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Reform

A magyarvasft, a magyarvasutasokmdgdttvan immdr1506v.M6stllszlz esztendejeannak, hogY
vasftifora g6zvontatds6
meginduh
galomPest6s Vdczkdz6tt.
hogYmegAkikazonmunkdlkodtak,
val6sufjonez az fllom,abb6lindultak ki, hogy a vas0t a kaPcsolatterernt6seszk6ze:a vasrltdsszeffizi
egymdssala falvakat,a vdrosokat,
a r6gi6kat,az orszdgokat.
A vasritmindmdigaz emberekk6zdtti kapcsolatok6pft6s6nekegyik
J6 okunkvan 16,hogY
szimb6luma.
150
6vreel6retekintveazt
0jabb
az
gondoljuk:megmaradilyenjelk6Pnek.
fogjaszeA vas0tv6lhet6ennOvelni
Ennek
rep6l az elkovetkez6kben.
azonbana hivatdstudattalv6gzett
munkamellettaz is felt6tele,hogya
vasutasok- mikdzbena mdsokk6zdttikapcsolatokl6trehoz{siln l5ra'
megredoznak-k6peseklesznek-e
form6lniaz egymdsk6z6ttikapcsoena jubileumot
latokat.UnnepeljUk
nekjegy6benl

xAtuoxtxts siuoon
aaAYnt elndke

Alapitdsive: 1892

Partnersdg
A Mozdonyvezetbk Szakszervezete, mint a MAV Rt. egretlen
tlszt6n szalsnai szewezete a jeles unneps€gsorozat r€sztvev6Jek€nt tovdbb folytatJa tagsd.gunk
6ltal megh alStozott €rdekv€delmi politikiJdt.
Ma, amikor r1jkihivdLsokel6tt 6Ilnak a szal<szentezetek, mi is keresstrk azokat a m6dszereket,
amellyel munkatd,rsarnk €let- es
munkakdrirlm€nyei,
Jdvedelmt
viszonyai k6zelitenek a LaJtan
trlli koll€ g6i nk helyzetlhez.
Nem vdltoztatunk azokon a priorit6.sokon, amelyeket a II. Kongresszusunk hatArozott meg:
- a munkahelyek vedelme,
- a redldvedelmek n6vel6se,
- a kollelrtiv erdelrv€delem biztosit6sa.
Mindamellett mlnt muszaki emberek l6tJuk 6s litnunk kell a
MAV Rt. elarrrlt struktrlrdJAnak
lebont6.sra itelt szuks€gess€g€t,
s az r1j alapokon fel6pitend6, a
kapitalista piacgazdas 6g,hoz rugalmasan alkalmazkodni tud6
korszerii vasrlti kdzlekedes megteremt€s€t.
Mi ebben v6flaltunk es v6Lllalunk
PARTNERSEGET rigr, hogr k6zben saJdt magunk, szakszewezetunk szdrndra is olyan m€rcet
dllitottunk, amely rendkivuli komoly ldhiv6st Jelent az €rdelcir6,delem teren.
E c€l eleres€hez kivdnok valamennyiulorek erdt, egdszseget s
hosszu sikeres vasrlti palyafutast.
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Szolgilat

AF
UnnePe.
Jtllius15.,a vasutasok
veRt.
MAV
a
hogY
arta,
kalomez
azok munzet6s6gemegkdsz6nje
a j0v6
tettek
k6jat,akik a legtobbet
kialakftds66rt.
magyarvasritjdnak
ilyenkor,akikma
AzokatUnnepeljUk
tekintikmunkijukat.
is szolg6latnak
A mostanivasutasnapegybeesika
magyarvasft 150. sztilet6snapjAa
val. A jubileumoneml6keztink
mrjltra.Enazonbanaztk6rem,hogy
ezrittaless6kt6bb sz6 a jdv6 6rdeTeremtk6bena jelen feladatair6l.
siinkolyanvasutat,amelyegyar6nl
6s
szolgdljaaz utast,a fuvaroztat6t
azt a dolgoz6t,akinekmindennapi
ez
munkdjan6lkUlnemmfik6dhetne
a nagyvdllalat.
feladatokr6szeseileheRendkfvrlli
ttink.Olyanreformmegval6slt6s6n
fdradozunk,
amim6rn6h6ny6vmf ljavftanifogjahelyzeva 6rezhet6en
reformmegval6sit6Olyan
tUnket.
amir6l150 6wel
s6n fdradozunk,
az
k6s5bbis megfognakeml6kezni
ut6dok.Az Unnepenehhezk6rem
timogatdsukat.
BIG6 ZOLTAN
a aiY at vezCrlgazgatil/a
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Ebbenaz 6vbenSzolnokVontat6siF6ndks6gMunkahelyi
Tagcsoportia
6s gazdasdgivezetdsevolt a gfr
hlzigazdAjaa 46. Vasutasnap
kereteinbelUlmegrendezett
hagyom6nyos
rendezv6nyrinknek.
Ez0ton ifi
Kulon
I\urvrrkOszOne^vr4vrrsmondunkkOsz6netet
valamennyitdmogat6
JYarvEr
r6sztvev6
r4srrrsrvrrsn
szervezetnek.
6s rsr4rvsvv
szem6lynek
6s r4sl's4Errrs^'
e*"
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iliilitiiir)"="aria
Szo/nok VdrosOnkormdnyzatdnak
6s Polgdrmesterdnek
:;
a megyeiKcizgy0/6snek
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a UAV At. vezetdinekds munkatdrsarhak
a GYSEVRt vezetdinek6s munkatdrsainak
vezetdnekds munkatdrsarhak
a UAV At. BudapestiUzletrgazgattisiigdnak
a rendezdsdbenrdsztuevf uaEmennyrszakszeruezelitrsztsdgwselflnek.
Ktildnkdszdnetet
mondunkDr. LOTZKAROLYminiszter
f6v6dndkevolt.
urnak,aki rendezvdnyUnk
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kenilt ;fr
Rendezv6nyUnk
szinvonaldt
emelteaz ALEelnoks6giddnt6se,
amelyalapj6nebbenaz id6pontba
megrendezdsre
az l. EurdpaiNemzetkdzilfjrisdgital6lkoz6.A nagysiker0programokmellettkenilt ;t
megrendez6sre
az 1995/966vi MOSZkupaddnt6ineklejdtszAsa.
ir
kdrm6ft6z6sekform6j6ban I*
A dont6bebejut64 vontat6sifSndks6gcsapatakem6nyktizdelmekben
86r a v6geredm6nyek
mellettlegal6bbilyenfontosvolt, hogya kedvez6 gfi
ddntdtteel a sorrendis6gei.
koll6gdkj6 hangulatban
id6jdrdsiviszonyokmelletta jdt6kbanr6sztuev6
sporttaltolt6tt6k
el a rendelke- ig
I:
z6sreiill6id6jelent6sr6sz6t.
v6geredm6nye:
A MOSZkupa1995/96.
6vi bajnoksdgdnak
i*
/. he/yezeft
Mskolc VF
I*
//. helyezeft
Szolnok VF
ifi
///. helyezett
Sopron VF(GYSEV)
;H
/V he/yezett
KrskunhalasVF
i*

I;
3;
Az Unnep6lyesdijkioszt6nszUletettmeg a d6nt6s, hogy 1997-bena MOSZ Vasutasnapirendezv6nyeit I;

kupad6nt6it
Kiskunhalas
VFrendezi.
esa AOOanlg6
Taldlkozunklesz.ititius
HALASON
F6-dn
a Kiskunmezdudrosban.
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MEGHIT/O
Tiszteleftel
meghivunk
minden
6rdekl6ddt
Nopjokdzponti
rndenhtytre.
u 1996.tri Mozlonyveze6k
A rmdenhy szinlrclye:
GrondHotel Hungririo
(Budapest,
Rdk6czi
rit 90.)
kiizpontihil idfpontjrinak
kadete
A mirsonolegybekdtiitt
1996. szeptember
l3-dn 20 6ro.
R&zv€teli
aii |SOOrt/fU.
/ musorbon
Ielllpnek:
Knlrrnads c ConodoDry egyiittes
Kemlhny
HcrongozdTeri tdncdolenekes
KordoBcdo dncdol€nekes

ForgdaGdborhumoristo(Mikrovkdp SzfnpoQ
TornaiKis Ldsddndtcdnekes
2 Kratellyzends-humoros
okrobotdk
SdrmdndiPal miimwuetb-porodistc
Mqhiv6kcto teriiletiiigyvivol0 togcsoportok
l€tszdmcninydnok
megfelelfileogtdrbon
o roirdelkaare
il16helyek
alopjdn
elqitik ki.
A r&utteli dij mogdbc
fogloljacz iinnepivaaorrit,volomintoz
tjlelkorfdnolgdltfinomfolotokat.
A jelmtkezffi.
o r&wttdi dijota meghiv6k
ltvttelekora t0gcs0porti
kkzphubmegyailitikki.
tiszts€gviseloln€l
Aendezbsig

1996.augusiztus

Mozdonwelet6kLapia

3

,,f50 6ves a magyar vasdti kcizlekeddsn'V'rdsz

Avasft jtivdje a MAV jtivdje
vonalain I 60-200, a bellbldi
A tobb mint m6sfbl|vszlnadosmultra visszatekint6 nemzetkozitorzshbJ6zat
egytb {bvonalakon 120, a
140,
az
tdrzsh6J6zaton
az
mas
foldr6szeken
6s
vasritikddeked6sEur6p6ban
biztonelmult 6vtizedekbensz6mottev6enfejt6dtitt.A fcjl6- mell6lrvonalakon60-80 km/h sebess6ggel
a vonatok. A tov6bbi vod6stels6sorbanaz osztontizte,hogy a korszerrivastt s6gosankozlekedhessenek
mintegy 40o/o-6nIesz
hbJ6zat
a
nalvillamositasokkat
k<irnye6s
biztons6gos,k6nyelmes,energiatakar6kos
a szirllitisi
rbszarhnya
zetbarht. A vasirtak szbtnilra igen kedvez6, hogy villamos vontafis, amelynek
sikenilt a mriszakifejl6d6slegujabbvirrm6nyaitis a teljesitm6nybenel6ri a B07o-ot.
Az tizemvitelt,az utasokat6s a fuvaroztat6katszolvasrittechnika szolgiilathbaillitani.
Europavasirtaimhr amtlt szhzadv6g6nfelismert6k, gilja a sz6ilit6sir6nyitisi, a helyfoglal6si6s a fuvarozinform6ci6srendszerki6pit6se.
hogy az orsz6ghatirrokontuli, vagyis a nemzetkozi tat6i szamit6g6pes
6rdektik.Napjainkban Az allomasokkonzerfisit6sefontos c6lkit6z6s,ktil6'
kiizleked6salapvet6gazdasig1
az eur1pai vasutak nemzetkozi forgalm6t sz6mos nos tekintettel a kult0r6'lt utazbsta 6s az utasok
biztons6g6ra.A kereskedelmijelegu fejlesztdseknek
teszilehet6v6.
mriszaki egyezm1ny,6s egys6gesitEs
Az eur6pai v6roskozpontokkiizotti kozleked6siig6- lehet6v6kell tenni a korszerf sz6llitirsim6dszerek
-, r?nyek a gazdashglintegr6ci6valtov6bb novekednek. els6sorbana kombinilt 6rufuvarozisi m6d
Ez j6 es6ly a vasrit szi,rn6ra, amely alkalmas a gyobb m6rt6kfi elterjed6s6t.
a keresked6vasritc6lkitfrz6seit
hatd.rokontfili szallitasiig6nyekkiel6git6s6reis. Ezt A jarmfifejleszt6seknek
ismert6kfel a nyugat-eur6paivasutakakkor, amikor kell szolgl'Iniuk.
elhat6rozt6k az osszeftigg6eur6pai nagysebess6gfiA tovebbi vonalvillamositisok miatt novekszik a
vasithi{6zat l6tesit6s6t.Ennek a felismer6snekaz villamos-vontatasr€szarinya.A vAroskdziforgalmat
lehet figy lecsokkenteni k€nyelmes6s gyorsvillamos-motorvonatokbonyolitalapja:csaknagy sebess6ggel
az utaz|siid6ket, hogy az utasoka vasritikodeked6st jak majd le.
nagy t6vols6gokon vaL6 utazhsokhozis ig6nybe ve- A szem6lykocsikfejleszt€s6nekels6dlegesc€lja a
r6szv6telea nemzetkdziforgalomban.
ry6k. Az 1980-as6vekbenKelet-Eur6p6banbekovet- VIAV aktiv
kezett politikai v6ltoz6sok,a hat6rok 6darhat6s6ga Termdszetesena belloldi forgalom szem6lysz6Lllit6
Kelet kocsijainakis a jelenlegin6ll6nyegesenkulturA'ltabb
indokoltti tesziaz el6bbi hbJ6zatkiterjeszt€s6t
jelk6pess6
v6- utazisi kordlm6nyeketkell biztositaniuk.A teherkocsi
fel6,.Az eur6pai hatarok mindink6bb
a legfontosabbszempontaz lruosszet€tel
egytittmri- fejleszt6sn6l
l6satov6bb osztdnzia vasutaknemzetl<6zi
rgazod6 tipusvilaszt6k kialakitasa. A
hory
v1{toz6siLhoz
vannak
annak,
kiid6s6t.A vasutak tudatiban
jobb kialakitas6t szolgi{ja
igdnyeinek
csakkozosenlehetnekvenenyk6peseka kozriti 6s a fuvaroztat6k
.Ezek
majd a speci6li5kocsik arhnyhnaknoveked6se
szemben.
l6gikiizleked6ssel
kombini'lt
l6nyeges
a
kozdl
hildnosen
lehet6s6genagyok
a
ft<izit-vasirt)
}J;azhrkloldrajzi fekv6semiatt
ami meghat6- forgalom 6s az ig6nyesebbA'ruksz6lli6561tozsztiks6ink az eur6pai vasriti.kddeked6sben,
geskocsikbeszerz6se.
roz6 jelent6i6gu a MAV jov6j6re.
A csal<vizlatosan bemutatott fontosabb fejleszttsi
telesitm6ny
Az elmult 6vek sz6mottev6 sz6ilit6si
egyik legfontosabbbiztomegvai6sitd.sa
ellen6rea MAV m6g mindig meghat6ro- elk6pzel6sek
csokken6se
A MAV fejlesz' sitdk arra, hogy a nagymultu MAV ism6t k6pes
z6 t€nyezl hazink kozleked6s6ben.
forgalom szinvonalas
t6seszempontj6bolaz elmult csaknemmisfel6wized legyenahazu 6s a nemzetlcozi
kedvez6tlen volt, mivel a beruhinisi lehet6s6gek lebonyolitis6ra.
e fr,fAV jiiv6je szempondib6l nem lehet figyelmen
korl6tozottakvoltak.
meglehet6sen
A MAV jirv6j€hezels6sorbanfontosaka fejleszt6sek, kivtil hagyni, hogy a jOv6ben haz6nkban is mind
amelyekmegval6sulfusbvala bel{itldi szallitlsi te!'esi- 6lesebbversenyalakulki a szem6ly-6s 6rufuvatozix'
hogy akdzmegl,llithat6,illewe a teljesitmdnylas- ban. A VIAV szimaru elengedhetetlen,
t6nycsokken6s
lesri titemben novelhet6.A MAV szilmina,,6letfontos- leked6si6gak kozdtti versenyfelt6telek.azonosak
kapcsolat
6'llam-MAV
az
Ehhez
sztikseges
gyenek.
tov6bndvel6s6hez
ugyancsak
sfigi" tranzitforgalom
rendezrise,az 0j Vasriti Torv6ny 6s a MAV bels6
sziiks6gesek.
bi fejleszt6sek
A hiil6zat fejleszt6s6nekalapvet6 c6lja az, hogy a megujulasa.
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EUROPAI
MOZDONWEZETOK
l. ifi0s6gitol6lkoz6jo,Szolnok1996.
l6v606ljir6ban
hely6t
hnkok6thldltakana, AHrsas6g
6smegkezdddOtt
az ...s2.szelv6nyben
0rijltemannak,hogym6lt6nak
elfoglalh
figyelemmel
vArha6,
Azuhz6salatta magyar halad6sa
ezdrtfokozott
hogy6nk6pviseljem
a Pdcsiter0leten
dolgoz6 egy6risszAguldAs.
lgaz?J6r6sztktiNyiegy- kozlekedjen.'
Nemsemmil
mozdonyvezetdkeI
mozdonyveze-koll6gAkkal
besz6lgetbm
azEu16pai
;hahnvoltunk:
isszereh6k
egymAst;
Ez0ton
k6sz0- hAzAr6l,
Szerencsr6l,
Sz6keshh6rvArr6l,
Szom- lOnf6le
br$nebkkel
sz6rakoztattuk
6k l. hl6lkoz6jAn.
Eur6pdban
igazaza monnebtmondani
Zdhonyb6l,
szerte
azoknak
a kollegaknak,
akik bahely16l,
6sjdmagam
aPdcsihr0let0gyldtszik
k0riil dAs,miszerint a mozdonyvezetdk
lehet6vd
hogyrdsztvehessek
Esbnyolc6ra
0sszetettdk,
ezena kdpviseletf
benDomb6vin6l.
"Ha
jelent6s6ggel
V6g0lis
meg
Azdlbmisr6lrOg$n
indulavonat!'.
ezdrtvolkiemelked6
bir6
esem
6nyen. drkeztink
Szolnokra.
a hlilkoznak,
kis
mintegy sz6ll6sn
mentiink,
cser6l6dbk
azemberek
Tulajdonk6ppen
olyanvoltazeg6sz,
aholr0vidpihendt
hrbftnk tunkotl K0zben
igm!1elhelyezked
id6nk6nt
lt csoportunkban,
atmenFm
6nisegy
Nemis gondoltam
arra,hogya sors add
[i nk,6smindenkifelk6sz0
6lom.
mdsik
kiscsapafioz.
Szinh6szresemvett0k
szinpadiasan
tudjarendezni
a dolgait, azismerkeddsiesfe.
ennyire
j6rtaz
parkosilott
kett6fe16
vittea busz hogyszalad
mitagadis, Egykellemes
azid6,igyhajnal
P6nhken
d6lutinindultam
0tnak,
teriiletre
nyugov6ra
mdgis a tdrsasAgol
mikor
tfrUnk.
hdtvdg6t6l,
A bogrdcsban
mir rotyogott
a id6,
kicsitizgultam
azel6ttem
6116
kegyesek
voltak
hozzink
Ahelyb6liekt6l
megtudtam,
hogy Reggel
a szervezdk,
a vonahn.
0lyannyira bor10p0rkOlt.
elszundltanom
siker0lt
kipihenni
hatdriban
Tiszdntuli
16sze
z0ld0vezetnek
azel6z6nap6saz6jszaka
hogycsakBudapest
6b- Szolnok
szamit: hagy6k
elaludhm,
pihen6ssel6s
Bevezet6sk6ntfUtyti16s
fdradalmait
Ad6lel6tt
azismerfelvagykezd6d0tt
afa6sapark.
redtem
az dlom- nem rengeteg
folya6sival
hogya
leptek
mega szervezdk.
A Sipos ked6s
teltel.Megurdtam,
barackkal
tud0m.
gyalogosan
Vontatisi n6metmozdonyvezedk,
menefendvdlt6skor
nyit6besz6de
hlven
s6t6ltam
6ta J6zsef
6sa Szolnoki
SzokAsomhoz
ki
|ir a teriiletrdl
tartottrovidismertetdjemegkapj6k
az 6vesel6revez6nyl6s0ket;
06libdl
a Moszkva
t616lk0vetve Fdn0k
a Nyugatiba;
vanolyan
hogyMagyarorsz6gon
vonalit.
Egy6rais6taut6n u6nszolg6ll6k
fela vacsor6l
egy gondolnd,
amelyet
a hahsvillamos
is
Hi6ba
keresbm
koll6ga
fdz0tt,
ezzelrsbizonyitva
a f0t6hdz,
aholmdg
a 7napos
ebrevez6nyl6s
a Szolnoki
a p6lyaudvana.
drkeztem
Ajelenlev6
orszdgdba
vAg6nyr6lfog
indulnia
ktil0nvo- rendez6k
A vacsora
utenre- ismeretlen.
deleg6ci6k
sokoldalris6g6l
6bl6n,melyik
minmeg mindenholdivik
Kivdbln6lkUl
h0kkentett6k
a forddz6s.
azljgyeletes
tiszthez, mekn6pitfncbemutat6val
natJnk,
ezertbementem
jert,a tarla16kt6l
fordAban
El- 'at6rsas6got
Ktil0nf6le
Hncok, denkivalamilyen
hAha6 a vAlaszt
tudadnia k6rddsemre.
a hAzigazddk.
fordinkereszttil,
k6vettdk
a hher-,gyorsvonati
mondta:
kb.negyed
6ram0lva
tolbea 10. n6t6k
egymdstegyre
csakemelve
az kezdve
AvonatkOzleked6st
menni.
Kicsit esthangulat6t.
Azthiszem
hdgott
bez6r6lag.
vAgdnyra
akkor
aht6- azICEforddig
egyBzazzalfogunk
jel- fokdra
veszik,
komolyan
deazthiszem
a j6kedv,
egyboros
iiveggel
a mindenhol
bdregyBzmdrnemzeti
amikor
elcsodAlkozbm,
mintnilunk,
m6gsem
rep- fejiik0n,
lejt6ldnyok
felk6rtek
annyira,
n6lunk,
a legjobb
tAncot
egy-egy seholsemmisztifik6ljAk
kdpnek
szAmit
koll6ga
mes6lh,
n6met
munka- Azegyikszerb
akimellesleg
Szeg6ny
6segyszerb
rezentici6s
c6ha-mdga300-as
sorozatsem.koll6g6t
jlr, vanniluk
j0ttigaz6n
gyorsvonati
ford6ban
hdtha
vanm6r tArsunk
zavarba,
etke- nemzetk6zi
kOrbe
n6zek
akkor
amikor
Gondolhm
addig,
rihagyds,
hogya menethogya akkora
biztonsigi
kOz0l.
Abu196riai
mozdonyve-r0lta fejrJkre
az[iveg;m6gszerencse,
valaki
ako116gdk
10-15km/h-val
val6hrfogt6k
igyegycsepp
sebessdg
a palackot,
sem rendszerinti
zetdkkel
futottam
Ossze
el6sz0r,
a kis6r6jUk,l6nyok
(amiesetenkdnt
ka- t6st0116pdse
kb,130-140
is,
veltik
volt
m6r'gy
hamar
veszett
k6rba.
Mindezek
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€ssfti ifimiipsrfdt
Anglgslftild0n
A magyarvasrit 150 6vesjubileuma alkalmdMl a MAV - a
felk6rve- nemzetk0zi
tdbbi magyarvasutatis tdrsrendezdnek
vasfti jdrm{ipardddtrendezettBudapest-Angyalfdldvasrit6llom6son.
A jdrm{Ipardddprotokoll-bemutat6jaszdmoskiilfdldi vasfttdrsaMgk6pvisel6ieldtt zajlott, az 6rdekl6ddlrott €s.elektronikus sajt6 kdpviseldinekjelenldtdben.A l6togat6kkOzelrdl
megn6zhett€k
ajelen l6vdjdrmiiveket"azokddntdtdbbsdgfie
fel is sz6llhattak.
A rendezvdnyre14 kdmyezd orszdgbelivasriEtakkiildtiink
meghiv6t,sdt t0bb vasfti mfzeum, egyestiletis jelezte rdszvdteli szdnd6kdt.Mintegy 150 vasfti jdrmfi bemutat6sdra
keriilt sor, melyek kdziil a legr6gebbiekaz 1860-asdvekMl
valdk, tehdt 120-1306vesek.De voltak olyanjdrmrivekis,
melyek - gyakorlatilagprototipusk6ntiizemelve- mindezideig m6g nem 6lltak kdzforgalomba.Ezek a XXI. sz{zad
el6hirndkei.
Aromdn vasdtelkiildte az 1869-bengydrtottCalugerenin€vre
kereszteltgdzmozdonyft.
A cseh6s szloviik vasritaz Albatrosztestv6relhelvett r€szta
rendezv6nyen,s kdt szalonkocsival6segykorszer{Imolorkocsival drkeztek.
A n6metvasritt6l a nagysebessdgf18-201 pllyar;zilmld96z-

mozdonyilrkezett,de is volt a n€metipar kiildnbdzd orsz6gokbaniizemeldjdrm{Iveinekttibb reprezent6nsa
mesterimddon
Asv6jci Mitel-TurgauBahnbuszmotorvonata
Otv0zia vasritdsa metro szerelv€nyekeldnyeit.
D6li szomszddaink(JugoszlAiu Horv6torszdg,Szlov6nia)
dfzel-€sg6zmozdonyokkalszerepeltek.A Kennedybecen6vre hallgatdhorvdtdizel a mi Nohab-unker6sebbMryja.
A torindi FIAf, cdg ETR 470 sorozatdPENDOLINO motorvonatais megdrkezett.
AusztridMl azOBB-n kivtil az OGEG6sa VEF kiildte el a vaslittdrtdnelmikuri6zumnak szdmit6- gdzmozdonyait6s
motorkocsit.
g6zmozdonytesa i6v6 szAzaIrngyelorszdg nagysebessdgrl
dot id6z6szemdlykocsitHilddtt.
Az uladnvasrittdlegy nemh6tk0znapiSzergejtl6ttunk.
AmagyarvasutataMAV-onkivtil aGYSEV 6sa BKV jdrmil
ktildnlegess6gei
k6pviseltek.Felvonulta teljesnosztalgiajdrmfiprk. Kiil0n drdekess6gnek
szilmi! hogya - mdr t0bbmint
10 dveforgalomb6lkivont - 411 sorozatf,a mdsodikvil6ghdbonfiidej6nAmerik6b6lhozzdnkkeriilt gdzmozdonytismdt
iizembehelyezfrik.Mindemellettbemutat6srakertiltek a legkorszeriibb szem6ly- 6s teherkocsik, az Inte€ity villamosvonat.

Billendszekr6nyes
technika- Tilting trains I.
Az IRJ nemr6g itfog6 cikksq1eza,., 1-z6lt az irn. billen6szekr6nyestechnol6gi6r6l (angolul ,,tilting technology", n6mettil ,,Neigungstechnologie"). Az
alibbiakban megpr6bilom tovibbadni
mindazt az irjdonsigot, amit e lapban
olvasam. Rem6lem egy kicsit mindnyijunknak erdekes megoldlsokat litunk
majd.
Pro 6s kontra a billen6szekrdny irdnt
vonatok irj lenduleA billen6szekrEnyes
tet adak a vasirti k0zleked6snek.Nagysebess6gfivonalak 6pit6sevagy a megl6v6 d6pitrneny kicser€l6senagyon driga, id6ig6nyes. Ezek a vonatok mindenesetre nagyobb sebessCgfszolgilatisokat tudnak biztositani a mir megl6v6
infrastruktura csekEly viltozatisival. A
vonz6dis ezek a vonatok irAnt a legnagyobb a sfirfin lakott Ovezetekben,illetve ott ahol a kornyezet €rz6kenys6gea
kev6sb6 szennyez6 megoldisokat kimondottan megkoveteli. Ez a technika
bar.itsigosabbmegoldist biztosit a vegyesforgalmir pilyiton, ahol lassirszem€lyvonatok es tehervonatok egyarint
haszniljik a p{lyit.
Termeszetesenmint minden megoldis-

nak, ennek is vannakirgynevezengyeng6i. Espedig:
l. Az ivekben a megn6velt sebess€g
hatislra az iv kiils6 sinszila a nagyobb
ig6nybev6tel miatt hamarabb elhasznll6dik. Ennekcsdkkentes6re
egyeshelyeken 0nbeill6 tengelyeket hasznllnak,
azonban ez a megoldis m6g nem nagyon elteriedt.
2. MikOzbena billen6 technikanagyobb
sebess6gettesz lehet6v6, a kizir6lag
nagysebessEgfi
kozleked6sre6piten pilylton viszont nem 6rhet6 el a csircssebess6g. Ez abb6l adodik, hogy ez a
fut6mfi nagyon j6l viselkedik az ivekben, azonban a nagysebess6gfipilyan
ahol kizir6lag a nagysebess6g
a c6l mir
nem kOzlekedheta csircssebessEggel
biztonsigi okokb6l. A nagysebess6gfipalyin olyan fut6mflveket dka]maznak,
amelyekmasszivmeg€pit€sekiktiszoboli a nagysebessCg
idejen fell6p6 hgy6z6
mozgist 6s a rulzott ker6k- 6s FlyaelhasznAl6dist.
A billen6s vonatok gylrt6i viszont azt
ilitiek, hogy ezeka kolts6geknem magasabbak,mint a hagyominyos vonatok
eset6benjelentkez6 kiad.isok. A val6slg
viszont bebizonyitotta, hogy ezekneka

forg6vlzaknak az €vi karbannrtSsi k6lts6gei magasabbak,mert tobb mozg6
alkatr6szevan.
Miel6a egy billen6s vonatot forgalomba
illitantnak, ellen6rizni kell a fel6pit6s6t,
mely fiigg a billen6technika szerkezet€t6l. A billen6s kocsik ez€n kisebb m€retfiek. A csillapit6 technika egyesiwe a
billen€sellen6rz6 szerkezettel nagyon
fontos t6nyez6 a kocsi szerkezeti kiahkitisinak a kiszimitisinil 6s gyakran a
tengelyterhel6s megnovel6swel jer.
Mind az X2000, mind a Pendolino eset6ben a csillapit6 szerkezeta forg6vizon
kiviil van elhelyezve.
Az 6les ivek vagy a gyors itrnenetek
egyik d6l6sb6l a rnisikba speciilis probl6mikat vethetnek fel. Ez befolyisolhatja
az utxok kenyelm6t, koz6rzet6t. N6mely uas hinyingert, 6melyg€st €rez,
amikor a billen6s vonattal utazik. Egyetlen megoldfs e probl€ma kikUsz0b6l6s6re, hogy a hirtelen itmenetekben a
vonat sebess€g6t
csokkenteni kell. Fiiggetlentil att6l, hogy a jirmfi billen6s
vagy hagyominyos, a nagysebess6ga
megl6v6 pilyrn hosszabb fekuat 6s a
jelz6k
pAlyamenti
irjnelhelyez€s6t
ig€nyli.
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A DB billen6s idnntiparkia a legnagyobb lesz Eiu6pdban
2000-ben a DB-nek lesz a legnagyobb
billen6s jirmfiparkja Eur6p6ban, Osszesen I 20 vonattal/szerelv6nnyel,melyek
kOzel 6500 km-es hll6zaton fognak
k0dekedni. Az IRJ-ben Roland Heinisch
ur, a DB Kuatisi CsMriszaki Osztilyinal
tagia igy szimol be a terveikr6l:
A DB nagy 6rdekl6dessel tekint a billen6s vonatok fel6, mivelhogy e verdv6nyek nagyobb sebess6gettesznek lehet6v6,az ivekben a k€nyelem csokkent€se
ntlkul 6s szemberrin6en emelkedik az
itlagsebessEg.Tdbb :lkelmezisi teriilet
ioher sdmitisba:
- 160-250 km./h sebesseggeltorten6
kozlekedeslebonyolitisa mind a hagyomtnyos, mind pedig a felirjiton vagy
irjonnan 6pitett nagysebessegfpilyiton.
* ethidalni a ,,szakadekot" mialatt az irj
vonalakat 6pitik.
- feljaviani a szolgiltatisokat azokon a
hagyomlnyos vonelekon, amelyek nem
lesmek felvilwa az 0f vonalak ilal.
- votlz6 ajinlat az uaz6k6zdns6g fel6 a
kdrzeti forgalom lebonyolitisa 160
km/h sebess€gen.
Sok kortirs N6metorszigban 6s Eur6piban meglep6don a DB ily nagy 6rdekl6dese littin a billen6s szerelv6nyek
ir6nt. Mindenesetre :rz egyutunfikod€sunk es a tapaszalaaink m€g a 60-as
6vek k0zepere nyulnak vissza, amikor
egy tervezeten dolgoaunk ,,A iermfszekr€ny ellen6rz6s€nekftigg6s6ge az
ivekben" cimmel.
1965-ben a VT 24.6-os egysEgegyik
kozbens6 kocsijlt haszniltuk kis6rleti
jirmfk6nt, majd 7 6v mulva a 524-es
sorozatirkocsik koztil 12 it€pitett kocsi
volt tesztelve. Azonban a d6l6si szog
2"52'-re volt korlitozva a kocsi oldalfalinak a fomfja miatt. 1972-ben is v€geztek kis€rleteket a 514-es sorozatfr
,,bed0l6s" kocsival, ahol a d6l6si szOg
4'24' volt koszonhet6ena kocsi iri vonalvezetEs€nek.K€s6bb az ivbeiill6 technol6gia, kombinilva a l€g$rnts felftiggesztesselfu csOkkentett jirmfszerelv6nnyel dkona az ET 403-as sorozat0
villamos vonat alapjet, ami k€s6bb a
Lufthansa Airport E:<press(a Lufthansa
repiil6t6ri kiszolgil6 vonat) n6ven illt
forgalomba. Azonban az 1975-6s gazdaslgi visszaes€sleillitoaa az ivbeill6
technol6gia kis€rleteit, igy a vasirt az
infnstrukt0n fejleszt6sere forditotta a
beruh{zisok nagy resz6t. Ez logikus 16p6snek tfint abban az id6ben azonban
kOzel egy 6vtizedes hdogatis len az
eredm6ny.
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Aztin 1985-ban irib6l elkezd6ddtt a
megoldis anulmlnyozisa es az eredm6ny kecsegtet6nekbizonyult a regionllis vasirti kdzleked6ster6n. A DB szlmitisba vette a tdbbi illamban szerzett
apasztdatokat €s 1987-ben tesaeltette
az olaszFiat gyir Pendolinoaktiv d6l6sellen6rz6, valamint a Talgo passzivd6l6sellen6rz6technol6giiiit.
Ez a vizsgiht meglehet6sentekint6lyes
megrendel6seketeredm6nyezett
:
- 20 db 610-es sorozatf dizel szerelv6nyt, Fiat technol6giival iizembe illitottak, illewe forgalomba helyeztekNuremburg-Hof 6s Nuremburg-Bayreuth
kozott,
- 4 db mozdony iltal tovibbitott InterCity Ejszakaiiint, Talgo passzivtechnol6giival Berlin-Bonn6s Berlin-Miinchen
kozott.
Ez nem lelentette az Osszesmegrendel6st, mert tovibbi k6t IC €jszekaiiiratn
volt szuks€g,illewe tovibbi 100 szerelv6nyt rendeltek hirom kiilonboz6 technol6giival. Ez a rendelCsmagiba foglal
43 db szerelvEnytICT Fiat padl6alani
megoldissal, amelyeketaz 1996-97 -es
menetrendi id6szakban fognak forgalomba illitani. Ezeka 230 km/h sebess6ggel kozleked6 szerelvEnyekmind a
r6gi, meglehet6sensok iwel megildott
pilyikon, valamint az irjonnan 6piten
vonalakon is fognak kozlekedni. 14 db
dizel szerelvEnyt,amelyek {bleg a nem
villamositott vonalakon fognak kozlekedni, azonban osszekapcsolhat6kaz
ICT villamos szerelv6nyekkel6s igy a
villamositott vonalakonis szolgilhatnak
egy itlagos 200 km/h sebess6ggel,
ugyancsakmegrendeltek.
V6gtil eddig, 50 db dizel W 6ll-es
szerelvEnyt az AEG-t6l rendeltek az
irjonnan kifeilesaen technol6giival a
regionilis forgalom lebonyolitisa 6rdek6ben, itlag 160 km/h sebess€ggel.

Ezekneka megrendel€seknekegy irj 6s
fontos felismer€s 6s elhatirozis volt a
l€nyege: az ivbeill6 technol6gia alkalmazdsaa hosszir tivir vasirti kozleked6s
lebonyolitisiban. Ez lehet6v6tette mind
a mell6kvonalakon a hosszfr tiv0 k0zlekedEstlenyegesfelirjitis, illewe beruMzis n6lkiil, valamint a fbvonalakon az
id6szakosviginyzirok mell6z€s6t, mig
az iri vonalak meg6ptilnek.
pr6bavonaAz ICE 2 1-es nagysebess6gfi
tot ez6rt felszerelt€kivbeill6 technol6giival is, mely lehet6v€teszia menetid6
cs0kkent6s€ta hagyominyos, de a fi6vonalakhoz csatlakoz6 pi-lyaszakaszokon.
Erdemesmegjegyezni,hogy az esetleges
nagyobb energiafogyasztisrulajdonk6ppen kiegyenlit6dik, mert a val6sigban
toraz egyenletes,egforma sebessCggel
t6n6 kodeked€s kevesebbenergiet ig€nyel, mint az ivek el6tti fbkez6ssel€s az
utina sziiks6gesfelgyorsitessaltort6n6
k6zleked6s.
Az ivbeill6 technol6gia fejl6d6se N6metorszigban, Olaszorszigban,Sviicban, Finnorszigban 6s Spanyolorszigban bebizonyitotta, hogy ez a megoldfs elfogadott Eur6piban. Eur6pinak
nagyon ambici6zus tervei vannak a
gyors hil6zattal kapcsolatban, de egy
sor ,,hiinyz6 lincszem'i l6tezik. Ezeken a ,,hiinyz6 lincszemeken",ezeken
a vonalakon a kozleked€staz ivbelll6
technol6gia segits6g6velnagyobb sebess6ggellehetne lebonyolitani 6s igy
nem kellene a gyorsvasirttd kapcsolatos terveket feladni. A finanszirozissal
kapcsolatosiltalinos problEmikat menetkozben rendszeresentesztelni, ki6rt6kelni lehetne az eg€szmrik0dtet6s
ideje alatt.
(Folyto$uk)
Forditotta: Katona Gyorgy
mozdonyvezet6,SzentesV.F.
,{EG-VT 5ll-c
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nyugdli
egyre
nivelll6dtak
anyugdiiak,
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okokmiatl,mAsodsorban
a m0kdd6
6sgazdas{gi
lltaldnos
demogrAliai
vagyad6s
belizette-o
aierubkol
amunk6ltat6
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1. Azdllampolgiri
j6,
(Azosztonz6s
m6dia,
az
6s
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vahmelyes
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romlik
afiiatalok
maradnak,
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non-profit
kieg6szit6
nyugdilbntosilAs,
3.Az6nk6ntes,
kiszorul'
lerhei.
Hapedig
aziJ6sebbek
szolgdl6
ellitdsok
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szempontjib6l
tisztinllHs
volna.
szolglilhaltAk
meg6a6s6l
egyens0lydnak
hAriltovAbbi
lerhel,
viszonl
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6il6kmega felnOtl,
egyre
nagyobb
sz0btell
n6haelikait6lt6s0
{llaldnos,
timogalds6t.
Az ut6bbiak
mutalotl
asz[lol6sok s6g0k6zgazdiszok
csdkkend
tendenciil
mindv6gig
iJdskorl,Ugyanakkor
pedig
k0bnb6zd
vital6rumokon
sfka,aminbzt6rium
kiaz1950-es
6vekels66saz eszmeluttatAsokkalsz6llnak
hullimhegy
alakult
b{r k6lnagyobb
sz6ma,
nylhtkozalok
Arasz$a
elak6zv6lem6nyl,A
nyihtkozat-oz6nnel
a n6pess6g6sanapilapokban
6s6regszik
leldben,
Ez6rldregedetl
1970-es
6vekmAsodik
P6nz0gyminbzl6riumnak
lenne
mintha
egyed0la
keltik
azlabenyomist,
a ketesd
kor0' gyakran
arinya
hogy
novekszik
azid6skotiak
az6rtelemben,
abban
Korminy
mAr
el'ts
logadta
ijreform
koncepci6ja,
s6t,
minlha
ezt
a
kidolgozott
nyugd
log,
m6gpedig
nem
folytal6dni
trend
bizonyosan
viszonyitva.
Ez
a
akhoz
u6mszer0s6gek
azonban
l6lega megemfftett
volna.
elkdpzeldsek,
6vlizedben,
A konkr6t
e16szor
a2010'es
elgyorcul
hanem
ugrisszer0en
egyenlelesen,
aszavaknak,
aszemok
in-on
ell€ntmondanak
helenk6nl
vAltoznak,
vagy
sz0lelett,
nagyl6lsz{m0 havonta
azutAn
2040k6r0l,amikota k6l hullAmhegyen
pedig
szak6rl6i
kdrsem
eddig
m69
asz0kebb
vizsgihlok
r6szleteit
amegahpoz6
kork0szdb6t.
el6rik
a nyugdfjas
6vfAratok
nemszerepel
az
irodalomjegyz6kben
csatoll
Atdi6kozlal6hoz
rdliailrendek
apasztiAk.
Ai6vo l6lhatla.
nemcsak
ademog
azonban
szAm6t
Ajiru16kfizet6k
"A'vAllozal
hazaipublik6ci6,
meililyelnem
kilolgozotl,
lajs0lyos
szakmailag
6rvel6,
denelnkev6sb6melleil
ahkulAsa,
k6rd6s
a toghlkozlatotts6g
krltikus
szempontlAb6l
k6r. ismeilint.
fizessenek.
Ezped[sainos,drdogi
val6ban
lonlos
azsem,hogya keresdk
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dilekinthet6
mindenki
szAm6ra
hfveinek
tibonkev6sb6
egys6ges.
Fonlos
r6szk6rd6sehen
szolgdlhat;
egyegyszerfl,
a legalkalmasabbnak
A .8'vAllozal
ldlszik.
n6hainl6zm6nyipreszlhs
szempontok
b g6toli6k
a kozos
lell6p6s- pontrendszet
megosztotl,
kiegyenhelyzethez
alkalmazkod6,gener{ci6s
ij6benazonban,
azJ'vAltozat
er6snyomdsa
ahtt,n6mi Ezlafajla,
amindenkorigazdasAgi
ben.Azul6bbi
nyugdiinemlehet
megoldani
magAnkezel6s0,16k6sitelt
mutatkozik.
Amennyire
meg6llapithat6,
ile sorolhatjuka
Nyug- lildstbiztosil6
ebszt{st
16m6rul6sihajhm
16k6sltett,
telativbAlt
annak
eznsmisc6lja,
T{rsadalmi
m6relekben
akormAnyzalon
bel0l
a N6pj6l6ti
6sa [| unka0gyi lendszeben,
dfthlosfrAsiOnkomenyzalot,
nevezevahminl
anyugdfi
k6rd6sekkel
hosszabb
ideie
loghkoz6,
elk6pzelhet6.
Ehhez
azonban
sajAlos
fell6telek
szIks6gesek,
Miniszl6riumol,
f0gget- rendszer
6sszekapcsoldsa
6saz
kiv6teln6h0l.
A.B'vilozalme[ettfoglall6ll6st
azAllamhAzlailisilesenazid6skor
6sa gyermekkor
finanszirozis6nak
lenszak6rt6ket
nemliacikamatl{b
alkalmazisa.
Ezekalelt6J6l6tiAbilotstga
b. En6lazoldah6l
a nyihlkozatok
rilkibbak eg6sz
rendszeben
egyrogzilett,
RefombizollsAg
m69nem6rtek
meg.
Ajelen
kor0lm6nyekk6z0tt
inkAbb
defenzfv,
minlagresszfu
A hAtt66en
viszont telek
amaitirsadalmiva16sAgban
6shalkabbak,
|eleg0ek.
leloszl6-kirov6
megahpoz6
munka
folyk,hanemisotyan
er6kkel
6sinlenzi- a ,8" vdltozal
munkanyugdii
biztosftisa
lehAtsz0ks6gk6ppen
kem6ny
szakmai
publik6cl6k
hanem
azoh6lfizelia
minlahogyan
kellene.
Aziodabmjegyz6kben
szerep16
ebb6l jelleg0,
vagyis
abeloly6
nemleklelibe,
Hssal,
i{rul6kbev6telekel
6skladisok
Ebb6l
nemkovetkezik,
hogya bev6telek
szdrmaznak.
mindenkori
nyugdliakat.
al6bo66l
pll6ne
a demogrAliaihg
kedvez6bb
k6lkotelezd
6pilen6
azfj nyugdrlrendszerl.
A
osszege
mindig
azonos
legyen.
56l,kfudnatos
Mindk6l
vAllozat
"B'vAltozal
gondolkodk,
id6szakokra.
0rsziggy0l6si
Halirozat
ment6n
azJ" szakaszokban
lartal6kot
k6oezni
anehezebb
l6nyeg6ben
az1991+s
elbn?
A nemzelk6zi
elt6r.
Milyen
az,A'6sa vlltozat
melletl6s
viltozat
atl6lndik{lban
6rvek
sz6lnak
"8"
lehet6rveket
laldlni,
eze
b,eroscs0szhl6ssal,
alapnyugdiinak
nevezi
azels6pill6rt.
A szakirodalomban
mindenre
6smindennel
szemben
AzJ' v{ltozat
alerjedelmi
korl6lai.
Melyek
abban
van,hogyennek
a pill6rnek
semmi
kozeaz0rsz6ggyil6silelsorakoztalAsAt
nemengedik
megennek
acikknek
cs0szlatds
az6rvel6s
k6rvonahzott,.szolidaritisijelleg["
ahpnyugdljhoz,
Eznem6lhm- a hazai
vlldinkban
leggyakrabban
elhangz6
6rvek?
Bocsdssuk
el6re:
Hal6rozahan
polgdrijogon
pedig egyik
hanem
keres6
munkival
forrAsa
leljesen
konekt.
szezett
bev6teli
oHalon
semmindig
|6ma,
iogon;
nema radik6lisan
a k6lelezS
b6rilrul6k
lenne.
A |lrul6kkulcs6sennek
meglelelOen
a Az"A'v6ltozat
hltleia feloszt6-kirov6
rendszerl
oslorozva,
egyed0l
jirad6kszo[riltal6s
minlha
a ielenlegin6l
szint0
lenne.
rendszsnel
szemben
6rvelnek,
sOt,
AllaHban
0gylesznek,
Ezaz"alap- megrefolmilt
i6valahcsonyabb
feloszl6-kitov6
nemis l6tezne.
larthatatlan,
dbzfunkci6s
nemmds,minla iehnlegi
nyugdlitendszer
csontig a ,B'viltozat
A plenlegi
rendszer
nyugdij'leh{t
p6rloln{.
Aszolidadisilunkci6t
arendszernEk
abizlos
lepusztfroil
lolyhldsa.
valamif6le
k016n,
ec6lra
l6lesitend6,m0k6d6s6tveszik
c6lba,
mintha
eztbArkiis
Ennek
pill6f)val6sitand
a,8"vAltozalr6l
ellitis(,negyedik
meg,amely
ariszorul6k
eset6ben osszeomlisdval
fenyegetik
aliatalabb
koroszt6lyokat,
mikozben
szochlis
mulatja
ki,hogy
amegreforsemelegend6
ahpnyugdryal
kieg6sziten6
egyminimdlis
szintig. tobb,
egym6sl6lfuggetlen0lv6gzell
modellsz6m'rtAs
az6henhalishoz
jAru16kfizetdshez
nemkivdnja
AzosszeomlAs
r6mk6pe
minlsgy
azahpnyugdiial
a kordbbi
kotni, m6ltrendszer
hossz0
tAvon
islinanszirozhat6.
A"B'v{ltozal
j6ru16kol
fholni;
a
minden
id6skor0
szimira
azonos
6sszeg0,
a mindenkori
dllagb6rsugallja,
hogyebbea rendszerbe
val6ban
nem6rdemes
hanem
juttal6sk6nl
meghalirozotl
viszonl
szabadsdgol,
v6laszl6si
lehel6s6get
6s
vagyminim{b6r
szdzal6kiban
k6pzeli
el.lgy 16kdsftett
rendszeben
egy6ni
pill6ne',
lg6rnek
sz0ks6g
azazsaj6losan
id6skori
szociAlis
elldldsra. magas
t6kehozamokat
am6dosabbak
fiataloknak.
nincs
,negyedik
hanem
milegyen.azA
rendre
Val6iAban
nemnyugdii,
ad6rendszeri
k6rd6s,
hogy
hitleiaz
azelhires0lt
chilei
nyugdijreformot
"A"-valhadakozva
"B'viltozat
jovedelemad6
von6saitmikdzben
forrAsa:
a szem6lyi
nullakulcsos
s6vja,vagyaz -annak
aszakirodalomban
b6ven
ldrgyaltnegaliv
emlegelik,
alapnyugdii
joggal
k0lonad6,vagycsakrlgy6ltal6ban
azillamikolts6gvet6s.
mondiik,
akarnak.
Vegyes,
k6lpill6r[
AFA,vagyvalami
az"A"hirl6k
hogy6knemChil6t
afonisnemlehetb6r1drul6k.
Azugyanis
nemlenne
lendben, rendszerl
ajAnlanak
6st6k6silett
rendszer0k
n6mileg
k6dosk6p6b6l
val6ban
Egybizonyos:
(MAs
csaka b6rb6l
a kitelszik,
vell6ka chileinegatlv
lapasztalalokal,
k6rd6s,
hogya szolidarilis
6sfizel6sb6l6l6kellerhelje,
ebben
hogyligyelembe
minden
dleg6
nekr6szt
kellvillaln
ia.
hogy
rendszer
tAmogat6sa
onmagiban
isellentmond6s,
tdrsadalom
a k6lpill6r[
haegyszer
plll6re
masodik
csakannyiban
hasonlil
az0rszaggy0l6siHatdroafeloszl6-kirov6
annyira
rossz.
Ezlenne
a kompromisszum?)
Az
"A'vlllozal
munkanyugdrlhoz,
legcsibosabb
ig6rete,
hogya k6telez6
zalban
szerep5,
bizlosildsi
hogyszint6n
kolelez6 Az"A'viltozal
nyugdfi6rul6kok
egy
lellegU
ahpszik.
A lArul6knak
ezl a r6sz6lazonban
nema ldrsada- r6sz6nek
beleklet6se
tdpldlni
fogiaat6kepiacol
6sezzel
hozzdjdrul
agazdasAg
bdrjdrul6kon
rendszebe
nyugd[
kefene
befbetni,
hanem
a munkavdlhl6
lllal felvirdgzdsihoz.
Enea hlv6k
azlmondjik,
hogy
eznemigaz.
Amdrnyugdljban
lombiztosftisi
"8"
maginkezel6sben
lev6p6nztdrba.
Ap6nztAr
azlgyszerzetl
bev6ls- l6v66sa nyugdiihoz
kdzelill6
korosztityok
nyugdljdt
ugyanis
m6g6vtizedekig
v{laszthal6,
a lOkepiacon
befeheln6,
majdnyugdiibafizetni
kellmaid
a megjavilott,
megreformilt
rendszerben
is.Haemog0l
kivonjuk
lekeln6vresz6l6szimlinkezeh6,
- hozammal
- vagyon akotelezO
- akAr
j.irul6k
ndvelt,
k0lts6gekkel
vonul6skor
afelhalmozotl
cs6kkenletl
egyr6sz6l,
akkor
azdllamhazlan6sban
ak6lls6gvet6s- azonos
Hogy
Alhpiland
megazegy6nnekj6r6
osszegel.
ezmennyi
lesz,
sok-e ben,ak6ra Nyugd{
Alapban
m6r16k0
0labb
deficil
keletkezik.
ardnyAban
Ennek
azmaiJakkor
ki.ierul.
Azilyenrendszerekel
a szaknyelv
rogzfrett finanszir,oz6s6ra
hilelekel
kellfelvenni
ugyanazon
alSkepiacon,
agazdasAgnak
vagykev6s,
piacikamat6k6slett
rendszernek
mag{nkeze16s0
nevezi.
tehdtnemmarad
semmi,
Ponlosabban,
maradnak
az6llamad6ssdg
hozzijirulAs0,
pill6re,
A,B'vlliozalm{sodik
a lirsadalombizlos'rlAsi
munkanyugdfi
azegy6ni tai,amelyek
viszonl
azalhm
heztartdst,
6sezenkeresztil
azad6lizet6k
egym{st
jik.
generici6il
f0gg6v6
teszia keres6korban
lizetett
iddllen
nyugdli
rehlfu
szlnvonahl
szigodan
egy6ni koveld
itJ6kig
lerhelni
fog
jelens69,
polgirnak
paradox
AiArul6kfizel6
rehlfo
m6rl6k6l6l.
ebben
arendszerben
b6vente Mellesleg
e169g6
hogy
ebben
ak6rd6sben
mintha
a villozat
ldrul6k
"8"
pontosabban
kellkapnia
azaddigibefizet6seivelszenetl
m6rt6k616l,
asziv0kdn
azillamhAzlarlasiegyens0lyl,
kimutaHst
6s hlveiviseln6kjobban
ezzel
irgosultsdg
nemszabad
ul6hg,
sponlen
beavatkozdsokkal
ezla Fgosulsegol
elloaitani,a majdani
ad6lizet6k
6rdekeit.
Az "4"hltl6k,akikegy6bk6nl
hosszadalmas
(Nincs
b enesz0ks6g,
hbzen
azid6skoriminimilb
meg6lhel6sl
az iszapbirk6z6sl
folylalnak
n6hAny
forintnyi
nivell{lni.
milliArd
k6lls6gvet6si
vagyTBdelicil
fizet6s6ben
val6egy6ni
alapnyugdfi
biztoslia.)
AiCrul6k
6rdekelts6g
tehdthi6ny- korUl,
a nyugdijrendszer
magdnosil6sa
6st5k6sft6se
6rdek6ben
nagyvonal0an
megval6sllhat6,
megengedhel6nek
tadanak
lobbszdz
millidrdos
deficitekel,
akir6vlizedeken
hlanul
6l
a kuhssz6
voll.Gazdas6gi
Azel6z6
bekezd6sben
a relaliv
6st6rsadalmi
k6pte- is.Ugygondoljdk,
hogy
eztazlratmegkelllizetni
6shogy
anemes
c6l6rdek6ben
p6nzvilig
ugyanb
azembereknek
abszol0l
dsszegben
meghatdrozotl
nyugti[at ezlm6g
iseln6zi
nek0nk.
lensdg
a nemzetkozi
harmhc-6lven
6wel
k6s6bbi
kl6ponlra,
Fogalmunk
sincs
arr6l,
hogy
A
misik
lehet6s6g,
hogy
kozvellen0llizelletik
mega mainyugdilasokkal
az
6ral
Q6miegy
pAlyilfogbefutni
lesz-e
redlndveked6s,
milyen
a gazdasig,
mekkora
leszaz 6smindazokkal
m69alegfialalabbakkal
b,akikmfufizeltek
valamennyiiiru16kot
j6rul6kok
inflici6,mi16rl6nik
a munkaer66sl6kepiacokon,
vildgmdrelekben
6sitthon. azeddiginyugdiirendszerben.
Hakivonula
egyr6sze,
deaz{llamhAzjogosultsdgok
pdtyaszakasz
4-56sa nyugdps
Fogaknunk
sincsarr6l,hogya keres6
6letkor
larlisnemveszfelhitelekel,
akkor
azeddig
szenetl
elvesznek,
gazdasAgiciklusok,
l-3 6vlizede
alatlhogyan
fognak
vAltakoznia
mikor,
milyen vagyamdrmegAllapftott
nyugdfiakkal
egy0tt
a nyomorszinl
lesr6lolt,
feloszl6a16
m6rtCkben
logj6k
sfjtani,
illetve
kedvezm6nyezni
azegymist
koveld
dvjAratokal,kirov6
rendszeben
kdlnek
ki.
"ahpnyugd['
generdci6kal.
Nemtudjuk,
hogymekkora
lssza lorla201O-ben,
2030-ban,Egyilyen
nyugdfireform
nemcsak
a generici6s
konlliklusokal
6lezn6
ki,hanem
2050.ben.
tov{bb
m6lyilen6
avagyoni
6si5vedelmi
kulonbs6gekel,
v6gs6
soron
hozzAj{rullg6rnicsakazllehet,hogya mindenkori,
adottgazdas6gi
helyzetben
milyen naalArsadabm
fenyeget6
ketl6szakadAs{hoz.
0tpedig
nemEu16p6ba,
Egyityen
illesse
mega nyugdfias
r6szesed6s
kod egy6nt
a keres6kori
hozzdj{ruldsahanem
vszelne.
aperif6il6ra
p6ldiula
mindenkori
illagb6rhezviszonyltva.
A
munkanyugdii
alapli{n,
"B'vdltozat jAru16k
(AHidkozlatd
lehitamindenkoriloft
meghatirozotl
biztoslAsa
a16nyri
szelet6re
sz6l,
a
Augusztinovics
lldnb,lli6l sz6la nyugdfvita'cinl
azNFO
leklnlet6ben
egyarAnl,
Ennek
megval6sftAstua
l0bbl6le
lechnika Td
rsadabnludo
ndny 16
6sa prad6k
szC
rcbenyi/o lt cikke
ahpjdnkdsz
i ll)
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Sztrdikd gydrmotokon?
A szeksz6rdihtisUzemdolgoz6inak A balj6skezdetekhezk6pestazt6n A krilf6ldit6k6s perszeels6sorban
b6rharca0gy kezd6d6tt,mint egy a dolgokhamarosannorm6lisme- az6rt v6s6rol hfsgydrat 6s b6rmF
jellegzetesenharmadik vil6gbeli derlceterel6dtek.A dolgoz6kszer- lyen mds 0zemetMagyarorszdgon,
sztr{- mert a magyarmunkaer6egyr6szt
r6rnt6nenet,s ligy 6rt v6get, mint vezetten6s fegyelmezetten
m6sahogy a kapitalistaEur6p6bana koltak,a hirekszerintj6l m0k6d6tta olcs6bba nyugat-eur6pain6l,
sztrdjkok6ltal6banv6gz6dniszok- sztrdjk6rs6g,6s az dgazati szak- rdszt k6pzettebb6s kulturdltabba
A
vildgbanmegszokottndl.
hogya munkdlta- szervezetis felismerte,hogy itt 6s harmadik
tak. (Fettdtelezve,
td teljesftiis a b6rmegdllapod6sbanmostm6rval6bana hazai6rdekv6- nyugati tdke ugyanolyan term6van sz6. J6l szetesm6donirdult megKdz6p-Euvdllaltakat.)Mint a f6lig telt poh6r delem l6tk6rd6seir6l
esetdben,itt is lelkialkatunkravan mulatkozottbe a munkatigyik6zve- r6pa - benne leginkdbbMagyarora jflius elsejdnhF szdg- irdny6ba,mint amilyentervagyopti- tft6sint6zm6nye,
blzva,hogypesszimistdn
meg a n6mettulaj- vatalbaldpettddnt6bir6gyorsanbe- m6szetesOszt6nneltdj6koz6dika
mistdnft6ljUk-e
j6val szer6nyebbmagyar t6ke a
donos6s a szeksz6rdihtlsosoktdrklasszikus Kelet-Eur6pa fe16.
t6net6t?
lennegyarAnrennyire
ostobadolog
A dolog el6g aggasa6anindult,a
,rMinden befektetdtdl
kritika
n6lk0l
mentalit6ssal
6s
mati
vadkapitalizmus
s a halegs6t6tebb
hogy
megkdvetelendd,
fogadnia kUfdldi t6ke mindenfajta
hangumisftatlangyarmati6llapotok
tisztefetben tartsa az orszig
kdroslentrilkapdsdt,ugyanannyira
latdt iddztea konfliktusnyit6nya.A
a t6ke term6ne szembeszeg0lni
vezet6megverel6se t0rv6nyeit,6skiilOniisk6pp
szakszervezeti
ne tegSren
olyat ami sajdt
szetesnemzetkdzi6raml6sdval.
szdleskdr0lelhdborod6stvdltottki,
s rem6lhet6,hogy a nyilv6noss6g hazijfiban is tiirv6nytelennek A szekszdrdieset tankdnyvbeill6
pontoss6ggal
mutatja,holh0z6dnak
nyomds6ra
a rend6rs6gk6peslesz
szdmftana."
hatdrai.Minden
a redlisk6vetel6sek
6rv6nytszerezniaz alapvet6jognak
hogy
befektet6t6lmegk6vetelend6,
De a sz6beli
6s t6rv6nyess6gnek.
az int6zm6nyfontossd- tiszteletbentartsa az orsz6g t6rer6szakszintj6ntal6nm6gjellegze- bizonyftotta
ne tegyen
Asi- v6nyeit,6s kUl6ndsk6pp
tesebbvolt a n6mettulajdonosnak gdt6s dnmagaalkalmassdg6t.
az a nyilatkozala,hogy ha 6rtesUlt kerben bizonyosannagy szerepe olyat, ami sajet haz6jabanis tdrsz6mitana.
aldcor voltannakis,hogyazamfgykUlf6ldi v6nytelennek
volnaa rend6rinyomozdsr6l,
j6vet 0gymond,,kocsi- tulajdonbakerult hristlzemdolgoz6- Elvdrhat6- 6s adottesetbensztrdjkBudapestr6l
-, hogy a
jdba riltette volna" Kuncze Gdbor inak 6G-70 sz6zal6kaa feltehet6 kal is kik6nyszerftend6
6s 6remelszir6nhangok
ellen6reis szakszer- hazai b6rviszonyokhoz
bel0gyminisztert.
f r kocsinehez6k- vezetitagmaradt.Az dgazatiszak- keddsekhezalkalmazkod6jdvedetA belUgyminisder
dolgoz6inak.
Jelen
k6nt 6s egy kUlf6ldit6kds kijdr6ja- szervezettagjai szdmdrakifizetia met biztosftson
va- pillanatban ugyanakkor (n6h6ny
enyh6nsz6lva sztrdjkmiattkiesettmunkab6rt,
k6nlval6feltUntetdse
inacitukroz.J6 lenne gyis ezftta! minden0gy tdrt6nik, specidlisszakmdtleszdmftva)
ku16n6s
szeml6letet
rossztr6f6- mint a,,norm6lis"piacgazdasdgok-ondlis ig6ny lenne nyugat-eur6pai
hinni,hogyegyszerrien
jdvedelmeketkdvetelni,hiszen a
16l, szellerfielenszellemess6916lban.
orsz6gszerte kUlf6ldit6k6tegyel6renem annyira
van sz6,6s egyetlenkUlfdldivdllal- Mindezrem6lhet6leg
figyelm6t a magyarcsfcstechnol6gia,
mintinkoz6semgondoljakomolyan,hogy felhivjaa munkav6llal6k
lejfura- kebb az alacsony b6rszinvonal
olyangyarmatontekletettbe, ahola arra,hogya szakszervezetek
rend6r0k6s a politikusokis a gyar- tdsa, az fugazalisz0vets6geksz6t- vonzza.(S ebbena tekintetbenKematosil6kalkalmazottai.A nemzet ver6se 6s a szakmaiszolidaritSs let-Eur6pakem6nyversenytdrsunk:
jelszavakra
6secsakisazoknak6rdekrik, n6hdny textiliparivdllalkoz6MabOszkeellenz6kieknek, gyengft
gyarmatik6nilm6nye- gyarorsz6gb6lmdris
jogdllamis6got
val6ban
akik
a m6golcs6bb
liberdlisokdics6r6
a
mag6ntulajvitte
ket
Rom6nidba
6t
akarnak
teremteni
a
a t6kdj6t.)J6
tdreknak 6s az 6rdekegyezlet6sre
pakkeriilt
A
hogy
htisosok
munkahelyeken.
a
szekszdrdi
mindenesetre
donba
tudni,
v6 szocialist6knak
Bdrcsak
is
6rtik
ezt.
konzervgydr
dolgoz6i
a
0szt0n6sen
szekszdregyardnt t6bbet kellene tenni0k si
politikusok
p6lddn
is
meg6ilefelbuzdulva
mdrissztrdjk- egyn6mely
az6rt,hogym6gviccb6lsekeletkez- di
hessenilyenldtszategyn6melyide- bizottsdgotalakftottakk6vetel6s0k n6k, hogy a tdrsadalmib6ke 6s a
lrracionAlis
meg6z6b6tk6- jogosnemzetibUszkesdg
genekben.A kUlf6ldibefektet6ka 6rv6nyesft6s6re.
senkitsemszabadbuz- s6hez er6s szakszervezetekreis
t6ru6nyeskeretekkdzdttis igensz6- vetel6sekre
mind- szUks6g
van.
dlveznek,
ezek dftani,de a szakszervezetek
leskedvezmdnyeket
k6t
infl6ci6ndl
esetbenaz6rves
szekorldtlan6s 6nk6nyesb6vft6seva:
ldptekakci6HegylGyula
l6bangyarmatidllapotokhozvezet- r6nyebbb6remel6s6rt
(Ndpszaua,/996. VlL24)
ba.
ne.

1996.augusztus
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xdzEnnn rc(feno*n{,wYLErRAT
f 996. Jullus l9-€n MAV Rt. Szeged Vontat6si Fdndksdg, Szeged-Rendez6
Kdsztrlt: A MAV Rt. Uzletigazgat6s6.gaSzeged mozdonyvezetdi, koll6gdk, sporttdrsak, barS.tok
kezdem6nyez1s0re, mely szertnt az €v eleJdn silyos balesetet szenvedett kollega

t6tn.r6zspr
g!6gfkezel6s6re gruJt6st inditunk.
Honapok 6ta tart mdr a kuzdelem az €letenek megmentes€ert, azert, hogr valamennyire uJra
eletkepes emberre lehessen. Jelenleg az Uj Klinfkan gr6srkezelik saJnos csekely eredm6nnyel -, rem6nyt, Javuliist taldLnegl budapestt magdnklinikArr
tudnak nynJtani. Ennek flnanszirozdsa azonban rendkivul k6ltseges.
A csal5.dJaeryedul nem k6pes ezt a komoly anyagl terhet vdllalni.
Az adom6nyokat term6szetes szemdlyektdl v6{uk, akik tisztelik, szeretik vag/ ismeretlenfil is

AITARNAK NEKI SEGITENII
Afotyamatosan Osszegnijt6tt plnzt kdz€rdeku adomAny sziimliin helyez-zuk el, amint szikseg
van 16.,Reszere felhasznii{uk. Ha bArmilyen ok miatt apervL felhaszn6.lnl mdr nem tudJuk,
rig/ visszaj uttatJ uk az adomAny ozok r€sz€re.
A szdmla megnevezese: It[Av Rt Szeged VontatCsl F6ndks6g
adomdnyszltml"a,,TOTII JOZSET gr6rykezel6s€re"
szdmlaszdma: I 1735oo.6-2o,46,574a
A szdmla kezel€ s €ueLmegbizzuk:
OTP CsongrS.d Megrei Igazgatosag a penzlrftezetet
Az adomnnA ok kezelEs€uel megb:tzz,uk:
Wanger Ldszl6 mozdonyv ezet6 szakszew ueti u gnriv6t
(l,aldk 6724 Szeged, R6kusi krt. f 5/a. telefon: 489-824)
Lapun6 KAsa Gydrgri uzletpolitikai fdmunkatdrsat
(l^aldk dllando: 6724 Szeged, Rokusi krt. 17/b.,
idetglenes: 6724 Szeged,Nyitra u. 7 /b.II.4. telefon: 490-09f )

MOSZKUPA
1996/1997
A MOSZ ismdtelten meghirdeti hagromiinyos
lidspAlydslabdarng6 kupaj dt.
Nevez€seketa teruletileg flletekes
lgazgat6sagi,figyvivdnel kell j elezni.
A nevez€st dtJ 15q) Ftlcsapat
A nevez€sidiJakat a tagcsoportok
pdnztdrosai 1996. sz,eptember15-ig
a.MOSZ 1 1706()16-2o,452423 szamrl
egrczdml6Jdra utalJak At.
Slpoe.I6zsef

- PIHENES
UDULES
rrrra

E,gervorvask6rzet6ben
I@RECSEI\IDEN
ket db hdromAgyas szoba (potagrazhato)
nydrl nduleshez 1dad6,koll6g6knak
kedvezm6nyes6ron:
Ejszafentent: feln6tteknek 60() rtlf6
glrerekeknek 3OOrt/fd
EraercHafi : Kov6.csGybz6
mozdorryvezetb
06-36-450-2r3
(este 17 6ra ut6n)
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Tbdjuk hdny dra van!
Mozdonyvezetd l6tszdm 6s szolg6lati 6ra 1996.6v 06. h6 20 munkanap
Szolgdlati
hely

Allom6ny

Szolg.
6ra

KjfrTgtetl
tfldra,,-"6ra

Bp. Ferencv.

358

50 &9

1043

Ktt. 6ra

584

160

Szolgtilati
hely

Allomdny

Szolg.
6ra

Kifrzgtetl
tfl6ra,,-"6ra

Kiskunhalas lO4

13 l7l

50

Szentes

237

15518
3l YZ

392

62

15726
8ll9

47

98

160

32

1836

160

198
I
8

22X
lo
4093

160

0
226
|

25
2624

160

246

t4
l5l5

160

l8

1314

160

16332
Bp. Eszaki

242

35 559

l3l2

526

160

16662
Szolnok

312

42W7

166

W

160

Vesu6

47 62

418

178

160

P6cs

244

38

62

160

DomMv6r

261

zffi

160

Nagykanizsa 195

16211
Bp. D€li

43

6101
16012

Gy6r

l8O

24755

Zl5

162t2
Hegyeshalom 86

10978

28

166

162

Szombathely 225

16302
Balassagyarmat60

Hatvan

142

8933

58O

172

ll

l8OO9

ll8

19

160

Celld6m6lk

2O3

Miskolc

Fiizesabony

448

96

239

160

Tapolca

88

773

44

0

t'to

lo

o

59 O4l

n2

4o96

t57

I

L3 627

169

237

32547

462

954

Nylregyh6za 242

l7 3I9

lO

r50

0

31 512

779

Szeged

158
ll9

Bdk€scsaba 175

18

160

IJil6z t

68273(J

8519 2888?

160.0

3962

z94t

t60.1

471
l'
t25t

4225
g

160.0

3066

160.0

5102

l2OZ
16

160

18428
160

160

1273
ll

160

Budapesttli. t7'16

245626

Miskok ti.

544

16332
726r,8

618

157
8l 3?8

839

160

Debrecentji.

15826

19550
160
L7 ll5
16881

13
0
864

1489
t2
U

160

23595

7O2

2W

160

16352

0
39
I

ZlhonylJi.

158

19550

13

1489

160.0

0

696

160
93 y2

160.0

16144
TAhony

10903
t47
11670
152

r5925
Piispdklad6ny 139

284'13
t54
278{l{J

160

Zalaegerszeg93

11
130

31 030
t5209
35 492
16()
24797
r49

160

16122
Debrecen

160

15719

0

16lt2
Bp. Kiiliinc6l6 5

l2l4

160

163r2

16113
Sz6kesfeh€rv6r348

669

Kitt.6ra

160

Szegediii.
P6csUi.

7OO

Szombathely 609

u.

2055

t2
2345

16144
91320
154
78 V6

238
0

El65
14

160.0

529

6655

160.0

t54

I

t3

A Mozdonyvezet6kSzakszerveznte
tlj6koztat6 kiadvdnya
Felel6sszerkesztd:
SIPOSJ6ZSnf
A szerteszt6sdg
cirne:1087Bp., Kerepesi6t 3.
Telefor/fax: I I 30-E1E, L339-54O
Uzemitelefon:OI - I 662, 0 I - I E40, 0 I - I 9-90,OI -21-87
Kdsziilt a TYRAS KfL nyomdaiizemdbcn
Felel6sveze(l: Andics Lfisr.l6
Gydrtisi szdm:96.066

