvezetf l ldtszdm 6s szolgdlat i  6ra 1996,6v 05. h6 2l  munkanap

Szolg6lati Allo Szolg. Kifizetes Kiit.6ra

hely m6nY 6ra tfl6ra,,,-"6ra

Szolg6lati Atto- Szolg. l<iftzetett Kbt.6ra

lrely mfny 6ra t6l6ra ,,-"6ra

Bp. Ferencv. 358 52056 Yl 21 168

1 6 9 3 0

Bp. f,szaki 243 37 781 l73l I 168

1 7 4 8 0

Szolnok 312 44450 281 67 168

1 6 6 1 0

Sz6kesfetrdrvtir 348 49 5Ol 295 0 168

1 6 8 1 0

Bp.D€li 43 6376 62 o 168

t 6 9 2 0

Gy& 184 26 rll r29 O 168

1 6 8 l o

Hegyestralom 86 ll 063 Y O 166

l & l o

Balassagrrmat 59 8960 25O 0 168

r ? l  5 0

Hatvan 142 20 859 126 lW 168

1 6 6 l l

Bp.K0l6nc€lf 5 752 O O 168

1 6 8 0 0

Miskolc 45O 62Y7 359 354 168

t 6 2 l l

Ftzesabony 95 f3 898 436 O 168

t 1 3 5 0

Debrecen 2X 33469 48O I l6E

1 7 0 2 0

PUspbklad6ny 139 18754 269 0 168

1 6 9 2 0

Nyfreg5iMza 242 32A78 43 7 l6E

1 6 9 2 0

7.flhory 159 18 605 l7 657 168

1 6 1 0 6

Szeged 118 l7 326 '363 O 168

1 7 2 4 0

B6k6scsaba 175 24988 677 lO 168

r 7 r 5 0

Kiskunhalas l(X 13757 176 18 168

il66 2 0

Szentes 2X 33792 %2 lfl) 168

1 7 2 5 1

V6sd6 62 E184 2l E 168

1 6 4 0 0

P€cs 144 33727 134 83 168

1 6 3 l o

Domb6v6r 261 34878 I 1650 168

1 5 3 0 7

Nagykanizsa 198 25A73 69 El8 168

1 5 2 0 5

Szombathely 225 29769 22 668 168

1 5 6 0 4

Cellddmblk 2U 28%"1 4O8 8l 168

1 6 5 2 0

Tapolca 88 12393 ll2 130 168

1 6 3 1 2

Zdaegersz/ug 95 12 865 31 2O5 168

1 5 9 0 3

H l6zAt 5lt2 712840 891? 5156 168.0

l 9 l 2 l

Budapest iJi. l?8o 257 969 3849 276 167.9

1 6 9 3 0

Miskolc oi. 546 76 245 795 354 168.0

r & 2 1

Debrecen iii. 617 84 3ol l2l2 8 168.0

1 6 9 2 0

Zdtrony oi. 159 lE 605 17 657 168.0

1 6 1 0 6

Szegedili. 695 98@7 2199 226 168.0

1 7 0 4 0

P€cs iii. 7o3 93 679 n2 2551 168.0

1 5 6 1 4

Szombathely 613 83994 573 lO84 168.0

1 6 0 1 2Ui.

A Mozdonyvezetdk Szakszerry ezeta tAidkoztati kiadv6.nya

Felel6s szerkesztd: SIPOS l6ZSnf
A szertesztGdg cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.

Telefon/fax 1130-818, 1339-540
Ozemi telefon: Ol -16-62. 0 l - I 840, 0 1 - 1 9-90, Ol -21 -87

Kdsztilt a TYRAS Kft. nyomdaiizem€ben
Felel6s vezet6: Andics Lfiszl6
Gvdrt6si szdrn: 96.050


