
Motftonunezet6n
ffi Iapla

A Moztorymetik Szokme tijibztao Hdutuya

VI. 6vfolvam 9. szdm Alapttds 6ve: 1892 1996. szeptember

,,EUR6PAr l,noznloN-wn nr 6rc P4P;l''
1830. szeptember 15.4996. szeptember 15-

Avasparipa tiirt6nete
Stepbenson;

Ldaontatd.s beljteA Rocket
A villg els6 vasftvonallt az ang)iai Stockon-Darlington
kozOtt helyezt€k tizembe, a sz1nbiny|kkiszolg|lls1tz. L

sziilitilsi kapacitis dtszor6s mdrt€kii nbvekeddse gyors

sikert hozott. Ez€rt tekintik sokan a vasiit sztilet6snapi6-
nzk 1825. szeptember 27-€t, az emlitett vasrit megnyitd-

s6nak napjlt.
Az els6 olyan vasft, amelyen igazdn kibontakoztak a

vaspillya 6s a g6zmozdony hatalmas mtiszaki €s gzzda-

sigi el6nyei, a LiverpooLManchester vasft volt. Megnyi-

tAsira 1850. szeptember 11€n kenilt sor.lgaz6b6l a vasrit

t6rt€netdt e napt6l sz6,miti6k. Ezen a p6ly6n ,,szolg6'lt"
George Stephenson Rocket (Rak6ta) elnevezdsti mozdo-
nya. A Rocket a hawanegy kilom6teres ritvonalat k€t 6ra

alatt tette meg.
Alig egy €vszdzaddal k6s6bb Sir Nicholas Gresley pom-
pis, iramvonalas Mallard g6zmozdonya fszak-Ang)ia

egyik mdr6szakaszln 203 km/6r6s sebessdggel szlgul-

dott, s ezzel a teljesitm€nnyel feldllitotta - mindmdig

veretlentil - a g1zmozdonnyal mrikbd6 vonatok vildgre-

kordi6t.
Mdr tz 1830-as 6vekben megterveztek 6s ki6pitett6k az

els6 tdvolsigi vonalakat. Az 1850es €vekt6l a nemzetkozi

vastu hill6zatnoveked€se eglszen fantasztikus mdreteket

6lt0n. A szlzzdfordul6ra a vonalak Osszesircn hossza

mintegy 1 milli6 2AO ezer kilom€ter volt. A h6l6zat zzt6n

trilnyflt Eur6pdn, s kdpess€ vllt ana, hogy ne csak

orszdgokat, de eg1sz kontinenseket kosson 6ssze.
Vasriwonalak vezettek keresztiil Fszak- 6s D€l-Amerikdn,

et Indien, a K6zel- 6s Ttrvol-Keleten eg6sz6n Kiniig. A

vasriti strat6gi6k tal6n egyetlen nagy veres€gi,iket Afrik6-

ban szenvedt€k el: a Kair6t Fokvarossal 6sszekot6 vonal

sohasem €ptilt meg.

,,NYITOTT KAPUK''
Az eur6pal mozdonyvezetlk napja tiszteletdre eb-
benaz evben is - immS,ron m6Lsodlk alkalommal -

rendezik eur6paszerte a mozdonyvezetlk a Liver-
pool-Manchester k6zdtt 1830. szeptember lS-€n
megnyitott els6 kddorgalmri vasutvonal id6pont-

Jara kitriz6tt megeml€kez€seket.
A Mozdonyvezetbk Szakszervezete ebben az €vben
a kozponti rendezv6nye mellett n€h6ny vontatdsi
f6ndks6gen a helyi Onkorm6nyzatok, a helyi irott
6s elektronikus sajt6 segitsdg6vel megrendezl a

,,IrYITOTT I(APUK''

elnevez€su rendezv€nyeit, amelynek alapvetd celJ a
a lakoss6g, az utazo- es a szAllittato felekkel meg-
tsmertetnl a gepeszetl tev€kenys6gek, nevezetesen
a mozdonyfenntartii.si - uzemvitel - 6s mozdonwe-
zet6i feladatokat.
Ennek keretdben ezeken a napokon az erdekl6d6k
el6tt megnyilnaf a f:dftl:ez;ak kapui, bekeldntest
nyerhetnek a MAV Rt. g€p€szeU feladatalnak elld-
tds6ba, valamint mozdonybemutat6k is szinesitik
a programot.

Az alflbbi szolg &latl helgeken tartanak
t ag cs,op ortJ alnk rendezu 6ng eket :

Kiskurlhclas Vontatd.st Fbnbksdg
l996.szreptember 04.

(Ez arendezvdny az un. .Halasl Hetek-
rendezv€nysorozatdba kerul beilleszt€sre. )

Sopron Vontatfisl Fbnbks€g GYSEV)
1996. szeptember 15.

Dombduar Vontatdsi Fbnbks€ g
1996. szeptember 15.

Slpos J6zsef
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Az 6szi tdrgy aldsok el6
A MOSZ 6let6ben a vdnasszonyok nyara egyben azt is jelenti,

hogy tagsdgunkkal, tiszts6gvisel6inkkel, testUleteinkkel v€g-

leges formdba Ontjtik 6vi elk6pzel6seinket. majd ezt prdbrfljuk

k6t- 6s tribboldahi t6rgyakissorozaton a lehet6 legteljesebb
m6rt6kig megi{llapod.isokban rdgziteni.
Az ez 6vi helyzetk6p azonban jelent6sen el fog t6rni az elmrilt

dvek6tdl, hisz bizonyos alapok lerakdsa 1995. december 29-

6n megtdrtent. Ez pedig nem mds, mint a MAV Rt. 6s a

szakszervezetek kdzdtt l6trejott ktizdptiivii megirllapod6s,

amely hiirom 6v tekintetdben r6gz(t meghatAroz6,deaz egyes

6vek tekintetdben elt€r6 alapvet6seket.
A MOSZ konekt 6s kisz6mithat6 szervezetpolitik6j6t tov6bb

folytatva tort€nik meg az 1997.6vi elkdpzeldseink kimunk6-

ldsa a k0z6ptdvf megdllapoddsban f<rglalt egyes fejezetek

megva16sitdsiira.
N6zzijk sorra, melyek azok a feladatok, amelyeket ez 6v
december vdgdig meg kell oldanunk.
- Rdgztteni kell az 1996. tvben bekdvetkezett infldci6 mdrtt-

kdnek, s a vesfundl megval1sult jdvedelmek, redlkeresetek

ardnydt. Ez azlrt fontos, hogy a tdnylegesen bektivetkezett

c s d kke nd s mt r t 6 k 6 t a z I 99 8. 6v i b Crt dr gyal dso kon fi gy e I e mb e

lehessen venni, mert az 196. 6vi elmnradds p6tldsa ekkor

ktivetkezik be.
- Jdvd 4vben a redlkeresetek szintentartdsa a ctl. Ez azt
jelenti, fu,tgy a korminy dltal prognosztizdlt 1997.6vi tervezett

infldci 6nak me gfeleld idve delem emelkeddsnek kell me gval6-

suln ia.
- A kottektiv szerzdd,ls tekiileftben ndhdny pontosit6 - 6s

esetlegesen korszerllsftd - vdltoztatdson klviil jelentds mbdo-
sltds nem vdrhut6.
- Az 1996-han megteremtett n{hdny rij int4zmdny tovdbb

finomitdsa sztiks(ges.

* A MAV nt-ntl tovdbbi l1tszdmcs1kkents kc)vetkezik be, ezdrt
a mozdonyvezetdk esettben szorgalmazni kell a term4szetes
Ittszdmfogydsktnt felfoghat6, s mCg mindig tartal4kokat je-

I e nt 6 kore n g e dmt ny e s ny ugdti azd s I e he td s€ g € t. Eme I I e t t szi'
gorrt tdsos garancia sziikstges az utdnpdtlds-ktpzds terdn a
mozdonyv eze tdi tanfolyamak befagyasztdsdra.
- Avdllalat eredmtnyes jobbttdsa €rdektben rtszt kell vdllal-
nunk az eszkc)zdk 6s a rnunkaerd hatdkonysdgdnak iavttdsd'
ban.
'- 

A b*tarifu-tdbla jelentds dtalakttdsa nem vdrhat6, mivel

sem koncepcifjdban, sem r€szleteiben 4rdemi eldterieszt€s
nem tdr f tn t .
Mivel a legfontosabb k6rd€sekben drdemi t6rgyalds csak a
kormdnyzati szdnd6kok nyilvi4nossiigra h ozatal.a, s egyes dcin-
tdsek megtdrtdnte ut6n lehetsdges. ez6rt megit€l6siink szerint
az 6szi tiirgyali{ssorozat cdlszerden oktdber v6g6n, november
elej6n kezdddhet. F-2. lehet6s6get teremt arra, hogy az 6sz
folyamdn kimunk4lt iitemterv alapjdn teruletenkent 6s a na-
gyobb szolg6lati helyeken tagsdgi f6rumokat tartsunk, amely
j6 alkalom arra is, hogy a szervezetpolitika - kdpzdsi szem-
pontokat is figyelembe vegyiik.
E c6lok megval6s(tis6nak els6 dllomdsa a szeptember 26-i
kiildOttkdzgyflds, ahol av6zolt k6rd6seket els6 kcirben meg-
vitatjuk, s a k0zgyril6s 6lldspontjdnak figyelembevdtel6vel
alakftjuk ki az orszdgii4r6 f6rumok tematikdjdt.
Az 199 6. szeptember 26- i ki.ild0ttk0z gyrll€siinlre m eghivtuk
Rig6 Zoltdn vezdigazgat6t ds Sipos Istvdn iizemeltetdsi ve-
z6r i gaz gat6 -hel yette s t.
A k0zgyril6s nyitott, melyre minden 6rdekl6d6 taglIrsunkat
tisztelettel v6runk.

Sipos Jdzsef

,

Az ORSZAGGY[]LES ffiOzAtr\
Az Orszdggylllis 6811996. (VII.9.) OGY hatdrozata a magyar
kdzleked{spolitikd16l 6s a me gval6sitdsdhoz sziiksdges Ie gfonto-
sabb feladatoknil
1. A Magyar Krizt6rsas6g kcizleked6spolitikai strat6gidj6nak f6
irdnyai:
- Az Eur6pai Uni6ba integr6l6d6s el6segit6se,
- a szomsz6dos orsz6gokkal az egyiittm{lkiid6s felt6teleinek
javitSsa,
- az orsa{g kiegyensflyozottabb t6rsegi fejl6d6s6nek el6segit6se'
- az emberi 6let 6s kiirnyezet v6delme,
- a kiizleked6s hat€kony, piackonform m{lkiidtet6se.
A fd irdnyokb6l eredd c6lok
- a megrijul6 t6rsadalom sz6llitdsi ig6nyeit javul6 szinvona-
lon kiel6gitd,
- gazdasdgilag hat6kony,
- a fejlett orszagok gazdas.{gaihoz tiirt6nd felzark6z6st el6segit6'
- az eur6pai 6s region6lis kiizleked6si rendszerekhez harmo'
nikusan illeszkedd,
- a teriiletfejleszt6si, foglalkoztat6si 6s szoci6lpolitikai c6lo'
kat teljesit6,
'(i 

hot,irozotot ozOmiggyiila oz 1996. iilius 3-i ulcsnopjrin fopdto d.)

- az idegenforgalmi c6lokat is szolgt{16,
- javul6 biztons6got eredm6nyez6,
- kiirnyezetv6delmi szempontbdl megfelel6,
- a fenntarthat6 fejl6d6s kiivetelm6nyett kiel6git6,
- az egyes ktizleked6si m6dok kiizdtti kooper6ci6t el6segit6,
- a rendkiviili kiirtilm6nyek kiiziitt is el6gs6ges szolgdltat5st
biztosit6 6s a honv6delem ktivetelm6nyeit kiel6gftd kiizleke-
d6si rendszer megval6sit6sit szolg6lj6k.
2. Az Orszilggydl6s fontos nemzetgazdas6gi drdeknek tatja az
orsz{g fiildrajzi fekvdsdvel tissztrangban l6v6 m6rt6kri ranzitforga-
lom megfeleldkiszolgdlds6t, az ebb6l szirmaz6 gazAasagi el6nyiik
kihaszn6l6sr{r Ennek 6rdek6ben a ransz+w6pai ktjzleked6si h6l6-
zatba illeszkedd, a lehet6 legkisebb kcimyezetterheldst 6s kiimyezeti
ig6nybev6telt okoz6 kijzleked6si trarzitfolyos6kat kell megterem-
teni 6s fenntartani.
Siirget6 feladat a f6 tranzit6ramlatok irr{ny6ban
- belsd 6s kiilsd region6lis fej6d6st is eldsegitd aut6p6ly6k'
aut6utak meg6pit6se,
- a vasftvonalak legal6bb 160 km/6ra sebess6gre tdrt6nd
6t6pit6se, a kdzleked6sl kapcsolatok feJleszt6se 6s ki6pft6se a
szomsz6dos orsz6gokkal,



- a dunal vlzltton az eur6pai IV. b. vizirit'oszt6lynak megfe'

lel6 param6terek blztosit6sa 6s a haj6z6st kiszolg6l6 legfon'

tosabb orszigok kdzforgalmri klkOtdk megval6sitrisa'
- a komblnilt 6rusz6llit6s feJldd6s6hez sziik#ges felt6telek

megteremt6se'
- a k0rnyezetv6delml szempontokat is flg5relembe vevd logisz'

tlkal k0zpontok l6tesft6se.
3. AzOrszilggyifl€s ngy hatriroz, hogy
a.) 6ruszfllitds korszeriis(t€sdt, hat€konysr4gdt el6segitd logiszti-
kai k6zpontokat meg kell val6sftani,6s ennek €rdek6ben a sziik-
sdges infrastruktfra ki6pit€s6hez 6llami forrdsokat kell biztosf-

tani,
b.) a kiizriti 6ruszdllftdsi teljesftmdnyek kdros kiirnyezeti hatdsa-

inak mdrs6kl€se, valamint a magyar kiizriti fuvarozds nemzetkiizi
versenyk6pess6g6nek nijvel6se 6rdek6ben a kdmyezetkimdl6
j6rmfvek besz.erzEs1t az 6llam kiizvetett eszkijzijkkel (vdm- 6s

ad6kedvezm6nyek, kedvezd hitelfelvetelek stb. biztosft6s6val)

segitse el6,
c.) a ktimyezetkim6ldbb, kisebb teriilet-felhaszn6ldssal j6r6 6s

energiatakar6kosabb vasriti €s belvfzi r4ruszdllft6st az illlatrt koz-
vetett eszkijziikkel segitse el6, a vasriti pdlydkon fokozatosan fel

kell sz4molni a sebessdgkorl6tozdsokat,
d.) a kiildnbiizf firuszilllitdsi m6dok eldnyeit egyes(td, azok
kiizittti egyiittmrlkiid€st eldsegitd. a kdmyezeti drtalmakat m6r-

#kl6 6s a fejlett eur6pai orsz6gokban is egyre nagyobb teret

nyer6 kombindlt drusa{llitdsi m6dokat az illamkiizvetlen eszkd-

ziikkel (elsddlegesen fejleszt6si, kiv6telesen 6s dtmenetileg ijzn'

meltet€si tdmogatdssal) segftse el6,
e.) a helyi 6s belfiildi tdvolsdgi szemdlyszdllitdsi kiizszolgdltat6-
sokat kiizvetlen eszkiizijkkel (a kiizponti kiilts6gvetdsbdl fejlesz-

tdsi c6lri t{mogatdsokkal is) segitse az 6llant,
f.) a lakott tertiletek bels6, sfnin lakott ijvezeteiben, a tiirt6nelmi
jelentdsdgri, mrieml6ki v6detts6gri, valamint a pihen6st, iidiildst

szolg6l6 tertileteken a szemdlygdpkocsi-forgalmat az illet6kes

hat6s6gok jelentds mdrt6kben korldtozz6k,
g.) fokozatosan meg kell teremteni a biztonsiigos gyalogos 6s
ker6kp6r-kiizleked6s felt6teleit, v alamint a kiizleked6sben iilla-
potuk miatt korldtozottak (pl. mozgdss€riiltek) ktjzlekedes6t

kdnnyit6' feltdteleket,
h.) sziiksdges 6s indokolt a dunai 6s a tiszai v(zikijzleked6s

fejleszt6se, a v(ziutakon a haj6zhat6s6g felt6teleinek javftr{sa'

kikdt6k l6tes(t6se, a haj6park korszenlsit6se,
i. ) az onz6gos kiizforgalmri v asrit - ma is dllami tulajdonban l6vd
- alaphdl6zatdt, az orsz,ilgos kdzforgalmd kikitt6k' valamint a

nemzetkiizi forgalmf repiil6t6r fiildteriiletdt 6s alapinfrastruktti-

r6jdt dllami tulajdonban kell tartani,
j.) a k6zlekeddsi tervek el6k6szit6se sor6n m6rlegelni kell a
gazdaslgi, tr{rsadalmi kiirnyezeti hatdsokat,
k.) sz6les kiirrl int6zked6seket kell tenni a vasftvonalak vasfti-

kiizrlti keresztezdd6seiben a mriszaki biztonsdg fokozdsa €rdek€-
ben.
4. Az OrszAggyrll6s felk6ri a Kormr{nyt, hogy a 3. pontban

foglaltak v6grehajtdsa €rdekdben dolgozzon ki int€zkeddsi prog-

ramot 1997. mdrcius 3l-ig,6s an6l t6jdkoztassa azOrszdggyiil6s
illet6kes bizottsdgait.

Dr. G6l Zolt6n s.k.,
az Orsziggytllds elniike

Valami van
Amikor 1992-ben a sztrAjkk0vetel6sek kdz6 felvett0k az rjj kdzleked6spolilikai
koncepci6 ig6ny6t mrir j6 n6h{ny vit in tri lvoltunk.
Alhspontunk szerint szuks6g van egy 0j, 6kol6giai alapokon nyugv6, sz6les
tirsadalmi lemogatotseggal is bk6 kOzleked6spolitikai koncepcr6ra, melynek
alapj{n harmoniz6lt torv6nykez6ssel kije16lhet6 6s behatirolhat6 az egyes kdzle'
ked6si a169azatok nemzetgazdasdgi szerepe.
M is16szt az 1 968.6vi kdzleked6spolitikai koncepci6 "Ald6sos" hat6sAra (az ut6bbi
6vtizedekben a legdurv6bb beavatkoz6s volt a magyarorszAgi telep0l6sszerke'
zetbe) b ligyelemmel, az ahhoz val6 viszonyt, helyesebben az azzal t0rt6nO
szak'rtist szeretl0 k volna e16rn i, m ert az 1974'es 6rt6ke16s meg hagyta a koncepci6
alapt6tel6t a kozutak fejleszt6s616l 6s a vasrjtak recionalizil6sd16l
Vitinkvolla jelenlegiMAV Rt.elnok6vel (akkorm69 minbzt6riumivezet6voll),a
mAsodik [|DF-es minisztenel is a koncepci6 sz0ks6gess6g6r6l. Ut6bbi, lal6n
sok-sok kovetel6s0nk hatisira, vAlfuonogatva koz0lte; "ha annyira akarlitok,
csinAlunk egy koncepciot'.
Elk6sz0lt nagy nehezen egy t6zissor, amely kis szines fiizetecske formijdban,
sok-sok k6ppel tarkitva ker0lt n6hiny parlamenti bzottsig el6, ahol nem nagy
k0z6rdekbd6sl6l kis6rve vitatkozgattak honatydink a k0zleked6spolitika 16nyeg6-
16l. M iel6tt azonban a parlament plen6ris il6se e16 ker0lt volna bdrm il6le ilyen c6l0
el6terjeszt6s, elfogadt{k (tal6n 53-54 o/o'os t6mogatottsdggal) a vasritr6l sz6l
t6rv6 nyt.
ld6n j0lius 03-1n azutin megsz0letett a 68/1996. (Vll.9.) sz 0rsz6ggy0l6si
Hat6rozat a magyar k6zleked6spolitikAr6l 6s a megval6sitAsdhoz sz0ks69es
leglontosabb feladatok16l, A k0zleked6spolitikai strat6gia (tehAt nem koncepci6)
csak negyedik helyen emlit i az emberi 6let 6s a kdrnyezet v6delm6t' ami6nma'
g6ban is elszomoril6.
A dokumentum misodik pontja surgeto leladatk6nt a,16 tranzitiramlatok iranya'
ban'elsOsorban aut6peryak 6s autoutak 6pit6s6t szorgalmazza, mdsodsorban a
vasritvonalak legal6bb 1 60 km16ra sebess6gre tort6n6 6t6pit6sdt 6s a kozleked6si
kapcsolalok lejleszt6s6t ki6pil6s6l a szomsz6dos orszdgokkal,
A harmadik pont ugyan emlit6st tesz a kozt1ti Aruszillildsi tellesilm6nyek kiros
kornyezeti hatisainak m6rs6kl6s616l, de ezt els6sorban Allamisegits6ggeltimo'
gatott, korszer0 koz0ti j6rm0vek beszerz6s6vel gondolp 6s csak m6sodsorban
t0zi c6lul, hogy a vasrit i 6s a belvhi 6ruszil l i ldst az dllam kozvetett eszkozokkel
segitse el5.
Nem r6szletezve tovibb a halarozat egy6b rendelkez6seit, az 0rszAggy016s
lelk6rte a korminyt egy int6zked6si program kidolgozAsdra, melynek hatdrideje
'1997. mircius 31 .
Most mir, bmerve a hatArozat sz6veg6t, nem kell hozz6 ragy bitors6g, hogy
megillapithat6 legyen: nem k6szult el [,|agyarorszig 0j kozleked6spolitikai kon'
cepci6la. A minbzt6riumi el6terpszt6sek az id6 mrillsival nem indukAltik a
tirsadalmi vitdkat, hanem 6ppens6ggel leszerelt6k. Szinte a teljes 6rdektelens6g
kis6ret6ben hozta meg ha6fozatat a Tisztelt Hriz an6l, ami nem az amire
szimitottunk, nem azllaialmazza amit v6rtunk. De talin enn6l b silyosabb hiba
az, hogy nem hatirozza meg viszonyAt a hirhedt 1968 6vi kozleked6spolit ikai
koncepci6hoz, imbdt a hatAtozatba bele lehet magyarAzni, hogy sz0letetlvalam i,
a t0rv6nyhoz6k loglalkoztak a kdzleked6si strat6gia k6rd6seivel,
Az mir nem zavarta sem az ebterieszt6kel, sem a k6pvbebket, hogy Eur6pa
nyugati le16n gyakorhtihg belejez6d0tt az az aut6p6lya 6pit6si prog ram, am etyt6l
a kozleked6si gondok megoldisit vi116k, de a rendre kialaku16 k6z0ti kozleked6si
cs6dok, az emberi 6let iobb minos6g66rt szavukal leleme16 civil szervezelek
k6vete16seinek hatisira, k6zvetlen eszkoz0kkel igyekeznek a ilv6ben mind l6bb
arut 6s utast a vasltra irAnyilani. Lehet, hogy az6rt nem veszik ezt ligyelembe az
illet6kesek, merl komoty gazdadisi- 6s lobby 6rdekek f0z6dnek a motorizici6
kisz6lesit6s6hez, a koztit dom inancrdienak lenntarlesehoz.
Az, hogy az ilyen "kozleked6spolilika" 

milyen haHssal van az emberi kornyezelte,
most mir orszAggy0l6si hatArozattal szentesilve b csak negyedrend0 k6rd6s. Az,
hogy ennek a,kozleked6spolitikinak'az 6rintett hkossAg 6s a k6s6bbi generici6k
litiik kdrit, ugyancsak negyedtend0.
vai'dtak a hegyek 

Dr. Bonilt J6nor
Szlll Sindor s.k.,
az Orsz6ggyiil €s jegy z6je

T6th Istv6n s.k.,
az Orsz,6ggy$l6s jegyzfie
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SZAKSZERVEZET = TJZEMI TANACS ?
G o n do la to k az 6 rdekegyez te tds i m ech a n izm us ro /

Az el rnltt id6szaktapasaalatai -tekintettd an4
frogy j6wa az orsz4lot, a vasutas mlnkav6lla-
l6|{<al konzuh6lok - ana k6sasheK ipgy
6sszefoglalva a szezat inform6ci6kat, sz6t ejt-
sek az &dekk6prdseleti, 6dekegyeaet6si rne
chanizmrsr6l, ezen belul is a szakszervezetek
6s az tizeni an6csok hely6rd, szerep6rd, i>
gosiv6rryair6l, s a Munka'liirv6ny'<iqrueben
biaositott k6pvisele,ti lehst6s6gerd.
Az a tapasztalatom, hogy a munkav6llal6k az
elrmlt nehany 6v alatt nem igaz6n ismert6k
rneg a tiw6nyi v6ftoz6sok, ez6ltd a nngv6l-
tozott szakszervezeti, illetve a v6lasztAsok
tjtAn ldtr€jott rJzeni tan6csok etterd feladatait,
k6ryiseleti lehet6s6geit, az 6rdekegyeaet6si
mecfranizmus 0jonnan 6pftkez6 suulc0rAj6t.
Az 19S el6tti npnolit szakszervezeti strukt0-
ra - b6r a jogosiv6nyok t6bb6-kev6sb6 ren-
delkez6sre 6lltak - nem igaz6n a mlnkAs
6rdekek harcos k6pviselet6t testesitette rneg.
Sz6lldgtlv6 v6lt a szakszervezetek Un.
,tanszrnisszi6s szerepe", arnely a gyakorlat-
ban aa ielentette, hogy a gazdas{;i vezet6s,
az MSZMP p6rtvezet6s 6s a szakszeruezet
azonos oldalon k6pviselte - ha tigy tetszik a
m"nkAssal szemben - a "magasabb" 6rdeke
ket. A szakszervezet rindea - vezet6in ke-
resaul - "sajetos eszkozeivel" tette.
Afriggetlen, alul16l szervez6d6 szakszeryezel
nngjelen6s6vel, az 1989-ben megalkotott
sztr6lklttrv6nnyel gyokeres vAhozasok k6vet-
keaek be.
Az 1 S2 6vi )C(ll. brveny - arnely nem egy6b,
nirt az 0iiasallet6 Munka Torvenytonyve - a
szd<szeryezetek mftod6si feltetelea, pontosan
meg@almazon jogosftvanyaj rn€llen els6 iz-
ben fogdmazza m€g az rlzeni tan6csi int6z-
rn6nyt, arnakfornajat, s atorv6nyben garanAlt

i4oeftvN1yait.
Tskhtsiik at mirdazokat a legrneghat6roz6bb
logosftv6nyokat, amelyeket egym6st6l fOg-
gedenol a k6t szerv€zet gyakorol.

ASZAKSZERVZET
-ioga, hogy a munkzugyi kapcsolatoka 6s a
m;nkaviszonyt 6rint6 k6rd6sskben tagjait a
nunkand6val szemben, illet6leg az 6llani
szervek el6tt k6pMselje,
-iogosrlt a tagjAt 6let- 6s munkakdrUlnEnydt
erint6 k6rd6sekben bi6s6g 6s m5s hat6s6g,
illeVe egry6b szervek el6tt k6pviselni,
iogo€rrt lolleldv szez6dsst kdtni,
- a m,nkaltat6t6l minden olyan k6rd6sben
t6j6koadast k6rheg arnely a munkavi-
szqlnyd 6sszeftigg6 gazdasfui 6s szoci6lis
6rdskdvel kapcsolabs,
- irgosuh a nunk6ltat6i int6zked6sssl katr
csdpbrall6sponlj6! v6lem6ny6t a munk6lta-
t6vd l6z6lni, konzultAci6t kezdem6nyemi,

- irgusult ellen6rizni a munkakbdlrn6nyeke
ronatkoz6 szab6lyok rnegrtanasft,
- jogosult a jogellenes munkaltat6i int6zked6s
ellen kifog5st benyrjtani.

AZ OZEM]TANACSOT
- egyrjtt*rnt6si jog illeti nng a kollektiv szer-
z6cl6sben meghat6rozott j6l6ti cel0 p6nzesz-
koz6k felhasznSl6sa, ill. az ilyen jelleg0 int6z-
rnenyek 6s irgatlanok hasznosftasa tekintet6
oen,
-v6lem6nyez6si jog illeti meg a m.rnkav6lla-
lok nagyobb csoportiat 6rirt6 mtnk6ltat6i in-
t6zked6sek megtetele el6tt, 8y k0l6n6sen az
6tszervez6s, aalakftas, privatiz6lAs, korsze-
r6sft6s k6rcl6seiben,

a szem6lnigyi nyilvintart6s,
a k6pz6s, a foglalkoztatasi t6mogat6s,
a korengedrn6nyes nngdflaz6s,
a rehahilitAci6,
a szabads6gol6s,
a munkaszervez6si 6s teljesftm6ny-
kove(elm6nyeK
az anyagi, vagy ak6lcsi elismer6ssel
jir6pitlySzd.
eseteiben.

Afelsorol6sb6l lAha6, hogy a nevezett joge
sftvenyokat imm6ron ka, egyme$61 frjgget-
len gr6mium gyakoolja. Alapvet6 kOl<inbseg
az is, hogy mfg a szakszrvezet a tagjai k6pvi-
selet6re jogosuh (kiv6ve a kollekiv szez6d6s
rnegkotds6nek eset6t), addg az rizeni hnecs
az rizem valarnennyi munkavSllal6ja kepvise-
la6ben l6p fel.
JelentSs kUlonbs6g az is, hogy az Uzeni ta-
n6cs av6llalat mikdxl6s6ben, gazd6lkodasa-
ban fejtheti kj k6pviseleti szerep6t. En mrhtia
6s cdozza aa atih6s is. niszerint a v6llalatn6l
szervezstt sar{l&al kapcsolatos p6rtdlan
magatart6sra kotelezett, azaz sar4kot nem
szervezhet, n€m temogathat 6s nem akadA-
lyozhat.
Af6 kerd6s tehat az, hogy a hazai viszonyokat
tekintve a torv6ny 6ltal sz6tv6lasztott jogosft-
vAnyok el6gsegesek-e az 6talakul6 gazdas6-
gi viszmpk koz6tt a nunkav6llal6k alapvet6
6rdekeinek meglelel6 k6pMselet6re. E porm6l
Kilcinbdz6 v6lem6nyek 0tk6znek a k6rdes
megv6laszd6s6ban.
J6magam azok k6z6 tartozom akik aztvalljAK
lrcgy a biztosftotttdrvenyi lehet6s6gek, az 0n.
gyenge jogosivanyok kategbri{aba tartoz-
nak Mindenekel6tt az6rt vallom ea. rnert a
Munka loru6nyk6nrye el6ft,asainak rnegs6r-
t6se nem szankcion6lt, azaz az el6ir6sokat
fQyelnnn kiv0l hagy6 (me9s6rt5) munk6ltat6t
nem fenyegeti konoly k6vakezm6ny. Az
egyet6rt6si- 6s va6jog, amely ,er6s" jogosit-
vanyokattakar, alig terjed ki n6h6ny k6rd6sre.

A harrnadk nagyon fontos szempont, hogy a
k6t szervezst t6bb ponton nem kelben elha-
t6rolt egym6st6l, s Qy esetenk6d Af€d6s€k
mrtd<oznak, melyek olyan nen*fu6ndos ri-
valizeci6t j€lenten€kjelenth€tne( hogy azok
ered6jek6nt 6ppen egymAs torekv6seil kioh-
va, alapvet6 feladauloak nem tudnak rneg-
felelni. Kovetkez6sk6ppen, kepvisdtjeik 6r-
dekei nem juhak kifejez6sre, az an(gy gaz-
dasSgi er6fol6nnyel renddkez6 munlcAltatd
akdatot nem k6pesek ellensrlpzni.
Az elnpndottakb6l egyenesen k6vet<ezih
hogy ma az igazAn r6s jogosfiv6ny lehet&
s6ge 6s fegryere a mrnkar6llal6i ddalnak a
sarejkjog, amely kdaudotan k6t6l0 fesyver,
s helytelen, felel6d€n, felk6szril€tel€n alkal-
nlozAsa bunnr6ngk6nt Othet Mssza, kovet-
kezm6rrye a munkav6llal6ra kaasztrofafis le
het, a szakszervezetet pedg 6vehg, 6vtize
dekjg visszavetheti, srlyosabb eseben
(anyagi felel6ss6g nng6llapftSsa eset6n) tel-
jesen felsz6nnlhatja.
Elergedhetetlen0l fontos kiharBsulyozni,
hogy a m4yar sfr4ld6rveny a mrnkabe-
szuntet6sre vonatkoz6 jogot a munkav6llal6
sz6m6ra biztosftia, ez6ft azl az 6rdekk6pvise-
leti szerv tagjai v6lern€nyenek birtokaba szer-
vezi, koordin6lja, azaz albw6ny keretein bel0l
tar$a a m,rnkav6llalok elhatarozasal, akara-
t5t. Ez6rt nem elfogadhat6, s tobbnyire hrkSs-
raft6ft az asdr{lkbeielent6s, arnelyet szerve-
zetek, testuletek hirdetnek meg olynddon,
hogy 6ppen az a szem6ly, aki szem6ra tdr-
v6ny garant6lja a munkabeszUntet6s jogA,
legutoli6ra 6rtesul an6l, hogy m6so( m5sdt
dontottek helyette 6s telette.
Van m6g egy, nemelhanyagolhat6 kovetkez-
m6nye a lelel6tenUl alkalmazott szrqkbeje
lent6snek vagy fenyeget6snek, a kit0zott c6l-
hoz kapcsol6do nngAllapodAs elmaradAsa
ellen6re trirt6n6 sztr6jkvisszavon6snak Ez az
a v6gtelenUl ronbol6, demoralizAl6 hellast,
amely a m;nkalrarc 6vsz6zados tfiS
net6ben, a legv6gs6, legnyornat6kosabb esz-
kiz lejard6seban testesrll nng m.lnkav6lla-
l6i, munkAltat6i oldalon egyar6nt.
Teny, 6s besz6lni kell r6la, hogy a m.rnkav6l-
lalok egy kisebb r6sze, a nem kell6 ismeret-
anyag hirot6kban ryy gondolja, hogy az
amugy is kev6s lorintjaikd nem adjek egyet-
len szakszervezetnek sem, hiszen - v6lik 6k
- a kollektiv szerz6d6s r6juk is vonatkozik, az
Uzemi tanAcs pedig ellAtia 6rdekeik v6delm6t
an6lk0l, hogy tagdlat kellene fizetni.
Mint lAttJk a jogosltv6nyok osszevet6sekor, a
k6t szervezet kompetenci6ia rnossze nem
ugyanaz. De gondoljukvfuig aa afolyamdot,
hogy hovA vezst bArrnely szakszewezet l6t-
sz6m6nak jef ent6s csdld<en6se, azaz a&lc



lF tagdiak dasztikus elnnrad6sa Mind€nek
e6n a szUks6ges szelleni h6t6r dkop6sa a

fdk6saitt 6s alkalnns szemdyek elt6toz6sa
Ea kovsti az int6znr6ny, a szakszeil€z€t lrun-
l€sz€rvezet6nek gazdas6gi 6sszeonlAsa a
reprezentefivitAs elvesa6se, a csdd' rnail a
szenezetfelos/5sa Az Qazi kOvetkezrn6ny a
mrnkav6llatd oldalon kbvedcezik be. A munkAl-
td6 gazdasfui er6l6l6ny6ntil jelends szalcP
pa6trssal, egyre i$b, a kor t<6vaelrn6ny6nek
rnegtelet6 rnenedzsrnenttel, s hatalrnas
nrennyis6g0 inform6ci6halnrazza.l renddkezik
Ea az egy6n - nint mlnkav6llal6 - nem k6pes

ellensllyom| s b6r egy egyenrber k6pes lettet
a szelleni csata nregvfu6sdra, d6n6 6ntdnt-
nint Denpld6sz kar{a -on brnyosul feie lelett

m.rnkdrety6nek etvesa6se r.rgy' ftogy mlnk6l'
tdia ninden lehets6ges e6tast' i4szab6lyt
6rv6ny€sen bstart
Ez az a kapitalista pracgazdas6g' rnelyet a
mrnk6sok ddal6r6l csak 6s kiz6r6lag a szoli-
darit6s elv6n m0kdd6, megfelel6 h6ttergt fd'
ronuhat6 k6z<isseg, a szakszeruezst k6pes
ellenstlpzni. Ma Magyarorszfum nincs iga-

z6n hiteles kimr.rtat6s a szakszervezeti tagl6t'
sz6mr6l. Egyes, nr69 nem vagy csak r6szben
pivatiz6lt nagyv6llald es€t6ben npndhat6 el

szAnrottev6 szervezetts6g'
J6l pfllcfrz.a ezt n6h6ny, a saidban megje
len! s Eur6pa nytlgati fel6ben rna rn6g gon-

doldban sem megengedret6 olyan ese-
nr6ny, amelynek tanrii lehetjnk. Szakszerue
zeti vezet6 megveret6s6td, mlnkav6llal6k
teljes kiszolg6hatottsAgAB terjed ez a skAla.
Visszat6rve az eredeti gondolafnz 0gy hi-
szem, hogyaclnben leh k6plet helyesen 0gy
harBlk e szakszeruezot nant egyenl6 a
(tsemi tan6ccsal. A jelen 6s a jdv6 honatyei
- kik form6li6k haz6nk tbv6nyeit - hirtokosai
annak a lehetis6gnek, ftogy iogalkot6 run-
kAjuk eredm6nyek6ppen nrene tart az 6rdek'
egyeztet6s szekere'
Ezek a gondolaok tsnEsz€bzerill€g nem lt-
tdtrlzd< az Adekegye#tet rn€charizrus
jdeile$ blils wdilun6, t{pzen a k6phez td-
bzk a szd<szsvezeti lonfdderAcilksz6vetse
gek rrurklia az Oszfum EdekegyeaedTa
nb (nnb/n€k sfirrlolr6ja 6ppat adaK6s ddt
dD, de kietabzk a ldzelmJbm megv6,lcacftt
mrr*atr6ddni Uzots6gok ldpisd6hek tw6
keryCgp is. Tsrn6szetesen afelsorol6sbol nem
nnrdr*rak ki azok a civil sz€ryezetek sen!
arndyek olyan r6€g€k€t ldpvis€hd( ane!*
holatabzesa 6s ffiekdnek rnegjdstft6se rna
n6g nenr rngokbt Mindetfrez kl6'tdsarpia
6stiidenr salks6ges. E tel€tdek megl6te !iz'
bslhdja ut, trogy 6pPst 0gy, at'ogy azt a ha
gyonte'yokkd bi6 denpk&id&an t4asz-
tdjt& n6lukb nt€gval66dlm' az int6zrn&ryd(
nfldclen€k s vdanornyi*t elbgaduk azt'
lngy a sksfrJ AHspont Ukdzt€t6se ut6n €fio
gdff nt€gdl+odeok szUessenek
Ez azonban nr6g nem holnaP lesz!

Sipos J6zsd

frkesi s kiivetendfl gazdasdgpolitikdr6l

A korm6ny ne engedien
o szqkszervezeteknek!

Nem szabad engednl a szakszervezetek €s a kiil6nb6z6 lobbyk
nyomtls6nak, aitkor a kormAny meghozztmaJd az antllnflAcl6s
trit6ztea6seket - olvashatd glbkgs,l lAszl'NlszP -kcpvlseld tanul-
mfnyrflban, amellfien dsszefoglalta a vdlasztlsoklg htltralev6
ld6szakban k0vetend6 $azrlasdgpolttlka alaptdzlselt'

Szabados Kriszti6n
tulajdonban l€v6 villalati szf€rdban
er6sek, 6ket €rinti leginkibb a t€rve-
zett l6tszdmcsokkentes. Mdrpedig a
kormdny nem tiizhet ki reilbdrpozi-
ci6kat a kozalkalmazotti sd€riban
teliesiundnykovetebn6nyek ndlkul -

fogalnazott B6kesi Liszl6. A bels6 ke-
reslet novel€se nem ton€nhet a kolts€g-
vet6s kirira a hiiny emelked6s€vel.
Mindez r6sz6t k€pezi az illamhiztartisi
reformnak is, amelynek sorin az int€z-
m€nyrendszer racionalizilisira, a l€t-

szimle6pit€sre, az dnkorminyzatok €s a
tb itfogo reformiira, illewe az oktatisra
helyez6dik a {b hangsirly.
A tanulminy si.irgeti a versenyktpess6g

iavitisit, amit a beruhizisok, azon beltil
is az infrastruktirra feileszt€se, az export
6s az importhelyettesites er6telies ndve-
l6se, a k€pz€s 6s a kutatis-feileszt€s
kiemelt kezel€se, valamint a multinaci-
onilis c6gek beszillit6i hilozatinak b6-
vit6se r6v€n tart el6rhet6nek.
A k6vetkez6 vilasztisokig fel kell gyor-
sitani a privatizici6t a bankrendszerben
6s a versenysd€riban. Ugyanakkor nem
engedhet6 meg - 6.ll a tanulminyban -,

hogy az APV Rt. misodik, kolts€gvetC-
sen kivtili illami redisztribirci6s kozpont
legyen. Ehhez Bekesi Lisz16 k€rd€sunkre
annyit fffzott, hogy az APV Rt. saiit
hatiskor€ben 100 milliirdos nagysig-
rendri garanciikat villalt az els6 fel €v-
ben, amivel messze tirll6pte az eredeti
tervet. Ezert elkeriilhetetlen, hogy a pri-
vatizici6s szerv hatiskdrEt a kdltsCgve-
t€si torv6nyben - a korminyEhoz ha-

sonl6an - korlitozzik. A volt p€nziigy-
miniszter aggaszt6nak tartotta tovibbi
azokat az onitment6 torekv€seket, ame-
Iyek az APV Rt.-n6l tapasztalhat6k.
B6kesi IJsd6 a szakszervezetekr6l
sz6lva kierrelte: k6rd6ses, hogy a kor-
ndny vdllalhat-e tart6san 6s kizlr6lag
olyan politikai sz0vetsdgeseket' ame-
lyek ellen€rddreltd( a reformokban.

(Viliggazdasig, 1996. jtlius 23.)

A vitaindit6nak szint anyaSot el6szOr
harminc neves kozgazdisz, majd az
MSZP szociildemokrata tirsulisinak
agjai elemeztEk, 6s ebb6l sziiletett meg
az a tanulminy, arnely a vilasztAsi ciklus
v6g€ig alkalmazand6 gazdasigpolitika
legfontosabb t€ziseit tartalmazza' Az

1 995-6s sabilizici6s csomaS elkeriilhe-
tetlen volt, €s az a gazdasigpolitika v€g-
rehaltisa ter€n hozott gyokeres fordula-

tot - illapitia meg a vitairat. A csomag
pozitiv hatisai kozott emliti, hogy meg-

szfint a kiils6 Cs bels6 finanszirozisi
vilsig, javult a gazdasig venenyk6pes-
s€ge, n6tt a termel6kenys€g 6s a hat€-
konysig, gyorsult a privatizici6. A ne-
gativ kove*ezmEnyek koziil a tanul-
miny kiemeli a felgyonult inflici6t, a
reilb6rek I 2 szizalCkos cs6kken6s6t 6s a

bels6 piac szfkii,l€s€t. Hangsulyozza,
hogy az export b6vtlese iltal kelten
gazdasigi nbveked6s m€rt6ke nem tudta
ittorni a 0-2 s2a16kos, a stagnilishoz
kozeli sivot.
A tanulminy k6szit6je szerint a kovetke-
z6 k6t €v legfontosabb gazdasigpolitikai
feladata a stabilizici6,,kOvetkezetes,
megalkuvismentes folytatisa, fordulat-
szerf kampinyok n6tkul". Ova int egy-
ben att6l, hogy az el6rehozott vilasztisi
kampiny miatt a korminy iriabb, meg-
alapozatlan kotelezens€geket, elosztisi
terheket villaljon.
B€kesi liszl6 lapunknak nyilatkozva el-
mondta: az iltala iavasolt gazdasigpoli-
tika egyik legfontosabb pill€re az infli-

ci6 letOr€se. Ennek sorin konkr€t gya-
korlati dont€sekre van szuks€g, amelyek
l6nyege, hogy a forint csirsz6 irfolya-
min kiviil ne €puljenek be irkovet6
mechanizrnusok. Ezzel a t0rekv6ssel
szemben rendkivul er6telies nyomds
apaszalhat6 szakmai, terUleti 6s
szakszenezeti oldalr6l. Mivel az €r-
dekk€pviseleti szervek 6s a lobbyk
els6sorban a kots6Svetdsi €s az {llami



6 Mozdonyvezet6k Lapja 1996. szeptember

E ml6ke z6,s egy tr ag6,di6r a
R6gi szomorf vasf ti katasztr6fa 6vfordul6j6hoz kiizeled-
v6n eml6keziink az 1931. szeptember 12-13-ra, a biator-
b6gyi V0lgyhidon tdrt6nt mer6nyletre.
Egy ismerdsiim k0zbenj6r6sdval, illetve segits6g6vel sike-
riilt megkapnom az eredeti fot6kat, leir6sokat' adatokat.
Ezfiton szivesen k0zreadom, tekintettel arra' h0gy ez a
t6ma sokakat foglalkoztal
A Mozdonyvezetdk Evkilnyve 1996.6vi kiadSsa is foglal-
kozik az esettel ,,Torb6gyi V6rtanfik" cimmel, de szeret'
n6m kieg6sziteni, egy kicsit r6szletesebben leirni a 65 €vvel
ezeldtti t0rt6nteket. 

i.

A 301 sorozati gfzmozdonyok l91l-1914 kOzOtt kdsziiltek.
Az akkori id6k legimpoainsabb, legnagyobb teljesitm6nyf,
Eurdpa szerte hfres gyorsvonati g6zmozdonya volt a MAV-
nak. A P6rizsi Vil6gkidllit^4son aranydrmet, nagydijat nyert a
szdp, ardnyos m6rndki munka remekmfvek6nt. Ebb6l amoz-
donytipusb6l 20 db kdszUlt iker viiltozafban, majd l9l2-ben
2 db kompand vdllozat. kis6rleti jelleggel. A MAV G6pgyrir
el6szcir alkalmazta a de-GLEHN rendszerii hat6st. A moz-

donyt 2.C. l. (PACtrlC) tengelyelrendez6sti fut6mfive alkal-
massii tette gyorsvonatok tov6bbit6sdra
Ndhriny adat a mozdonyrdl: tdmege 14l tonna, 26 mr viztar-

t6lyos, 8 tonna szenet lehett t6rolni a szerkocsiban. 1500 kW
teljes(trn6nyri, a kapcsolt kerekek dtrn€rde 1826 mm. Enge-
dllyezett sebessdg 100 km/6ra, de a rend6ri pr6Mn el€rte a
140 km/6ra sebess€get is. Kaa4nnyom{sa 12 bar volt.
Osztott hajtr4sri volt, ami azt jelenti, hogy 4 hengeres g6zg6p-
k6nt, a kiilsd hengerek, a f6keret ktils6 oldalidn helyezkedtek
el, a mdsodik kapcsolt kerekelae volt szerelve a hajt6nid. A
f6kereten beltil elhelyezkedd ket g6zhengert pedig az elsd
kapcsolt ke€kpdr tengelye - amely g6rbitett volt - rdvid
hajr6nid hajtotra.
1912-ben egy pr6bamenet sordn a Budapest-Pozsony ktizdtti
212 km-es t6volsi4got 700 tonna tomegfi gyorsvonattal2 6ra
25 perc alatt tette meg. A vonat a vizszintes piilyaszakaszokon
el6rte a 120 km/6ra k0riili sebessdget.
1931. szeptembere l2-6n Morvay Alajos 6s Nemes Mikl6s
elindult vdgzetes ftjtua.
A 301-001 psz. mozdony a 10. sz. vonattal - melynek sflya
630 tonna 6s 12 kocsib6l 6llt - 23 .30 6rakor indult el a Keleti
pu-r61. A katasztr6fa a szemtanf szerint l3-in N.lZ 6rakor
k0vetkezett be. A balesetetaz okozta, hogy a bal vdgdnyjobb
oldali sfuszi4l6bdl kb. 7 mdteres darabot kirobbantottak.
A vonat sebess6ge a robbands pillanati4ban 70 km/6ra kdrtili
vol t. Ennek krivetkezt€ben a gyorsvonat m ozdony a €s a hozzA
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kapcsolt kocsik kisiklottak. A szerelvdny a vizszintes hajitds
trirv6nye szerint mozgott. Ezek szerint a mozgi{sok dsszet€te-
l6nek elv€Ml kcivetkezik, hogy a mozgds rigy alakul, mintha
a jdrmfvek egyenletesen haladndnak, a hfdrdl val6 lecsfszds
pillanat6tdl ftiggdleges ir.4nyban, szabadon esnek.
A mozdony 6s a kocsik a hidfdn l€v6 v{gfuy talpf6in, majd a
Vdlgyhid els6 dthidal6 szerkezetdnek hidfdin ugrdlva grirdiil-
tek tovdbb.
A mozdony jo66 sldeli g6zhengere a hfd korl6tjdt elsodorva
a vilgfinytengelytdl egyre nagyobb mrdt€kben eltdvolodva,
egyensrilydt vesztve, majd a szerelv€nyek is egym6s utdn a
vOlgybe 6s a hidf6rdzsrire zuhantak.
Mivel az esemdny vdrallanul kcivetkezefi be, a mozdonyvezetd
a fdket csak 2 mp utiin hozhafta mrik<id6sbe. A teljes f6khatr{s
csak 7 mp utdn kdvetkezett be. Megdllap(thatd, hogy a kritikus
66 m riton alig lehetett fdkhatrls, ha a mozdonyvezet6 a fdket a
robbands pillanatdban nonnal mdk(ddsbe hozza.
Akatasztr6fa arobbands helydtdl a ftildre zuhan6sig a 66 m-es
fton maximum 6-8 mp alatt zajlott le.
Az is elk6pzelhet6, hogy ekkora sebess6gn6l a mozdony
olymCrtdkben ugrdlt, hogy a mozdonyvezetf meg sem tudott
kapaszkodni. Mire felfogtrik volna, hogy mi tdrtdnt, m6r
halotak voltak. Avonaton kb.l2Ll26 utas lehet€tt.
A Belga C-A jelz6sii kocsiban
az ostendei h6l6kocsiban
a CFR kocsiban
a BBO kocsiban
a BBO hdl6kocsiban
a BBO C-A kocsiban

;tf "sq:fllr#:i*FfFlf

; **c+*ir

a BBO B-A kocsiban
az FS kocsiban

20-22 utas.
l0-12 utas lehetett.

A halothk sziima 5 vasutas, 17 utas. A sdriiltek szdma l5 f6.
A szerelvdny elszakadt 6s 6 db kocsi befdkezddve, kOzvetle-
niil a hid eldtti vdgdnyszakaszon maradt.
A merdnylet tettese Matuska Szilveszter magyar sz{rmazisi,
osztrdk iizletember volt.
Matuska 42 6ves, ki{ntortanft6 kdpzetts6gri, n6s, csal6dos ( I
kislSnya volt) f6rfi, akit elfogdsa uti4n a magyar bfr6sdg 6let-
fogytiglani kirtcinre ftdlt. Meg6llapftottdk, hogy ez az 6riJ.lt,
elmebeteg merdnyld kordbban mdr Ausztri6ban 6s N€metor-
szilgban is kcivetettel vasfti pdlya robbant6sos merdnyleteket.
Ausztria kiadta 6t, de csak azzal a felt6tellel, hogy ha halSlra
is it€lik, nem v6gzik ki. 1934-ben kegyelmet kapott, a hali4l-
biintetdst dletfogyti glanr a v lltoztattik.
A Vdci Foghrizban 6izt1k, majd a mr4sodik villghi4boni vdge
fel6 nyoma veszett. A frontra nem vitt6k, mert elft6lteket nem
soroztak be. Nem igazahir,hogy az oroszok robbantiisi szali6r-
t6nek alkalmazti4k volna. A hdboni alafl a vdrosba nyomuld orosz
hadsereg fegyveres er6i a rabokat szabadon engedtdk.
A merdnylet ind(t€ldval 6s annak kcivetkezm6nyeivel iddn-
k€nt mdg mindig foglalkozunk. A stilyos katasztr6fa hi4tter6-
nek rdszleteit mdg mindig homr4ly fedi.
A temdval eddig 2 film is foglalkozott. Felmeriilt bennem a
gondolat, hogy minden dvben az 6vfordul6n, a Mozdonyvezetdk
r apja fjsdg cimlapj6n megjelenne a 301-es g6zmozdony fot6ja
6s eml6ktr4bf6ja, megemldkezve a katasztr6fa {ldozatatra.

Bolla G6za
nyugdijas mozdonyvezet6

#' f

20-22utzs,
3 utas,
I utas,
4 utas,
I utas,

60 utas,
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A VONTATAS JOVOJE
Forditds a,, voBA lts"-Magazin/GDL-Havi Lapidnak 1996. 06. havi szdmdbdl

A orivatiz6ci6 vonatkoz6sirban, ezideig de le9k6s6bb 1999. 01 . 01 -ig meg kell hogy

egyed0l a GDL h arcolt a vas0t bels6 er6- tort6njen.
siikos Ataf akit6sa miett. A k6vetkez6 mot- tursk6rd6s. (az 6br6t l6sd ktll6n)

toalattegyengetteaDBAGazutat:,Vissza A felvAzolt 6br6b6l is kitgnik azonnal a

az riztetiionyeghez", egym6sutan tette a k6rd6s "avontatAs sorsa"
krllonboz6 vatiati teruleteket visszalog- Mi mint a N6met Mozdonyvezet6k Szak'

hatatlanul 6nAll6vA. szervezete (GDL) kb. k6t 6v 6ta koveteljuk

R fiseUU 6s versenyk6pesebb v6llalatok a vonatatas megtart{sAt tagjaink 6rdek6-

ugyan az dsszgazdas6gi irAnyzatoknak ben..Jog'ilag a kft.-t Eenliuk.Mi minden

mlgfeleltek, 6s e} nem ielentett okvetlenul er6nkkel a kft. megalakul6s66rt sz5llunk

far6xat. Az el6felt6telek szerint az etgon- sikra, mivel ez a koll6g6knak, akik ezen a

ootter gtooai. koncepci6 alapiai egy j6v6- ter0leten dolgoznak ill. a konszernek is j6

Ueni g;zOasagos vasuti konsiern megte- volna, ugyanis a szdrlliit6si uzletAg optim5-

remt6;6t c6loztak, versenyk6pes v6llalati lisnak mutatkozik'
egys69ekre bonwa.
iiOni hogy a munkav6tlal6k egy ilyen A GDL harcol a Vontatdsi-Kft 4rt

lelleg0 strat6*giai tervr6l nemtudtak semmit M6rlegelend6 alegfontosabb 6rv a Vonta-

.".-C.azon-nyombanjogosk6telyeikme- tas-Kft.-6rt a Division6l6ssal szemben:

rultek lel az egziszteniiajukat illet6en. Ez V6llalati szemPontb6l lehet6v6 teszi a

sz5rmukra bizo-nytans6goi 6s a j6v6t6l val6 mozdonyvezet6k 6s a rnozdonyok k6zpon-

fetelmet lelentett, am-ely term6szetesen ti vez6nyl6s6t 6s a mozdonyvezet6k ket-

nem igen'lavltotta a munkahelyi l69k6rt, a s6gkiv0l egy rugalmas 6s gazdas6gos ka-

hangutatot. paclt6rs kihasznal6rs6t ielenten6 az eg6sz
terUletre Atfog6an.

Hatdrnap a Vasiti relorm 2 /6pe6i6hez: Mindenek el6tt az 0gynevezett "holtid6k" 6t-

/gg8. /2. g/. hidal6s6val, aalzemzavarok 6s a rovid ha-

ie, ^, ait6ban All az 0gynevezett Vas0ti t6ridej0 megrendel6sek jobbanteljesfthet6k

reform 2. l6pcsdje, ez mZr torv6nyes elSi- lenn6nek, ha a vezet6s (management) az

r6s, miszerint legalabb a tSvols6gi, a helyi, eg6sz tertiletet egy k6zben tartanna. Ez a

a teherforgalmii6s a p6lyAkat slervezeti- sz0ks6ges Know-how avontatas rendelke'

leg 6s szimvitelileg egymast6l el kell v5- z6s6re 6llna. Pontosan a mai helyzetet ala-

talaani, miutan mind i n6gy emlitett terti- pulv6ve a DBAG-n61, amely nnst meg csak

let on6ll6 r6szv6nyt6rsasagga ataxut at. iddben korl6tozon (kb. a 2002-es 6vig) 6s a

Ez afolyamat legkor6rbbanl-997. 01 . 0'l-ig, szovets6gi beruh6z6si eszkdzdkkel szArnol-

A VONTATAS SORSA

ni lehet, a kibontakoz6si l6zban gazdasagi
aspektusokat is kell tal6lni 6s feln6ni ah-
hoz, hogy az ritemezetlen strukt0r6kat ne
bonts6t sz6t k6nnYelm0en.
Arra kell rAvezetni a VontatAsi'Kft. munka-
v6llal6it, hogy sajet vAllalatukkal azonosol-
ni tudjanak 6s sajetfelel6ss6g0k m0kdd6s-
k6pess6 v6lj6k.
Ezek az er6leszit6sek Pozitlv kihatAssal
lesznek a v6llalati m6rleg alakul6s6ra' 6s
ezSltal az Uzlet6g eredm6nyei lathat6ve
vAlnak, hogy a Vontat6si-Kft. uzemgazda-
s6gilag redabilisan dolgozik.
Ezent0l ugyan0gy nagyon lontos a npz'
donyvezet6k szAmfua is, hogy 6rdekeik
leghat6konyabban egy saial v6llalati kere'
teken belOl k6pviselhet6ek, 6s nemcsak
dkotmanyjogilag, hanem szakszervez€t'
politikai szempontok miatt is.
A jdv6beli SzAllitm6nyoz6si-Flt. csakis egy

16l m0k6d6 VontatAsi-Kft-vel tudna profital-
ni. Az alapvet6on optimalisra kalkulAlt szAl-
litmanyok, amelyek egy etfekttu dispozicion
nyugszanak, versenyk6pesek lehetnek a
t6bbi resztvev6vel szemben is, amely egy
szabad piacon k6ts{7kiv0l kdnnyebb.
Csak egy 6rkalkul6ci6s transzparens tudja
megterernteni az el6felt6teleket a tart6s
versenyk6pess69 kialakitirsa 6rdek6ben.
Kedvez6bb lesz ha a SzSllftmAnyoz6si Rt'
sz6mfur a a VontatAsi-Ktt. val6 egyiifi mUk6'
d6s, mindenki m6ssal szemben, amelyek
nem rendelkeznek vontatasi teljesftm6-
nyekkel.

AC-Ho ld in
DB R t -Ho ld ing

VONTATASI

Kedves Sipos koll6ga!
1996. 07, 05.-0s-ig mint a Nemzed(Ori lli0sAgi TalClkozd
risztvev6i a M0SZvendiqekdnt lehet6v6 v6tl szdmunkra,
hoqy az 0n0k orszdg6ban an6zkodhattunk.
I Gbt.tfiriseoi deleoeci6ia szdmAra ezek a napok kifeie'
zetten dlh6niqazdalok ioltak. Mi nemcsak az 0n6k or'
szdodtismerieluk miE, hanem alkalmunk voltsok M0SZ'
os liolldgdval ds mds ielegdcidkkal is tapasztalatcserdre
ds kaocsolanoremt6sro.
Emelien sok- problimCrdl vdltoilunk szdt, amelyek NOmet
orszdoban ieliemz6ek. 0n a szolnoki megnyit6 besz6di'
ben sidtt ai ALE kimelked6 iele nt6sdgdr6l, vala mint en nek
az egyes tagszervezetekre gyakorolt hat6sirdl, ds rem6'
nydtlaiezteii, hogy ezt az els6 eurdpai mozdonyvezet6
taldlkoz6t tov6bbiak looi6k koYehi.
Mi is osztjuk ezt a re m6iyt, ds belotydsuntkal azon lesz0nk,
hoov ezt drvdnyesitsUk.
Eziiren a keretiken [ilmen6en szeretndnk a kapcsolatokat
a M0SZ ds a GDL k6zdt er6s'tteni. Engedje meg, hogy
ezennel meqhiviuk eov M0SZ delegdci6t N6metorszegba.
Az id6pontri vonatt6iotag megfelCl6 lenne 1997. janu6r,
vaov februir h6napia,
A iiooramoontok, iov vontatesi hlep megtekintds6b6l,
mdzddny vizet6dll6sih va16 utazdsbtil, ds beszdlgetdsek'
b6l 6llnrihak az ALE elntikdvel, Manfred Schell koll6gAval,
Yalaminta 0B AG k6pvisel6ivel.
Befeiezis0l miq eqiszer k6szdndm 0n6knek a Ndmet
deleidcid nevdden-iz dlm6nygazdag id6t, amelyel Ma'
ovar6rsz6qon t6h0nk. Kirem adia 6t h0lt'n udvdzlelomol
Husz6r Lriizld ko116gdnak, aki deleg6ci6nkr6l gondosko-
don.
A kdzeli viszoni6tis remdnY6ben

bar6ti ljdvozlatsl az 0n Thomtt Gclling-ie
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Billendszekr6nyes technika-Tilting trains II.
AFiat uralja a ,,billen6szekr6nyes" piacot

A Fiat Ferrovia a legsikeresebb nemzetkozi szdllitoja a jelentette. Az eredm6ny a Pendolino miisodik generiici-
billen6s forg6vdzaknak es felszerel6seknek. jelenleg 6ia volt: ETR 450, melyet a VT 510-es kcivetett N6metro-
miir a harmadik gener6ci6t 6pitik a FS (Olasz Allamvas- szAg rer,zdre. 1992-ben kifejlesztett6k a Pendolino har-
utak) 6s a Cisalpino 6llamkrizi szolgiilat lebonyolit6*ira madik generdci6jiit, az ETR 460 / 47A / 480-as valamint az
Svdjc es Olaszorszig kozott, valamint billen6s rend- S 220 6s az ICT sorozatokat. A harmadik generiici6niil a
szereket adtak el N6metorszignak, Finnorsz6gnak 6s a billen6 mechanizmus telFsen a forg6v1zon behilre ke-
Cseh Kdztiirsasignak. nilt, igy tobb hely jutott a j6rmriszekr6ny utaster6nek.
Egy rij sebessegrekord l,engyelorsz6gban, egy 10 dara- Az elektronikus vez6rl6sri, oldals5 felftiggeszt6sri szer-
bos megrendeles (k<izosen a Siemens, s CKD 6s MSV- kezet a jdrmriszekr6nyt befel6 mozdftja akkor, amikor a
vel) a Berlin-Priiga-B6cs vasritvonal r6sz6re, valamint centrifugiilis erd azt kifel6 mozdftand. A forg6viz250
egy 1000 rrun-es nyomtivra kifejlesztett billen6s szerel- km/h sebessegre van tervezve 6s k6pes 250 m-es sugani
v6ny, ezek a Fiat Ferrovia legfjabb eredm6nyei, ame- pdlydn is kozlekedni. A Fiat aktiv billenS technikiija
lyeikel a billen6s technika pia?in el6rt pozici6-kat erdsi- mikroprocesszoros vez6rl6sd, hidraulikus mrikCrdtet6-
tik. su.
A Pendolino vonatok ielenleg az aliibbi szolgdltatiisokat
npijtj6k:
- ETR 450: nagysebessegd intercity vonatok az olasz

I

f6vonalakon.
- VT 510: a baiororszigi regiondlis vonalak r6szdre.
-5220: k6t prototfpus a nagysebessdgri intercity vona-
tok r6szere Finnorsz6gban:
- ETR 450- a nagysebess;gd intercity vonatok r6sz6re
Olaszorsziigban.
APendolino tipushoz tartozika legijabb Hpusazaz ETR
470s a Cisalpino hatiirkozi forgalom lebonyolftiisira
Olaszorsziges Sv5'ic kcizott. Ugyancsak megrendel6se-
ket kaptak billen6s technikiira azlC't vonatok r6sz6re a
n6metorzs6gi Intercity/Interregio rdsz6re, N6metro-
szAgb6l Ausztriiin dt Svdjcig. A cseh Pendolino r6sz6re
ugyancsak szerelv6nyeket rendeltek a Berlin-Priiga-
Becs foly6so €sz6re. Ajinlataik jelen vannak a spanyol,
sviijci, portugdl, amerikai 6s mal6ziai billends szerelv6-
nyek piac6n is. A maldziai vasrit r€sz6re kidolgoztiik a
100tJ mm-es nyomlivri ,,Pendolino" villamos 6s dfzel
v6ltozatdt. Ez egy hat kocsib6l 6116 szerelvdny, mely 170
km/h maximum sebesseggel k6pes kozlekedni. Egy
mdsik fejlesztestik a hagyomiinyos nyomkivti Pendoli-
no, mely dizel+lektromos, illetve dfzel-hidraulikus er6-
effitelfi, k6t-hdrom kocsib6l iill6 szerelv6ny, 160 km/h
vdgsebes#ggel. Annak 6rdek6ben, hogy az ivekben
cstikkents€k az fn. himad6 szoget, a Fiat kifejlesztette a
dinamikus, onvez6rl6 forg6v6zat (SESTE). Ez egy telje-
sen passziv rendszer, melyet nem a forg6v6z 6s a F*ri-
szekr6ny elforduldsiinak a m6rt6ke, vary a ker6kpiir-
sinkapcsolat viszony iriinyit, hanem a centrifug6lis
gyorsuliis. A rendszer n6gy darab rudb6l rill, melyek a
tengelyeket a forg6vizhoz kapcsoljiik. A rudak helyze-
t6t a mindenkori iv szoge 6s az oldalir6nyi gyorsuliisi
er6 hatirozza meg. A Fiat a Pendolino r€sz6re a tanul-
mdnyokat 1957-ben kezdte el. A hetvenes 6vekben a Fiat
eW<W szerelv6nyt 6pftett az FS 6s a RENFE (Spanyol
Vasutak) r6sz6re. Az FS a nyolcvanas 6vek kcizep€n
hatdrozta el ery billen6s jrirmripark l6trehoz6s6t, mely
egyben az aktiv billen6s technika eurSpai forradalmiit

az IJR-b6l fordftotta:
Katona Gyiirgy

mozdonyvezetd, Szentes V.F.

1996. augusztus l2-dn
elhunyt

T6th B6la
33 6ves mozlonyvezetd

a Zdho nyi Vo nauisi F d nii ksd g do lgozija.
G ydszoljttk mozdonyve zetd kolli gdi.
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S ziiks 6 g v an- e me netre ndsze rke szttikre ?
Term6szetesen, a cimben feltett k6rd6s
kiilt6i: nyilvdnval6an valakinek el kell k6-
szfteni a menetrendet. Hogy ez a kerd6s
m6gis felmeriilt, annak a menetrendvdlto-
z6skor el6lordul6 anomdli6k tcimege az
oka.
El6szijr is: mi az, hogy menetrendviilto-
a{s: Mi az aklnyszer(td kiiriilm6ny, ami
miatt minden 6v mdjus6nak v6g6n - kdlt-
seget nem kimdlve - meg kell v6ltoztatni
a menetrendet? Egy megszokott, hosszti
h6napokon keresztiil alkalmazott menet-
rend eset6n mi teszi indokolttr{, hogy egy
teljesen rij menehend jelenjen meg? A
k6rd6s annril is inkdbb jogos, mert a v6l-
toz6sok igen nagy r6sze az eldz6 menet-
rendhez k6pest jelentdktelen, n6hriny per-
ces eltdrdst jelent csup6n. De olyan is eld-
fordult, hogy csak a vonat sz6ma v6ltozott
meg, minden m6s maradt a r6gi. Term€-
szetesen, ad6dhat olyan ktiri.ilm6ny, hogy
a vonatkdzleked6sben valamit vdltoztatni
kell, de akkor el6g volna csak a m6dos(t6st
kinyomtatni, sztiks6gtelen a teljes menet-
rendet igen jelentds kiilt€ggel kiadni. N€-
hriny 6vvel ezeldtt volt is erre kfs€rlet.
Taldn nem vdlt be?
Es ha mdr a m6dositiisokn6l tartunk, itt
egy ijabb k€rd6s: Tisztelt menetrendszer-
kesztd urak? (esetleg: hdlgyek)! Mivel
foglalkoznak 6ntik eg6sz 6vbn keresztiil?
Hogyan k6sz(tenek el6 egy fj menetren-
det, ha annak megielen€se utdn n€hdny
h6ttel miir a jav(t6sok, fedv6nyek, m6do-
sit6sok tiimegdvel 6rasztj6k el a menet-
renddel kapcsolatban levd szem6lyzetet?
Hogyan lehets6ges, hogy csak a menet-
rend megielen6se utdn jiinnek 16 arra,
hogy szdmtalan vonat k<izleked6s6ben va-
lamit v6ltoztatni kell? Tiibb, mint negyed
€vsz6zados mozdonyvezetdi p{lyafut6-
som alatt el'gsznr volt alkalmam tapasz-
talni, hogy menetrendvdltozds iiriigydn a
kordbbi, megszokott menetrend helyett
egy elkapkodott, kell6en nem dtgondolt
valamit adtak ki. Eg6sz 6ven 6t vajfdnak
a menetrenden, m6gis sok esetben torz-
sziiliitt jiin a vil6gra. Az a v6lem6nyem,
hogy elfogadhatatlanul nagy hibasz6za-
ldkkal dolgoznak.
Mi, mozdonyvezetdik, miir el€rtiik azt,
hogy a szolgdlati menehendkdnyvben
vdltoztat6sokat csak lapcser€s megold6s-
sal fogadunk el, de mit sz6ljanak a vonat-
v ezet6- 6s a jegyvizsgdl6kolldg6k? Nekik
m6g a csal6dtagiaik is ragaszt6t, oll6t ra-
gadnak, hogy segftsenek ebben a l6lek-

emeld munki{ban. Menetrendszerkeszetd
urak (esetleg: hiilgyek), ha egy-kdt, ilyen-
kor eleresztett,,foh6szkoddst" meghalla-
nrinak...
En mell6kvonali motorvonatokkal ktizle-
kedem leggyakrabban, igy elsdsorban az
ezekkel kapcsolatos 6szrev6teleket ktjz-
liirn Van egy vonat, fgy hivj6k, hogy
3ffi25. Ez V6s6rosnam6nyb6l kdzlekedik
Nyiregyhdzdig. Ebben a menetrendben a
megeldzdtrdz kdpest l0 perccel k6s6bb,
12.20-kor €rkezik Nyiregyhdz6ra. Az lC
605, a Hortobdgy Intercity penig 12.25-
kor indul Budapestre. 6s a gond itt kezd6-
dilc A hivatalos menetrendkdnyv eldir6sa
szerint az IC csatlakozdsra nem v6r! Az
6tszr{ll6sra biztositott 5 perc el6g kev6s.
Mdrpedig, ha a 36025. sz. vonat ndhr{ny
percet megKs€rik - ami igen kiinnyen
eldfordulhat! - az utasok garant6ltan lek6-
sik a csatlakoz6st! K6t 6ra mflva megy a
kiivetkezd gyors Bp-re, de azzal mdr nyil-
vdn nem 6mek c6lba. Fel nem tudom fog-
ni, mi€rt kellett a 36025-r a kordbbiakhoz
k6pest 10 perccel k6sdbb ktizlekedtetni?
Erthetetlen, hogy mi6rt kellett a kor6bbi
j6l bevdlt gyakorfatot megveltoztatva az
utasokat kiszolgriltatott helyzetbe hozni.
Ugyanis, esetleg vagy lemarad, vagy
k6nytelen egy vonattal kordbban bejtinni,
ha az utaaisiiban biztos akar leruri, Az a
kor6bbi vonat viszont mrir 8.23-kor Nyi
regyh6zdn van.
Egy n6hdny sz6t a cegl€di csatlakozds is
meg€r. Ha egy utas Szeged ir6ny6bol sze-
retne Nyiregyh1z{ra utazri, h6t azt j6l
gondolja meg. A megel6z6 menetrendben
nem volt gond a csatlakoziis. Most viszont
13 6ra utdni id6szakban Cegl€dr6l Nyi-
regy}:rdniig kijzvetleniil csak egyetlen vo-
nattal, a 6 1 6-al juthat el az utas. A tijbbirdl
vagy csak dtszdlldssal, vagy egy6ltaldn
nem, ugyanis a vonatok tiibbsdge csak
Deb,recenig ktizlekedik. Ilyen menetren-
det csak ir6asztal mellett lehet kdsz((teni...
Kdvetkezzen most a szolgdlati menet-
rendkiinyv. Ebben is taldlhat6 egy-k6t 6r-
dekess6g. Vegyuh pdld6ul a menetid6t.
Erdekelne, a menetrendszerkesztdk mi
alapj6n tvtirozzdk meg, hogy egy adott
t6vols6got mennyi id6 alatt kell megten-
ni? Van k6t vonat, a36415,6s a36417.
Mint ldtszih azonos irdnyban ktizleke-
dnek. Mindkett6 a 40,150 sebessdgi cso-
portba tartozik. Tiszadada-Tiszadob kii-
ziitti tdvolsdg 4,1 kn. Ezt az utat az elsd
vonat 7 perc alatt, a m6sodik 4 perc alatt

teheti meg. Egy mdsik p€lda: a k€t vonat
a 3641O 6s a 3&12. ugyancsak 40/50 a
sebess6gi csoport. Ujtikos-Reje t6vols6g
7,6 km. Az egyrk menetid6 12 perc, a
mdsik 9 perc. Csak arra gondolhatok,
hogy az egyik vonatndl a h6tszdl erdss6g6t
is figyelembe vett6k. Ilyen menetrendbdl
kellene nektink szabdlyszenlen kdzleked-
ni...
A k<ivetkezd gyiingyszem a tart6zkod6si
idd. Itt most p€ldr{t nem emlitek, csak
6ltak{noss6gban. Szdmtalan olyan vonat
van, amelyn€l valamelyik dllomdson vagy
mh-en a tart6zkod6si id60. Mds sz6val, az
€rkez6si 6s induldsi iddpont azonos. Ez
olyan dllomdsokon is eldfordul, ahol az
utasforgalom jelent6s, (gy iddig€nyes. Ki
taldlta ki m6gis a fdl percn€l rtividebb
idejii tart6zkoddst? Amenetrend megszer-
keszt6sekor nemcsak a statisztik6t, hanem
a fizikai tiirv6nyszerfs€geket is illene fi-
gyelembe venni!
Tisztelt menehendszerkesztdk! Olyan
eretnek gondolat volna az, hogy az esetle-
ges menetrendv6ltoztat6skor olyanok v6-
landny€t is kik€m6k, akik m6r utaztak
vonaton, akik az utasok kiiztitt dolgoznak,
(gy ismerik a v6lem€nyi,iket, az ig€nyei-
ket? Akik esetleg m€g j6 dtleteket is tud-
nr{nak adni egy-egy vonat ktizleked6sdnek
esetleges megv6ltoztat6s6hoz. Itt f6leg az
utat6szem6lyzetre gondolok. Igy feltehe-
tden elkertilhetdlenne az olyaneset, hogy
az rij menetrendben az egyik vonat egy
adott mh-en nem r{ll meg, pedig ott felsz6l-
16 utasok rendszeresen vannak. N6hr{ny
h6t alatt sikeriilt az eredetinek megfeleld-
en visszar{ll(tani a kiizleked€st. Vagy egy
m6sik eset: valakik eldiintiittdk, hogy a
36O37.s2 vonat az rij menekendben
szombat-vasdmap ne kiizlekedjen Pedig
azon a vonaton igencsak van utas h6tkiiz-
ben, 6s h6tv6g6n is!
Ilgy-e, kital6lt6k, kedves olvas6k, ezt is
riivid fton modositani kellett. Nyilvdnva-
16, hogy egyik esetben sem az utaz6k0-
zdns6g k&e az rij menetrendi ktizleke-
ddst.
Mozdonyvezetd' koll6gdim a saj6t teriile-
ttikr6l is bizonydra tudndnak hasonl6 ano-
m6li6kat eml(teni. Ez,€rt ngy gondolom,
nern volna minden tanulsdg n6lkiilval6, ha
a legfontosabb kifogfsoha, 6szrevdtelek-
re e helyen is vdlaszt olvashatndnk

N6medl Varga Gyula
f6mozdonyvezet6

Nyiregyhdza VonL F&r.
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1996. augusztus 31-6n a MAv vnWAnUU Kft. g6rdU_
l6keny szervez6s6ben_kerUlt megrendez6sre a hagyo_
mdnyos bajnoksdg, a Szombathetyi HataOes,porttit._
pdn.
Ez0ttal a szervez6k 1S csapat jelentkez6sdt fogadtAk el,
amiel6re kiszdmfthat6vA tette, hogy igen kem6ny m6r_
k6z6sek fotynak.

I .MQSZ vdtogarotrjdr az 1995/96. 6vi MOSZ Kupa
bajnokcsapata, Miskolc k6pviselte.
A rdsztvevfcsapatok.-
ZAhony Rakoddsi F6n6ks6g, ZAhony Vontatdsi F6nok_
s6g, Debrecen Vontat6si F6n6ks6g, Miskolc Uzfetigaz_
9!t!s6q, Szeged Uzterigaigar6sdg, p6cs Uztetigaiga_
t6sdg, TEBGK, Budapest Uitetigazgat6sdg, BEtG, MiV
.e.Segzsegugy, Vasi6nli 1,, Vaajer;6 2., 

-Szombathety

yglqali F6n6ks6g, Szolnok Tdnisgsport Egyesritei
MOSZ-Miskotc.
A jdtdkot szervez6k hdrom csoportba sorsolt6k a r6szt_
vevdket, amelynek alapjdn er6s csoportba kerrjlt v6lo_
gatottunk.
A csoporton bel0li harmadik helyez6s a helyosztdkon a
7 -9. hely ez6s megszez6s6t realizAlta.
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Probldmdja van a Biztosft6val? :
Megoldjuk! !

Sajnos tdbb s6nit6s utdn a MOSZ csapata a tartatdkok
tartaldkjai bevet6s6t is szriks6gess6 tette, (D. Juh6sz,
Shos)de a sportszerf hetytdil-s utdn 

"r"t'" 
9. hetye_

z6st sikertilt a csapatnak el6rnie.
A t6bb mint 200 f6 r6savev6 egyben egyet6rtett. Gy6_
ny6ni sportnap, szuper szervez6s, ;6 hingulat uralta a
t0megsportnapot.

Slpos J6zsef
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Nincs ideje kdriigy6t rendezni?
! glintdzztik!

! ftiUU 6vtizedes bizrositdsi gyakorlattal
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rendelkezd szakemberi.ink
azonnal felkeresi Ont.

Hfvjon! Jtivtink! Elintdzztik!

i f ataki p6ter 6s Tsa. BT.
: Biztosftdsiszaktan6csadds,K6rrendez6s

1136 Budapest, Holl6n u. g.
Tel.: 132-33-51
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Mdly fdjda.Ionmal tudaljuk, twgy szeretct
fdricy, ddesapdnk, rugyapdnk, d6d4pdr{\ ap6-

sunk, tcstvdrilnk, kcresztapdnk, rugyM tydnk,

PATAKI 16ZSBr.
nyugdtjas mozdonyvezetd, 7 I 6ves kordban,

tllrelemmel viselt hossz.rt, srt$os betegs4g utdn
elhunyt.

A gydszolf csakful.
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet f l  l6 tsz6m 6s szolg6lat i  6ra 1996.  6v 07.  h6 23 munkanap

Szolg6lati Allo- Szolg. Kifrzetett Kdt.6ra
hely m6ny 6ra t6l6ra,,-"6ra

Szolg6lati AUo- Szofg. Kifizet€tt Kdt.6ra
hely m6ny 6ra t6l6ra,,-"6ra

Bp.Fercncv. 354 53244 938 7 l8O

1 8 3 3 0

Bp- Eszaki 235 36 689 1855 5 184

r92 lo o
Szolnok 312 45999 244 6 184

185 I  0

Sz€kesfeh€rvdr 347 48972 29O O 176

l 7 5 l o

Bp. D6li 43 6&6 55 O 184

1 8 5 2 0

Gy& r79 25 UIg 57 O 184

1 7 9 0 0

Hegyeshalom 86 12914 36 O 174

1 7 1 0 0

B.gyarmat 59 88lO 48 lO 184

r'tg I o
Hatvan l4l l8 6(X IOZ 53 174

1 6 8 l o

Bp. Kiilti'nc€lri 5 779 147 O 184

227 43 0

Miskolc 445 62541 199 422 184

1 7 6 l l

Fiizesabony 96 13716 g O 184

182  I  O

Debrecen 237 31 436 362 3 176

t 7 3 2 0

Pilstiilladliny 139 18438 | 421 184

l ? 0 0 4

Nyiregyh6za 241 33 696 233 lO9 184

l 7 8 l l

Z[hony 158 2l 065 3 695 184

185  0  6

Szeged I 18 16 492 lO 152 184

t 7 2 0 2

B€k€scsaba 174 25 EO l(X 38 184

1 8 0 1 0

Kiskunhalas lO4 L39n 51 39O 184

1 6 5 1 5

Szentes 237 33 95O 257 O 184

r 7 9 l o

V6sa6 62 8592 lO3 I 184

1 7 9 2 0

P€cs 24 32551 54 E73 lE4

t 7 l o 5
Dornb6vdr 2& X6533 325 576 lU

t 7 6 2 3

Nagykanizsa lY 26n6 35 l02l 184

t 6 7 0 6

Szombathely 225 30 (b5 13 747 184

t 7 0 0 4

Celld6mdlk 2O3 28ffi l(X &2 184

t ? t t 4

Tapolca 87 nm2 n 353 184

1 7 0 0 5

Zalaegersz.eg 93 12394 67 266 184

1 7 2 1 4
HAl6zAt 5(}78 715 M 5777 67fi 1E2.4

2 0 5 2 2

Budapestui. 1761 2577X 3772 8l 180.3

1 8 1 3 0

Miskolc ui. 5,10 76?J7 263 422 184.0

t 1 ? l l

Debrecen Ui. 617 83 5?o 596 533 180.9

t 7 4 l t

ZA!rcnylli. 158 2l 065 3 695 184.0

1 8 5 0 6

Szegedui. 695 98 281 525 58r 184.0

1 7 6 1 1

P6cs iii. 698 95 w 4t4 2470 184.0

t 7 2 t 4

Szombathely ffi 83 137 M 1968 184.0

iii. t ? L O 4

A Mozdonyvezet6k Szalazewercte tfijdlr:odatb kiadvdnya

Felel6s szerkeszt6: SIPOS J6ZSPF
A szerkesztds€g cfrne: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.

Tclefor/fax: ll 30-81 8. 1339-540

Uzemi telefon : OL -1642, O 1 - I 8-40, O l - I 9-90, Ol -21 -87

Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizem€ben,

l2l2 Budapest, Szebeni ft 78. Tel./far 277-680o

Felcl6s vezc(l: Andics Ldszl6

Gvdrtisi szdrn: 96.075


