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Az eur6pal mozdonyvezetlk napja tiszteletdre ebbenaz evben is - immS,ron m6Lsodlkalkalommal rendezik eur6paszerte a mozdonyvezetlk a Liverpool-Manchester k6zdtt 1830. szeptember lS-€n
A villg els6 vasftvonallt az ang)iai Stockon-Darlington
els6 kddorgalmri vasutvonal id6pontmegnyitott
kozOtt helyezt€k tizembe, a sz1nbiny|kkiszolg|lls1tz. L
megeml€kez€seket.
kitriz6tt
sziilitilsi kapacitis dtszor6s mdrt€kii nbvekeddse gyors Jara
Szakszervezete ebben az €vben
A
Mozdonyvezetbk
sikert hozott. Ez€rt tekintik sokan a vasiit sztilet6snapi6mellett n€h6ny vontatdsi
rendezv6nye
kozponti
a
nzk 1825. szeptember 27-€t, az emlitett vasrit megnyitdf6ndks6gen a helyi Onkorm6nyzatok, a helyi irott
s6nak napjlt.
6s elektronikus sajt6 segitsdg6vel megrendezl a

Ldaontatd.s beljteA Rocket

Az els6 olyan vasft, amelyen igazdn kibontakoztak a
vaspillya 6s a g6zmozdony hatalmas mtiszaki €s gzzdasigi el6nyei, a LiverpooLManchester vasft volt. MegnyitAsira 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 mozdonya. A Rocket a hawanegy kilom6teres ritvonalat k€t 6ra
alatt tette meg.
Alig egy €vszdzaddal k6s6bb Sir Nicholas Gresley pompis, iramvonalas Mallard g6zmozdonya fszak-Ang)ia
egyik mdr6szakaszln 203 km/6r6s sebessdggel szlguldott, s ezzel a teljesitm€nnyel feldllitotta - mindmdig
veretlentil - a g1zmozdonnyal mrikbd6 vonatok vildgrekordi6t.
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 2AOezer 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,iketAfrik6ban szenvedt€k el: a Kair6t Fokvarossal 6sszekot6 vonal
sohasem €ptilt meg.

,,IrYITOTT I(APUK''
elnevez€surendezv€nyeit, amelynek alapvetd celJa
a lakoss6g, az utazo- es a szAllittato felekkel megtsmertetnl a gepeszetl tev€kenys6gek, nevezetesen
a mozdonyfenntartii.si - uzemvitel - 6s mozdonwezet6i feladatokat.
Ennek keretdben ezeken a napokon az erdekl6d6k
el6tt megnyilnaf a f:dftl:ez;ak kapui, bekeldntest
nyerhetnek a MAV Rt. g€p€szeUfeladatalnak elldtds6ba, valamint mozdonybemutat6k is szinesitik
a programot.
Az alflbbi szolg &latl helgeken tartanak
t ag cs,oportJ alnk rendezu 6ng eket :
Kiskurlhclas Vontatd.st Fbnbksdg
l996.szreptember 04.
(Ez arendezvdny az un. .Halasl Hetekrendezv€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 tdrgyaldsok el6
nyaraegybenazt is jelenti,
A MOSZ 6let6bena vdnasszonyok
v€gtestUleteinkkel
hogy tagsdgunkkal,tiszts6gvisel6inkkel,
prdbrfljuk
majd
ezt
legesformdbaOntjtik6vi elk6pzel6seinket.
k6t- 6s tribboldahi t6rgyakissorozatona lehet6 legteljesebb
m6rt6kig megi{llapod.isokbanrdgziteni.
Az ez 6vi helyzetk6pazonbanjelent6senel fog t6rni az elmrilt
dvek6tdl, hisz bizonyos alapok lerakdsa1995.december296n megtdrtent.Ez pedig nem mds, mint a MAV Rt. 6s a
szakszervezetekkdzdtt l6trejott ktizdptiivii megirllapod6s,
amely hiirom 6v tekintetdbenr6gz(t meghatAroz6,deazegyes
6vek tekintetdbenelt€r6 alapvet6seket.
A MOSZ konekt 6s kisz6mithat6 szervezetpolitik6j6ttov6bb
folytatva tort€nik meg az 1997.6vi elkdpzeldseinkkimunk6ldsa a k0z6ptdvf megdllapoddsbanf<rglalt egyes fejezetek
megva16sitdsiira.
N6zzijk sorra, melyek azok a feladatok, amelyeket ez 6v
decembervdgdigmeg kell oldanunk.
- Rdgzttenikell az 1996. tvben bekdvetkezettinfldci6 mdrttkdnek,s a vesfundl megval1sultjdvedelmek,redlkeresetek
ardnydt. Ez azlrt fontos, hogy a tdnylegesenbektivetkezett
csdkkends mt r t 6k 6t az I 998. 6vi bCrtdrgyaldsokonfi gyeIembe
lehessenvenni, mert az 196. 6vi elmnraddsp6tldsa ekkor
ktivetkezikbe.
- Jdvd 4vben a redlkeresetekszintentartdsaa ctl. Ez azt
jelenti, fu,tgya korminy dltal prognosztizdlt1997.6vitervezett
kell megval6infldci 6nak megfeleldidve delememelkeddsnek
sulnia.
- A kottektiv szerzdd,lstekiileftben ndhdny pontosit6 - 6s
esetlegesenkorszerllsftd- vdltoztatdsonklviil jelentds mbdosltdsnem vdrhut6.
- Az 1996-han megteremtettn{hdny rij int4zmdnytovdbb
finomitdsasztiks(ges.

* A MAV nt-ntl tovdbbi l1tszdmcs1kkentskc)vetkezikbe, ezdrt
a mozdonyvezetdkesettben szorgalmaznikell a term4szetes
Ittszdmfogydsktntfelfoghat6, s mCg mindig tartal4kokat jeIent6 korengedmt nyes nyugdtiazds Iehetds€g€t. EmeII ett szi'
gorrt tdsos garancia sziikstgesaz utdnpdtlds-ktpzdsterdn a
mozdonyvezetdi tanfolyamakbefagyasztdsdra.
- Avdllalat eredmtnyesjobbttdsa €rdektben rtszt kell vdllal6s a rnunkaerdhatdkonysdgdnakiavttdsd'
nunk az eszkc)zdk
ban.
'A b*tarifu-tdbla jelentds dtalakttdsa nem vdrhat6, mivel
sem koncepcifjdban, sem r€szleteiben4rdemi eldterieszt€s
n e mt d r f t n t .
Mivel a legfontosabbk6rd€sekbendrdemi t6rgyaldscsak a
s egyesdcinkormdnyzatiszdnd6koknyilvi4nossiigrah ozatal.a,
megit€l6siink
szerint
tdsekmegtdrtdnteut6n lehetsdges.ez6rt
november
v6g6n,
oktdber
cdlszerden
az 6szitiirgyali{ssorozat
elej6n kezdddhet.F-2.lehet6s6getteremt arra, hogy az 6sz
folyamdn kimunk4lt iitemterv alapjdnteruletenkent6s a nagyobb szolg6latihelyekentagsdgif6rumokat tartsunk,amely
j6 alkalom arra is, hogy a szervezetpolitika- kdpzdsi szempontokatis figyelembevegyiik.
E c6lok megval6s(tis6nakels6 dllomdsa a szeptember26-i
kiildOttkdzgyflds,ahol av6zolt k6rd6seketels6 kcirbenmegvitatjuk, s a k0zgyril6s 6lldspontjdnak figyelembevdtel6vel
alakftjuk ki az orszdgii4r6f6rumok tematikdjdt.
Az 1996. szeptember26-i ki.ild0ttk0zgyrll€siinlre meghivtuk
Rig6 Zoltdn vezdigazgat6t ds Sipos Istvdn iizemeltetdsivez6ri gazgat6-helyettest.
A k0zgyril6s nyitott, melyre minden 6rdekl6d6 taglIrsunkat
tisztelettelv6runk.

SiposJdzsef

,

Az ORSZAGGY[]LESffiOzAtr\
(VII.9.) OGY hatdrozataa magyar
Az Orszdggylllis6811996.
Iegfontosziiksdges
6sa megval6sitdsdhoz
kdzleked{spolitikd16l
sabbfeladatoknil
f6
strat6gidj6nak
kcizleked6spolitikai
1. A MagyarKrizt6rsas6g
irdnyai:
- Az Eur6pai Uni6ba integr6l6d6sel6segit6se,
- a szomsz6dos
orsz6gokkalaz egyiittm{lkiid6sfelt6teleinek
javitSsa,
- azorsa{gkiegyensflyozottabbt6rsegifejl6d6s6nek
el6segit6se'
- az emberi 6let 6s kiirnyezetv6delme,
- a kiizleked6shat€kony,piackonformm{lkiidtet6se.
A fd irdnyokb6lereddc6lok
- a megrijul6t6rsadalomsz6llitdsiig6nyeitjavul6 szinvonalon kiel6gitd,
- gazdasdgilag
hat6kony,
- a fejlett orszagokgazdas.{gaihoz
tiirt6nd felzark6z6stel6segit6'
- az eur6pai6sregion6liskiizleked6sirendszerekhez
harmo'
nikusanilleszkedd,
- a teriiletfejleszt6si,
foglalkoztat6si6s szoci6lpolitikaic6lo'
kat teljesit6,
'(i

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

- az idegenforgalmic6lokatis szolgt{16,
- javul6 biztons6goteredm6nyez6,
- kiirnyezetv6delmi
szempontbdlmegfelel6,
- a fenntarthat6fejl6d6skiivetelm6nyettkiel6git6,
- az egyesktizleked6sim6dok kiizdtti kooper6ci6t el6segit6,
- a rendkiviili kiirtilm6nyek kiiziitt is el6gs6ges
szolgdltat5st
biztosit6 6s a honv6delemktivetelm6nyeitkiel6gftd kiizleked6si rendszermegval6sit6sit szolg6lj6k.
drdeknek tatja az
2. Az Orszilggydl6sfontos nemzetgazdas6gi
l6v6 m6rt6kriranzitforgaorsz{gfiildrajzi fekvdsdveltissztrangban
el6nyiik
az ebb6l szirmaz6 gazAasagi
lom megfeleldkiszolgdlds6t,
Ennek6rdek6bena ransz+w6pai ktjzleked6sih6l6kihaszn6l6sr{r
6skiimyezeti
kcimyezetterheldst
a lehet6legkisebb
zatbailleszkedd,
ig6nybev6teltokoz6kijzleked6sitrarzitfolyos6katkell megteremteni 6sfenntartani.
Siirget6feladata f6 tranzit6ramlatokirr{ny6ban
- belsd 6s kiilsd region6lis fej6d6st is eldsegitdaut6p6ly6k'
aut6utakmeg6pit6se,
- a vasftvonalak legal6bb 160 km/6ra sebess6gretdrt6nd
6s ki6pft6sea
6t6pit6se,a kdzleked6slkapcsolatokfeJleszt6se
orsz6gokkal,
szomsz6dos

- a dunal vlzltton az eur6pai IV. b. vizirit'oszt6lynak megfe'
lel6 param6terek blztosit6sa6s a haj6z6stkiszolg6l6legfon'
tosabborszigok kdzforgalmri klkOtdk megval6sitrisa'
sziik#ges felt6telek
- a komblnilt 6rusz6llit6s feJldd6s6hez
megteremt6se'
vevdlogisz'
- a k0rnyezetv6delmlszempontokatis flg5relembe
tlkal k0zpontok l6tesft6se.
3. AzOrszilggyifl€sngy hatriroz,hogy
el6segitdlogisztihat€konysr4gdt
a.) 6ruszfllitdskorszeriis(t€sdt,
a sziik€rdek6ben
ennek
val6sftani,6s
kell
meg
kai k6zpontokat
sdgesinfrastruktfra ki6pit€s6hez6llami forrdsokatkell biztosftani,
b.) a kiizriti 6ruszdllftdsiteljesftmdnyekkdroskiirnyezetihatdsavalaminta magyarkiizriti fuvarozdsnemzetkiizi
inakmdrs6kl€se,
nijvel6se 6rdek6bena kdmyezetkimdl6
versenyk6pess6g6nek
j6rmfvek besz.erzEs1t
az 6llamkiizvetetteszkijzijkkel(vdm- 6s
kedvezdhitelfelvetelekstb. biztosft6s6val)
ad6kedvezm6nyek,
segitseel6,
j6r6 6s
c.) a ktimyezetkim6ldbb,kisebb teriilet-felhaszn6ldssal
illlatrt
kozaz
r4ruszdllft6st
vasriti
€s
belvfzi
energiatakar6kosabb
fel
vetetteszkijziikkelsegitseel6, a vasritipdlydkonfokozatosan
kell sz4molnia sebessdgkorl6tozdsokat,
d.) a kiildnbiizf firuszilllitdsim6dok eldnyeit egyes(td,azok
kiizittti egyiittmrlkiid€steldsegitd.a kdmyezetidrtalmakatm6r#kl6 6s a fejlett eur6pai orsz6gokbanis egyre nagyobbteret
nyer6kombindltdrusa{llitdsim6dokataz illamkiizvetleneszkdfejleszt6si,kiv6telesen6s dtmenetilegijzn'
ziikkel (elsddlegesen
segftseel6,
meltet€sitdmogatdssal)
kiizszolgdltat6szemdlyszdllitdsi
tdvolsdgi
belfiildi
e.) a helyi 6s
fejleszsokatkiizvetleneszkiizijkkel(a kiizpontikiilts6gvetdsbdl
tdsic6lri t{mogatdsokkalis) segitseaz 6llant,
f.) a lakott tertiletekbels6,sfnin lakott ijvezeteiben,a tiirt6nelmi
jelentdsdgri,mrieml6kiv6detts6gri,valamint a pihen6st,iidiildst
az illet6kes
szolg6l6tertiletekena szemdlygdpkocsi-forgalmat
jelentds
korldtozz6k,
mdrt6kben
hat6s6gok
g.) fokozatosanmeg kell teremtenia biztonsiigosgyalogos6s
iillafelt6teleit,v alamint a kiizleked6sben
ker6kp6r-kiizleked6s
potuk miatt korldtozottak (pl. mozgdss€riiltek)ktjzlekedes6t
kdnnyit6'feltdteleket,
h.) sziiksdges6s indokolt a dunai 6s a tiszai v(zikijzleked6s
fejleszt6se,a v(ziutakon a haj6zhat6s6gfelt6teleinekjavftr{sa'
kikdt6k l6tes(t6se,a haj6park korszenlsit6se,
i. ) azonz6goskiizforgalmriv asrit- ma is dllamitulajdonbanl6vd
- alaphdl6zatdt,az orsz,ilgoskdzforgalmd kikitt6k' valamint a
nemzetkiizi forgalmf repiil6t6r fiildteriiletdt 6s alapinfrastrukttir6jdt dllami tulajdonbankell tartani,
j.) a k6zlekeddsitervek el6k6szit6sesor6n m6rlegelnikell a
gazdaslgi,tr{rsadalmikiirnyezetihatdsokat,
kell tenni a vasftvonalakvasftik.) sz6leskiirrl int6zked6seket
biztonsdgfokozdsa€rdek€a
mriszaki
keresztezdd6seiben
kiizrlti
ben.
4. Az OrszAggyrll6sfelk6ri a Kormr{nyt, hogy a 3. pontban
€rdekdbendolgozzonki int€zkeddsiprogfoglaltakv6grehajtdsa
azOrszdggyiil6s
ramot 1997.mdrcius3l-ig,6s an6l t6jdkoztassa
illet6kesbizottsdgait.

Valami van

az rjj kdzleked6spolilikai
kdz6felvett0k
a sztrAjkk0vetel6sek
Amikor1992-ben
j6n6h{ny
vitintrilvoltunk.
mrir
ig6ny6t
koncepci6
nyugv6,
sz6les
alapokon
vanegy0j,6kol6giai
szuks6g
szerint
Alhspontunk
melynek
koncepcr6ra,
kOzleked6spolitikai
is
bk6
lemogatotseggal
tirsadalmi
azegyeskdzle'
6sbehatirolhat6
kije16lhet6
torv6nykez6ssel
alapj{nharmoniz6lt
szerepe.
nemzetgazdasdgi
ked6si
a169azatok
(azut6bbi
hat6sAra
koncepci6
kdzleked6spolitikai
Mis16szt
az1968.6vi
"Ald6sos"
telep0l6sszerke'
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6vtizedekben
azazzalt0rt6nO
helyesebben
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b ligyelemmel,
zetbe)
akoncepci6
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i,mertaz1974'es
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fejleszt6s616l
a kozutak
alapt6tel6t
jelenlegiMAV
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(akkorm69
Rt.elnok6vel
Vitinkvolla
lal6n
Ut6bbi,
sz0ks6gess6g6r6l.
is a koncepci6
minisztenel
[|DF-es
mAsodik
akarlitok,
annyira
koz0lte;
vAlfuonogatva
hatisira,
kovetel6s0nk
sok-sok
"ha
egykoncepciot'.
csinAlunk
formijdban,
fiizetecske
kisszines
amely
egyt6zissor,
nagynehezen
Elk6sz0lt
el6,aholnemnagy
bzottsig
ker0lt
n6hinyparlamenti
k6ppel
tarkitva
sok-sok
16nyeg6a k0zleked6spolitika
honatydink
vitatkozgattak
kis6rve
k0z6rdekbd6sl6l
volnabdrmil6leilyenc6l0
plen6ris
il6see16ker0lt
aparlament
16l.Miel6ttazonban
sz6l
a vasritr6l
(tal6n
t6mogatottsdggal)
53-54o/o'os
elfogadt{k
el6terjeszt6s,
nyt.
t6rv6
(Vll.9.)
sz 0rsz6ggy0l6si
a 68/1996.
azutinmegsz0letett
ld6nj0lius
03-1n
sz0ks69es
6s a megval6sitAsdhoz
k6zleked6spolitikAr6l
Hat6rozat
a magyar
(tehAt
nemkoncepci6)
strat6gia
A k0zleked6spolitikai
feladatok16l,
leglontosabb
v6delm6t'
ami6nma'
6let6sa kdrnyezet
azemberi
emliti
helyen
csak
negyedik
g6ban
iselszomoril6.
iranya'
a,16tranzitiramlatok
leladatk6nt
misodikpontjasurgeto
Adokumentum
a
mdsodsorban
szorgalmazza,
6pit6s6t
6sautoutak
aut6peryak
ban'elsOsorban
6sakozleked6si
tort6n6
6t6pit6sdt
160km16ra
sebess6gre
legal6bb
vasritvonalak
orszdgokkal,
ki6pil6s6l
a szomsz6dos
lejleszt6s6t
kapcsolalok
kiros
tellesilm6nyek
pontugyanemlit6st
Aruszillildsi
tesza kozt1ti
A harmadik
Allamisegits6ggeltimo'
deeztels6sorban
m6rs6kl6s616l,
hatisainak
kornyezeti
j6rm0vek
gondolp
6scsakm6sodsorban
beszerz6s6vel
gatott,
koz0ti
korszer0
eszkozokkel
kozvetett
azdllam
6ruszillildst
a vasriti
6sa belvhi
hogy
t0zic6lul,
el5.
segitse
az0rszAggy016s
rendelkez6seit,
egy6b
tovibba halarozat
Nemr6szletezve
hatdrideje
program
melynek
kidolgozAsdra,
egyint6zked6si
a korminyt
lelk6rte
'1997.
31.
mircius
hogy
ragybitors6g,
nemkellhozz6
sz6veg6t,
a hatArozat
Mostmir,bmerve
kon'
0jkozleked6spolitikai
el[,|agyarorszig
nemk6szult
legyen:
megillapithat6
a
nemindukAltik
az id6mrillsival
el6terpszt6sek
A minbzt6riumi
cepci6la.
a teljes
6rdektelens6g
Szinte
leszerelt6k.
6ppens6ggel
hanem
vitdkat,
tirsadalmi
Hrizan6l,aminemaz amire
a Tisztelt
hoztamegha6fozatat
kis6ret6ben
hiba
b silyosabb
Detalinenn6l
amitv6rtunk.
nemazllaialmazza
szimitottunk,
19686vikozleked6spolitikai
a hirhedt
megviszonyAt
nemhatirozza
az,hogy
i,
hogysz0letetlvalam
belelehetmagyarAzni,
imbdta hatAtozatba
koncepci6hoz,
k6rd6seivel,
strat6gia
a kdzleked6si
loglalkoztak
a t0rv6nyhoz6k
hogyEur6pa
sema k6pvbebket,
semazebterieszt6kel,
Azmir nemzavarta
program,ametyt6l
6pit6si
azazaut6p6lya
gyakorhtihg
belejez6d0tt
le16n
nyugati
k6z0ti
kozleked6si
kialaku16
gondok
dea rendre
vi116k,
megoldisit
a kozleked6si
leleme16
civilszervezelek
szavukal
6letiobbminos6g66rt
cs6dok,
azemberi
mind
l6bb
ailv6ben
igyekeznek
k6zvetlen
eszkoz0kkel
hatisira,
k6vete16seinek
az
eztligyelembe
hogyaz6rtnemveszik
Lehet,
arut6s utasta vasltrairAnyilani.
f0z6dnek
a motorizici6
gazdadisi6slobby6rdekek
illet6kesek,
merlkomoty
lenntarlesehoz.
dom
inancrdienak
a koztit
kisz6lesit6s6hez,
kornyezelte,
haHssal
vanazemberi
milyen
Az,hogyazilyen"kozleked6spolilika"
Az,
Dr. G6l Zolt6ns.k.,
k6rd6s.
b csaknegyedrend0
hatArozattal
szentesilve
mostmirorszAggy0l6si
generici6k
6sak6s6bbi
azOrsziggytlldselniike
6rintett
hkossAg
hogy
a,kozleked6spolitikinak'az
ennek
negyedtend0.
litiikkdrit,ugyancsak
T6th Istv6n s.k., vai'dtak
a hegyek
Szlll Sindor s.k.,
Dr.BoniltJ6nor
jegyzfie
az Orsz,6ggy$l6s
az Orsz6ggyiil€s jegyz6je
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SZAKSZERVEZET= TJZEMITANACS?
Gondolatok az 6rdekegyeztetdsi mechanizmusro/
-tekintettdan4
- irgusultellen6rizni
Azelrnlttid6szaktapasaalatai
a munkakbdlrn6nyeke A harrnadknagyonfontosszempont,hogya
k6t szervezstt6bbpontonnem kelben elhafrogyj6waazorsz4lot,a vasutasmlnkav6lla- ronatkoz6szab6lyokrnegrtanasft,
munkaltat6i
int6zked6s t6roltegym6st6l,s Qy esetenk6dAf€d6s€k
l6|{<alkonzuh6lok- ana k6sasheK ipgy - jogosultajogellenes
6sszefoglalva
a szezat inform6ci6kat,
sz6tejt- ellenkifog5stbenyrjtani.
mrtd<oznak,melyekolyannen*fu6ndosri6dekegyeaet6sirne
valizeci6tj€lenten€kjelenth€tne(hogyazok
sekaz &dekk6prdseleti,
ezenbelulis a szakszervezetek AZ OZEM]TANACSOT
ered6jek6nt6ppenegymAstorekv6seilkiohchanizmrsr6l,
- egyrjtt*rnt6sijog illetinng a kollektivszer- va, alapvet6feladauloak nemtudnakrneg6s az tizeni an6csokhely6rd,szerep6rd,i>
j6l6ticel0p6nzesz- felelni. Kovetkez6sk6ppen,
gosiv6rryair6l,
meghat6rozott
kepvisdtjeik6rs a Munka'liirv6ny'<iqrueben z6cl6sben
koz6kfelhasznSl6sa,
ill.az ilyenjelleg0int6z- dekeinemjuhak kifejez6sre,az an(gy gazlehst6s6gerd.
biaositottk6pvisele,ti
hogya munkav6llal6k
az rnenyek
6sirgatlanok
hasznosftasa
tekintet6 dasSgier6fol6nnyelrenddkez6munlcAltatd
Az a tapasztalatom,
akdatotnemk6pesekellensrlpzni.
elrmlt nehany6v alattnemigaz6nismert6k oen,
jogilletimega m.rnkav6lla- Az elnpndottakb6legyenesenk6vet<ezih
rnega tiw6nyi v6ftoz6sok,ez6ltda nngv6l- -v6lem6nyez6si
6rirt6mtnk6ltat6iin- hogyma az igazAnr6s jogosfiv6nylehet&
tozott szakszervezeti,illetve a v6lasztAsok loknagyobbcsoportiat
megtetele
el6tt,8y k0l6n6sen
az s6ge6s fegryerea mrnkar6llal6i
ddalnaka
tjtAnldtr€jottrJzenitan6csoketterdfeladatait, t6zked6sek
aalakftas,privatiz6lAs,
korsze- sarejkjog,amelykdaudotan k6t6l0fesyver,
k6ryiseletilehet6s6geit,az 6rdekegyeaet6si 6tszervez6s,
felel6d€n,
felk6szril€tel€n
0jonnan6pftkez6suulc0rAj6t. r6sft6sk6rcl6seiben,
s helytelen,
alkalmecfranizmus
nlozAsabunnr6ngk6ntOthetMssza,kovetstrukt0a szem6lnigyi
nyilvintart6s,
Az 19S el6ttinpnolit szakszervezeti
t6bb6-kev6sb6
rena k6pz6s,a foglalkoztatasi
t6mogat6s, kezm6rryea munkav6llal6ra
kaasztrofafisle
ra - b6ra jogosiv6nyok
pedg 6vehg, 6vtize
het, a szakszervezetet
a korengedrn6nyes
nngdflaz6s,
delkez6sre6lltak- nem igaz6na mlnkAs
testesitetterneg.
a rehahilitAci6,
dekjg visszavetheti, srlyosabb eseben
6rdekekharcosk6pviselet6t
(anyagifelel6ss6gnng6llapftSsaeset6n)tela szabads6gol6s,
Sz6lldgtlv6 v6lt a szakszervezetekUn.
jesen
gyakorlata
munkaszervez6si
6s
felsz6nnlhatja.
szerepe",
arnely
a
teljesftm6ny,tanszrnisszi6s
kove(elm6nyeK
Elergedhetetlen0lfontos kiharBsulyozni,
hogya gazdas{;ivezet6s,
banaa ielentette,
6s a szakszeruezet
az anyagi,vagyak6lcsielismer6ssel hogy a m4yar sfr4ld6rveny a mrnkabeaz MSZMPp6rtvezet6s
- ha tigytetszika
jir6pitlySzd.
szuntet6srevonatkoz6jogot a munkav6llal6
azonosoldalonk6pviselte
6rdeke
eseteiben.
sz6m6rabiztosftia,ez6ftazlaz6rdekk6pvisem"nkAssalszemben- a "magasabb"
joge
lAha6, hogya nevezett
letiszervtagjaiv6lern€nyenek
birtokabaszerrindea - vezet6inke- Afelsorol6sb6l
ket.A szakszervezet
frjgget- vezi,koordin6lja,
azazalbw6nykeretein
tette.
sftvenyokat
imm6ronka, egyme$61
bel0l
resaul- "sajetoseszkozeivel"
elhatarozasal,
akaraalul16l
szervez6d6
szakszeryezel lengr6miumgyakoolja.Alapvet6kOl<inbseg tar$aa m,rnkav6llalok
Afriggetlen,
s tobbnyire
a tagjaik6pvi- t5t.Ez6rtnemelfogadhat6,
hrkSsnngjelen6s6vel,az 1989-benmegalkotott az is,hogymfga szakszrvezet
jogosuh(kiv6ve
gyokeresvAhozasok
k6vet- selet6re
a kollekivszez6d6s raft6ftaz asdr{lkbeielent6s,
arnelyet
szervesztr6lklttrv6nnyel
rnegkotds6nek
eset6t),
addgazrizenihnecs zetek,testuletekhirdetnekmeg olynddon,
keaekbe.
munkavSllal6ja
kepvise- hogy 6ppenaz a szem6ly,aki szem6ratdrAz 1S2 6vi)C(ll.brveny- arnelynemegy6b, azrizemvalarnennyi
- a la6benl6pfel.
jogA,
v6ny garant6ljaa munkabeszUntet6s
nirt az 0iiasallet6MunkaTorvenytonyve
pontosan JelentSs
kUlonbs6g
az is, hogyaz Uzenita- legutoli6ra
6rtesulan6l,hogym6so( m5sdt
szd<szeryezetek
mftod6sifeltetelea,
gazd6lkodasa- dontottek
helyette6s telette.
rn€llenels6 iz- n6csav6llalatmikdxl6s6ben,
meg@almazonjogosftvanyaj
szerep6t.En mrhtia
Vanm6gegy,nemelhanyagolhat6
kovetkezbenfogdmazzam€gaz rlzeni tan6csiint6z- banfejthetikjk6pviseleti
garanAlt 6s cdozzaaa atih6sis.niszerinta v6llalatn6l m6nyea lelel6tenUlalkalmazottszrqkbeje
rn6nyt,arnakfornajat,s atorv6nyben
szervezsttsar{l&al kapcsolatosp6rtdlan lent6snekvagyfenyeget6snek,
a kit0zottc6li4oeftvN1yait.
kotelezett,azazsar4kot nem hoz kapcsol6donngAllapodAselmaradAsa
Tskhtsiikat mirdazokata legrneghat6roz6bb magatart6sra
n€mtemogathat
6s nemakadA- ellen6re
trirt6n6sztr6jkvisszavon6snak
Ezaz
logosftv6nyokat,amelyeketegym6st6lfOg- szervezhet,
gyakorol.
gedenola k6tszerv€zet
lyozhat.
a v6gtelenUl
ronbol6,demoralizAl6
hellast,
Af6kerd6stehataz,hogya hazaiviszonyokat amely a m;nkalrarc 6vsz6zados tfiS
jogosft- net6ben,a legv6gs6,legnyornat6kosabb
tekintvea torv6ny6ltalsz6tv6lasztott
eszASZAKSZERVZET
-ioga, hogya munkzugyi
gazdas6- kiz lejard6seban
kapcsolatoka
6sa vAnyokel6gsegesek-e
az6talakul6
testesrllnng m.lnkav6llaoldalonegyar6nt.
m;nkaviszonyt6rint6 k6rd6sskbentagjaita gi viszmpk koz6tta nunkav6llal6kalapvet6 l6i,munkAltat6i
meglelel6k6pMselet6re.
E porm6l Teny,6s besz6lnikellr6la,hogya m.rnkav6lnunkand6val szemben,illet6legaz 6llani 6rdekeinek
Kilcinbdz6v6lem6nyek
0tk6zneka k6rdes lalokegykisebbr6sze,a nemkell6ismeretszervekel6ttk6pMselje,
-iogosrlt a tagjAt6let-6smunkakdrUlnEnydt megv6laszd6s6ban.
anyag hirot6kbanryy gondolja, hogy az
azokk6z6tartozom
akikaztvalljAK amugyis kev6slorintjaikdnemadjekegyeterint6k6rd6sekbenbi6s6g 6s m5shat6s6g, J6magam
lrcgya biztosftotttdrvenyi
az0n. lenszakszervezetnek
szervekel6ttk6pviselni,
lehet6s6gek,
sem,hiszen- v6lik6k
illeVeegry6b
jogosivanyok
gyenge
a kollektivszerz6d6sr6jukis vonatkozik,az
kategbri{abatartoziogo€rrt lolleldv szez6dsstkdtni,
- a m,nkaltat6t6lmindenolyan k6rd6sben nak Mindenekel6tt
az6rtvallomea. rnerta UzemitanAcspedigellAtia6rdekeikv6delm6t
rnegs6r- an6lk0l,hogytagdlatkellenefizetni.
t6j6koadast k6rheg arnely a munkavi- Munkaloru6nyk6nryeel6ft,asainak
azazaz el6ir6sokat MintlAttJka jogosltv6nyok
osszevet6sekor,
a
szqlnyd 6sszeftigg6gazdasfui6s szoci6lis t6se nem szankcion6lt,
fQyelnnnkiv0lhagy6(me9s6rt5)
munk6ltat6t k6t szervezetkompetenci6ia
rnosszenem
6rdskdvelkapcsolabs,
- irgosuh a nunk6ltat6iint6zked6ssslkatr
nem fenyegetikonoly k6vakezm6ny.Az ugyanaz.
Degondoljukvfuig
aa afolyamdot,
6s va6jog, amely,er6s"jogosit- hogyhovAvezst bArrnelyszakszewezetl6tcsdpbrall6sponlj6! v6lem6ny6ta munk6lta- egyet6rt6sijefent6scsdld<en6se,
kezdem6nyemi,
vanyokattakar,
aligterjedki n6h6nyk6rd6sre. sz6m6nak
azaza&lc
t6vd l6z6lni, konzultAci6t

lF tagdiakdasztikuselnnrad6saMind€nek frkesi s kiivetendfl gazdasdgpolitikdr6l
szellenih6t6r dkop6sa a
e6n a szUks6ges
fdk6saitt 6s alkalnnsszemdyekelt6toz6sa
a szakszeil€z€tlrunEa kovstiazint6znr6ny,
gazdas6gi6sszeonlAsaa
l€sz€rvezet6nek
elvesa6se,a csdd' rnail a
reprezentefivitAs
a
szenezetfelos/5saAz QazikOvetkezrn6ny
be.A munkAloldalonkbvedcezik
mrnkav6llatd
Nem szabad engednl a szakszervezetek €s a kiil6nb6z6 lobbyk
td6 gazdasfuier6l6l6ny6ntiljelendsszalcP
pa6trssal,egyrei$b, a kort<6vaelrn6ny6nek nyomtls6nak, aitkor a kormAny meghozztmaJd az antllnflAcl6s
-kcpvlseld tanulrnegtelet6 rnenedzsrnenttel,s hatalrnas trit6ztea6seket - olvashatd glbkgs,llAszl'NlszP
htltralev6
renddkezik
vdlasztlsoklg
a
inform6ci6halnrazza.l
nrennyis6g0
mfnyrflban, amellfien dsszefoglalta
Ea azegy6n- nint mlnkav6llal6- nemk6pes ld6szakban k0vetend6 $azrlasdgpolttlka alaptdzlselt'
ellensllyom|s b6regyegyenrberk6peslettet
tulajdonban l€v6 villalati szf€rdban
d6n6 6ntdnta szellenicsatanregvfu6sdra,
SzabadosKriszti6n
er6sek, 6ket €rinti leginkibb a t€rvenint Denpld6szkar{a -on brnyosulfeielelett
zett l6tszdmcsokkentes. Mdrpedig a
el6szOr
anyaSot
szint
vitaindit6nak
A
etvesa6ser.rgy'ftogymlnk6l'
m.rnkdrety6nek
majd az kormdny nem tiizhet ki reilbdrpozitdia ninden lehets6gese6tast' i4szab6lyt harminc neves kozgazdisz,
ci6kat a kozalkalmazotti sd€riban
MSZP szociildemokrata tirsulisinak
6rv6ny€senbstart
meg
teliesiundnykovetebn6nyek ndlkul sziiletett
ebb6l
6s
a
elemeztEk,
agjai
Ez az a kapitalistapracgazdas6g'rnelyet
Liszl6. A bels6 kemrnk6sokddal6r6lcsak6s kiz6r6laga szoli- az a tanulminy, arnelya vilasztAsiciklus fogalnazott B6kesi
a kolts€gnem
ton€nhet
novel€se
reslet
v6g€ig alkalmazand6gazdasigpolitika
darit6selv6nm0kdd6,megfelel6h6ttergtfd'
hiiny
emelked6s€vel.
kirira
a
vet6s
Az
k6pes
tartalmazza'
a szakszeruezst
legfontosabb t€ziseit
ronuhat6k6z<isseg,
nincsiga- 1995-6s sabilizici6s csomaSelkeriilhe- Mindez r6sz6tk€pezi az illamhiztartisi
ellenstlpzni.MaMagyarorszfum
tagl6t' tetlenvolt, €saz a gazdasigpolitika
v€g- reformnakis, amelyneksorin az int€za szakszervezeti
z6nhiteleskimr.rtat6s
r6szben
csak
sz6mr6l.Egyes,nr69nemvagy
rehaltisater€n hozott gyokeresfordula- m€nyrendszer racionalizilisira, a l€taz dnkorminyzatok€s a
pivatiz6ltnagyv6llaldes€t6bennpndhat6el tot - illapitia meg a vitairat.A csomag szimle6pit€sre,
illewe az oktatisra
szervezetts6g'
reformiira,
tb
itfogo
szAnrottev6
meghogy
emliti,
pozitiv hatisaikozott
J6l pfllcfrz.aezt n6h6ny,a saidban megje szfint a kiils6 Cs bels6 finanszirozisi helyez6dika {b hangsirly.
len! s Eur6panytlgatifel6benrna rn6ggon- vilsig, javult a gazdasigvenenyk6pes- A tanulminy si.irgetia versenyktpess6g
doldban sem megengedret6olyan ese- s€ge,n6tt a termel6kenys€g
6s a hat€- iavitisit, amit a beruhizisok,azonbeltil
nr6ny,amelynektanriilehetjnk. Szakszerue konysig, gyorsult a privatizici6. A ne- is az infrastruktirrafeileszt€se,az export
zeti vezet6 megveret6s6td,mlnkav6llal6k gativ kove*ezmEnyek koziil a tanul- 6saz importhelyettesites
er6teliesndveterjedez a skAla.
teljeskiszolg6hatottsAgAB
kutatis-feileszt€s
a
k€pz€s
6s
a
l6se,
a
inflici6t,
felgyonult
kiemeli
a
miny
Visszat6rveaz eredetigondolafnz 0gy hi6sa kiemelt kezel€se,valaminta multinacics6kken6s6t
reilb6rek I 2 szizalCkos
0gy
helyesen
leh
k6plet
szem,hogyaclnben
bels6 piac szfkii,l€s€t. Hangsulyozza, onilis c6gekbeszillit6i hilozatinak b6harBlk e szakszeruezotnant egyenl6 a
r6v€ntart el6rhet6nek.
(tsemitan6ccsal.A jelen6s a jdv6 honatyei hogy az export b6vtlese iltal kelten vit6se
vilasztisokigfel kell gyorA
k6vetkez6
nem
tudta
m€rt6ke
- kik form6li6khaz6nktbv6nyeit- hirtokosai gazdasiginbveked6s
a bankrendszerben
privatizici6t
a
sitani
stagnilishoz
a
s2a16kos,
a
0-2
ittorni
annaka lehetis6gnek,ftogyiogalkot6runUgyanakkornem
versenysd€riban.
6s
a
kozeli
sivot.
6rdek'
nrenetartaz
kAjukeredm6nyek6ppen
a
tanulminyban-,
meg
6.ll
A tanulminy k6szit6jeszerinta kovetke- engedhet6
egyeztet6sszekere'
kolts€gvetCmisodik,
APV
Rt.
hogy
az
z6 k6t €v legfontosabbgazdasigpolitikai
Ezeka gondolaoktsnEsz€bzerill€gnemltkozpont
redisztribirci6s
illami
kivtili
sen
tdtrlzd< az Adekegye#tet rn€charizrus feladata a stabilizici6,,kOvetkezetes,
jdeile$ blils wdilun6, t{pzen a k6pheztdmegalkuvismentesfolytatisa, fordulat- legyen.EhhezBekesiLisz16k€rd€sunkre
lonfdderAcilksz6vetse szerf kampinyok n6tkul".Ova int egy- annyit fffzott, hogy az APV Rt. saiit
bzk a szd<szsvezeti
gekrrurklia az Oszfum EdekegyeaedTa ben att6l, hogy az el6rehozottvilasztisi hatiskor€ben100 milliirdos nagysignb (nnb/n€ksfirrlolr6ja6ppat adaK6s ddt
kampiny miatt a korminy iriabb, meg- rendri garanciikat villalt az els6 fel €vdD,dekietabzk a ldzelmJbm megv6,lcacftt alapozatlankotelezens€geket,elosztisi ben, amivel messzetirll6pteaz eredeti
hogy a primrr*atr6ddni Uzots6gokldpisd6hek tw6
tervet.Ezertelkeriilhetetlen,
terheketvillaljon.
nem B€kesiliszl6 lapunknaknyilatkozvael- vatizici6sszervhatiskdrEta kdltsCgveafelsorol6sbol
keryCgpis.Tsrn6szetesen
sen!
nnrdr*rak ki azoka civilsz€ryezetek
mondta: az iltala iavasoltgazdasigpoli- t€si torv6nyben a korminyEhoz haarndyekolyanr6€g€k€tldpvis€hd( ane!*
A volt p€nziigykorlitozzik.
inflisonl6an
tika egyik legfontosabbpill€re az
holatabzesa6s ffiekdnek rnegjdstft6serna ci6 letOr€se.Ennek sorin konkr€t gya- miniszter aggaszt6naktartotta tovibbi
n6g nenrrngokbt Mindetfrezkl6'tdsarpia korlati dont€sekrevan szuks€g,amelyek azokataz onitment6 torekv€seket,ame6stiidenr salks6ges.E tel€tdekmegl6te!iz'
Iyek az APV Rt.-n6l tapasztalhat6k.
l6nyege, hogy a forint csirsz6irfolyabslhdja ut, trogy6pPst0gy,at'ogyazta ha
B6kesi IJsd6 a szakszervezetekr6l
be irkovet6
ne
kiviil
€puljenek
min
gyonte'yokkd bi6 denpk&id&an t4aszsz6lvakierrelte: k6rd6ses,hogy a kort0rekv6ssel
Ezzel
a
mechanizrnusok.
tdjt& n6lukb nt€gval66dlm'az int6zrn&ryd(
szemben rendkivul er6telies nyomds ndny vdllalhat-e tart6san 6s kizlr6lag
nfldclen€k s vdanornyi*t elbgaduk azt'
politikai sz0vetsdgeseket'ameut6n€fio apaszalhat6 szakmai, terUleti 6s olyan
lngy a sksfrJ AHspontUkdzt€t6se
a reformokban.
ellen€rddreltd(
lyek
€raz
Mivel
oldalr6l.
szakszenezeti
gdff
nt€gdl+odeok szUessenek
lobbyk
a
6s
szervek
dekk€pviseleti
lesz!
Ez azonbannr6gnemholnaP
(Viliggazdasig,1996. jtlius 23.)
els6sorban a kots6Svetdsi €s az {llami
Sipos J6zsd

A korm6nyne engedien
o szqkszervezeteknek!
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a
Eml6kez6,segy tr ag6,di6r
1500kW
t6lyos,8 tonnaszenetlehettt6rolnia szerkocsiban.
a kapcsoltkerekekdtrn€rde1826mm.Engeteljes(trn6nyri,
dllyezett sebessdg100km/6ra,de a rend6ri pr6Mn el€rtea
12bar volt.
is. Kaa4nnyom{sa
140km/6rasebess€get
volt, amiaztjelenti,hogy4 hengeresg6zg6pOsztotthajtr4sri
k6nt,a kiilsd hengerek,
a f6keretktils6oldalidnhelyezkedtek
el, a mdsodikkapcsoltkerekelaevolt szerelvea hajt6nid.A
ket g6zhengertpedig az elsd
f6keretenbeltil elhelyezkedd
kapcsoltke€kpdr tengelye amely g6rbitettvolt - rdvid
hajr6nidhajtotra.
ktizdtti
sordna Budapest-Pozsony
1912-ben
egypr6bamenet
6ra
700tonnatomegfigyorsvonattal2
212km-est6volsi4got
piilyaszakaszokon
perc
meg.
A
vonat
vizszintes
25
tette
a
kdsziiltek.
alatt
A 301 sorozati gfzmozdonyokl91l-1914 kOzOtt
Az akkori id6k legimpoainsabb, legnagyobbteljesitm6nyf, el6rtea 120km/6rak0riili sebessdget.
l2-6n MorvayAlajos6s NemesMikl6s
1931.szeptembere
Eurdpa szertehfres gyorsvonati g6zmozdonyavolt a MAVvdgzetes
nyert
ftjtua.
nagydijat
a
elindult
Vil6gkidllit^4son
aranydrmet,
P6rizsi
A
nak.
a 10.sz.vonattal- melyneksflya
szdp,ardnyosm6rndki munka remekmfvek6nt.Ebb6l amoz- A 301-001psz.mozdony
630tonna6s 12kocsib6l6llt- 23.306rakorindultel a Keleti
donytipusb6l20 db kdszUltiker viiltozafban,majd l9l2-ben
a szemtanfszerintl3-in N.lZ 6rakor
2 db kompandvdllozat.kis6rletijelleggel.A MAV G6pgyrir pu-r61.A katasztr6fa
okozta,hogya bal vdgdnyjobb
be.A balesetetaz
el6szciralkalmazta a de-GLEHN rendszerii hat6st. A moz- k0vetkezett
kb. 7 mdteresdarabotkirobbantottak.
fut6mfivealkal- oldalisfuszi4l6bdl
donyt 2.C.l. (PACtrlC) tengelyelrendez6sti
pillanati4ban
70 km/6rakdrtili
a robbands
A vonatsebess6ge
massiitette gyorsvonatoktov6bbit6sdra
mozdonya€sa hozzA
a gyorsvonat
Ndhrinyadata mozdonyrdl:tdmege14l tonna,26 mr viztar- volt. Ennekkrivetkezt€ben
R6gi szomorf vasf ti katasztr6fa 6vfordul6j6hoz kiizeledv6n eml6keziink az 1931.szeptember12-13-ra, a biatorb6gyi V0lgyhidon tdrt6nt mer6nyletre.
Egy ismerdsiim k0zbenj6r6sdval, illetve segits6g6velsikeriilt megkapnom az eredeti fot6kat, leir6sokat' adatokat.
Ezfiton szivesen k0zreadom, tekintettel arra' h0gy ez a
t6ma sokakat foglalkoztal
A Mozdonyvezetdk Evkilnyve 1996.6vi kiadSsa is foglalkozik az esettel,,Torb6gyi V6rtanfik" cimmel, de szeret'
leirni a 65 €vvel
n6m kieg6sziteni,egy kicsit r6szletesebben
ezeldtti t0rt6nteket.
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kapcsoltkocsikkisiklottak.A szerelvdny
a vizszinteshajitds a BBOB-A kocsiban
20-22 utas.
dsszet€te- azFSkocsiban
l0-12 utaslehetett.
trirv6nyeszerintmozgott.Ezekszerinta mozgi{sok
hogya mozgdsrigyalakul,mintha A halothk sziima5 vasutas,17 utas.A sdriiltek szdma l5 f6.
l6nekelv€Ml kcivetkezik,
haladndnak,
a hfdrdlval6lecsfszds A szerelvdnyelszakadt6s 6 db kocsi befdkezddve,kOzvetlea jdrmfvek egyenletesen
pillanat6tdlftiggdlegesir.4nyban,
szabadon
esnek.
niil a hid eldtti vdgdnyszakaszon
maradt.
A mozdony6sa kocsika hidfdnl€v6 v{gfuy talpf6in,majda A merdnylettetteseMatuska Szilvesztermagyar sz{rmazisi,
Vdlgyhidels6dthidal6szerkezetdnek
hidfdinugrdlvagrirdiil- osztrdkiizletembervolt.
tek tovdbb.
Matuska 42 6ves,ki{ntortanft6kdpzetts6gri,n6s, csal6dos( I
A mozdonyjo66 sldeli g6zhengere
a hfd korl6tjdtelsodorva kislSnyavolt) f6rfi, akit elfogdsauti4na magyar bfr6sdg6leta vilgfinytengelytdlegyre nagyobbmrdt€kbeneltdvolodva, fogytiglani kirtcinre ftdlt. Meg6llapftottdk,hogy ez az 6riJ.lt,
vesztve,majd a szerelv€nyek
is egym6sutdna elmebetegmerdnyld kordbbanmdr Ausztri6ban 6s N€metoregyensrilydt
zuhantak.
vOlgybe6sa hidf6rdzsrire
szilgbanis kcivetettelvasfti pdlya robbant6sosmerdnyleteket.
Mivel azesemdnyvdrallanulkcivetkezefi
be,a mozdonyvezetd Ausztriakiadta6t, de csakazzala felt6tellel,hogy ha halSlra
A teljesf6khatr{s is it€lik, nem v6gzik ki. 1934-benkegyelmetkapott,a hali4la fdketcsak2 mp utiin hozhaftamrik<id6sbe.
hogya kritikus biintetdstdletfogytiglanra v lltoztattik.
csak7 mp utdnkdvetkezettbe.Megdllap(thatd,
66 m ritonalig lehetettfdkhatrls,haa mozdonyvezet6
a fdketa A Vdci Foghrizban 6izt1k, majd a mr4sodikvillghi4boni vdge
pillanatdbannonnal mdk(ddsbehozza.
robbands
fel6 nyoma veszett.A frontra nem vitt6k, mert elft6lteketnem
helydtdla ftildrezuhan6sig
Akatasztr6fa
arobbands
a66m-es soroztakbe. Nem igazahir,hogy az oroszok robbantiisi szali6rfton maximum6-8 mp alattzajlottle.
t6nekalkalmazti4kvolna. A hdbonialafl a vdrosbanyomuld orosz
Az is elk6pzelhet6,hogy ekkora sebess6gn6l
a mozdony hadseregfegyvereser6i a rabokat szabadonengedtdk.
olymCrtdkben
ugrdlt,hogya mozdonyvezetf
megsemtudott A merdnylet ind(t€ldval 6s annak kcivetkezm6nyeiveliddnkapaszkodni.Mire felfogtrik volna, hogy mi tdrtdnt,m6r k€nt mdg mindig foglalkozunk. A stilyos katasztr6fahi4tter6halotakvoltak.Avonatonkb.l2Ll26 utaslehet€tt.
nek rdszleteitmdg mindig homr4lyfedi.
A BelgaC-A jelz6siikocsiban
20-22utzs,
A temdvaleddig 2 film is foglalkozott. Felmeriilt bennem a
gondolat,hogymindendvbenaz6vfordul6n,a Mozdonyvezetdk
azostendeih6l6kocsiban
3 utas,
r apja fjsdg cimlapj6nmegjelennea 301-esg6zmozdonyfot6ja
I utas,
a CFRkocsiban
4 utas,
a BBO kocsiban
6seml6ktr4bf6ja,megemldkezvea katasztr6fa {ldozatatra.
a BBO hdl6kocsiban
I utas,
Bolla G6za
a BBOC-A kocsiban
60 utas,
nyugdijasmozdonyvezet6

LaPia
Mozdonyvezet6k
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JOVOJE
A VONTATAS

Forditds a,, voBA lts"-Magazin/GDL-HaviLapidnak 1996.06. havi szdmdbdl

l6zbangazdasagi
1999.01. 01-igmegkellhogy ni lehet,a kibontakoz6si
ezideig de le9k6s6bb
A orivatiz6ci6vonatkoz6sirban,
6s feln6ni ahtal6lni
is
kell
aspektusokat
tort6njen.
er6bels6
egyed0la GDLh arcolta vas0t
ne
strukt0r6kat
ritemezetlen
az
hogy
hoz,
siikos Atafakit6samiett.A k6vetkez6mot- tursk6rd6s.(az6br6tl6sd ktll6n)
sz6t k6nnYelm0en.
bonts6t
a
azonnal
is
kitgnik
6br6b6l
felvAzolt
A
toalattegyengetteaDBAGazutat:,Vissza
munkaArrakell rAvezetnia VontatAsi'Kft.
sorsa"
tette a k6rd6s"avontatAs
egym6sutan
az riztetiionyeghez",
azonosolvAllalatukkal
sajet
hogy
v6llal6it,
Szak'
Mozdonyvezet6k
a
N6met
Mi
mint
visszalogkrllonboz6vatiati teruleteket
m0kdd6sszervezete(GDL)kb. k6t 6v 6ta koveteljuk nitudjanak6s sajetfelel6ss6g0k
hatatlanul6nAll6vA.
v6lj6k.
k6pess6
6rdek6tagjaink
megtart{sAt
a
vonatatas
v6llalatok
R fiseUU6s versenyk6pesebb
a kft.-tEenliuk.Mi minden Ezek az er6leszit6sekPozitlvkihatAssal
ugyan az dsszgazdas6giirAnyzatoknak ben..Jog'ilag
sz5llunk leszneka v6llalatim6rlegalakul6s6ra'6s
megalakul6s66rt
a
kft.
er6nkkel
okvetlenul
mlgfeleltek,6s e} nemielentett
ezSltalaz Uzlet6geredm6nyeilathat6ve
akik
far6xat.Az el6felt6telekszerintaz etgon- sikra,mivelez a koll6g6knak, ezena
j6
hogya Vontat6si-Kft.uzemgazdavAlnak,
is
konszernek
ill.
a
j6v6dolgoznak
ter0leten
egy
alapiai
ootter gtooai. koncepci6
uzletAgoptim5- s6gilagredabilisandolgozik.
Uenig;zOasagosvasutikonsiernmegte- volna,ugyanisa szdrlliit6si
Ezent0lugyan0gynagyonlontos a npz'
v6llalati lisnakmutatkozik'
remt6;6tc6loztak,versenyk6pes
szAmfuais, hogy 6rdekeik
donyvezet6k
bonwa.
egys69ekre
egy saialv6llalatikere'
leghat6konyabban
4rt
Vontatdsi-Kft
harcol
a
A
GDL
ilyen
iiOni hogy a munkav6tlal6kegy
6s nemcsak
k6pviselhet6ek,
belOl
teken
a
Vontaalegfontosabb6rv
tervr6lnemtudtaksemmit M6rlegelend6
lelleg0strat6*giai
hanem szakszervez€t'
dkotmanyjogilag,
szemben:
Division6l6ssal
a
tas-Kft.-6rt
.".-C.azon-nyombanjogosk6telyeikmemiattis.
illet6en.Ez V6llalatiszemPontb6llehet6v6teszi a politikaiszempontok
rulteklel az egziszteniiajukat
jdv6beli
csakisegy
SzAllitm6nyoz6si-Flt.
A
k6zpona
rnozdonyok
6s
j6v6t6l
mozdonyvezet6k
val6
6s a
bizo-nytans6goi
sz5rmukra
profitaltudna
VontatAsi-Kft-vel
m0k6d6
ket6s a mozdonyvezet6k
16l
fetelmetlelentett,am-elyterm6szetesen ti vez6nyl6s6t
szAlkalkulAlt
optimalisra
ni.
Az
alapvet6on
gazdas6gos
ka6s
rugalmas
egy
s6gkiv0l
a
l69k6rt,
munkahelyi
a
nemigen'lavltotta
dispozicion
egy
etfekttu
amelyek
litmanyok,
az
eg6sz
paclt6rs
kihasznal6rs6t
ielenten6
hangutatot.
nyugszanak,versenyk6peseklehetnek a
Atfog6an.
terUletre
resztvev6velszembenis, amelyegy
t6bbi
6tHatdrnap a Vasiti relorm 2 /6pe6i6hez: Mindenekel6ttaz 0gynevezett"holtid6k"
piaconk6ts{7kiv0lkdnnyebb.
szabad
rovid
haa
6s
aalzemzavarok
g/.
hidal6s6val,
/gg8. /2.
tudja
transzparens
jobbanteljesfthet6k Csakegy6rkalkul6ci6s
ie, ^, ait6banAll az 0gynevezettVas0ti t6ridej0megrendel6sek
a
tart6s
az
el6felt6teleket
megterernteni
az
(management)
a
vezet6s
ha
lenn6nek,
elSitorv6nyes
reform2. l6pcsdje,ez mZr
6rdek6ben.
kialakitirsa
a helyi, eg6sztertiletetegy k6zbentartanna.Ez a versenyk6pess69
legalabba tSvols6gi,
r6s,miszerint
Rt'
a
SzSllftmAnyoz6si
lesz
ha
Kedvez6bb
rendelke'
avontatas
Know-how
sz0ks6ges
p6lyAkat
slervezetia teherforgalmii6sa
mUk6'
egyiifi
val6
VontatAsi-Ktt.
a
a
sz6mfur
leg 6s szimvitelilegegymast6lel kell v5- z6s6re6llna.Pontosana maihelyzetetalaamelynnstmegcsak d6s, mindenkim6ssalszemben,amelyek
talaani, miutanmindi n6gyemlitettterti- pulv6vea DBAG-n61,
(kb.
a 2002-es6vig)6s a nem rendelkeznekvontatasiteljesftm6korl6tozon
iddben
at.
ataxut
r6szv6nyt6rsasagga
let on6ll6
szArnol- nyekkel.
eszkdzdkkel
beruh6z6si
01. 0'l-ig, szovets6gi
Ez afolyamatlegkor6rbbanl-997.

A V O N T A T AS
SO R S A

AC-Holdin
DB Rt-Holding

VONTATASI

KedvesSiposkoll6ga!
TalClkozd
lli0sAgi
minta Nemzed(Ori
07,05.-0s-ig
1996.
v6tlszdmunkra,
lehet6v6
risztvev6i
a M0SZvendiqekdnt
an6zkodhattunk.
az0n0korszdg6ban
hoqy
kifeie'
ezeka napok
szdmAra
deleoeci6ia
I Gbt.tfiriseoi
az0n6kor'
ioltak.Minemcsak
dlh6niqazdalok
zetten
M0SZ'
voltsok
alkalmunk
miE,hanem
szdodtismerieluk
istapasztalatcserdre
dsmdsielegdcidkkal
osliolldgdval
dskaocsolanoremt6sro.
NOmet
vdltoilunk
szdt,amelyek
sok-problimCrdl
Emelien
besz6di'
megnyit6
0n a szolnoki
orszdoban
ieliemz6ek.
valamintennek
bensidttai ALEkimelked6
ielent6sdgdr6l,
dsrem6'
gyakorolt
hat6sirdl,
tagszervezetekre
azegyes
mozdonyvezet6
hogyeztazels6eurdpai
nydtlaiezteii,
looi6k
koYehi.
tov6bbiak
taldlkoz6t
azonlesz0nk,
eztarem6iyt,dsbelotydsuntkal
Miisosztjuk
hoov
eztdrvdnyesitsUk.
akapcsolatokat
szeretndnk
[ilmen6en
akeretiken
Eziiren
meg,hogy
Engedje
a M0SZdsa GDLk6zdter6s'tteni.
N6metorszegba.
delegdci6t
meqhiviuk
eovM0SZ
ezennel
janu6r,
1997.
lenne
megfelCl6
vonatt6iotag
Azid6pontri
h6napia,
vaovfebruir
hlepmegtekintds6b6l,
iov vontatesi
A iiooramoontok,
dsbeszdlgetdsek'
utazdsbtil,
va16
vizet6dll6sih
mdzddny
koll6gAval,
Schell
Manfred
azALEelntikdvel,
b6l6llnrihak
Yalaminta
0BAGk6pvisel6ivel.
a Ndmet
0n6knek
k6szdndm
miq eqiszer
Befeiezis0l
Ma'
id6t,amelyel
dlm6nygazdag
nevdden-iz
deleidcid
udvdzlelomol
Kiremadia6th0lt'n
t6h0nk.
ovar6rsz6qon
gondoskoakideleg6ci6nkr6l
ko116gdnak,
Husz6r
Lriizld
don.
remdnY6ben
viszoni6tis
Akdzeli
az0n ThomttGclling-ie
ljdvozlatsl
bar6ti
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technika-Tiltingtrains II.
Billendszekr6nyes
piacot
AFiat uralja a ,,billen6szekr6nyes"
A Fiat Ferrovia a legsikeresebbnemzetkozi szdllitoja a
billen6s forg6vdzaknak es felszerel6seknek.jelenleg
miir a harmadik gener6ci6t6pitik a FS(OlaszAllamvasutak) 6sa Cisalpino 6llamkrizi szolgiilatlebonyolit6*ira
Svdjc es Olaszorszig kozott, valamint billen6s rendszereketadtak el N6metorszignak, Finnorsz6gnak6s a
Cseh Kdztiirsasignak.
Egy rij sebessegrekordl,engyelorsz6gban,egy 10 darabos megrendeles(k<izosena Siemens,s CKD 6s MSVvel) a Berlin-Priiga-B6csvasritvonal r6sz6re,valamint
egy 1000rrun-esnyomtivra kifejlesztettbillen6s szerelv6ny, ezek a Fiat Ferrovia legfjabb eredm6nyei,amelyeikel a billen6s technikapia?in el6rt pozici6-katerdsi-

jelentette.Az eredm6ny a Pendolino miisodik generiici6ia volt: ETR450,melyet a VT 510-eskcivetettN6metroszAgrer,zdre.1992-benkifejlesztett6ka Pendolino harmadik generdci6jiit,az ETR 460/ 47A/ 480-asvalamint az
S 2206saz ICT sorozatokat.A harmadik generiici6niila
billen6 mechanizmustelFsen a forg6v1zonbehilre kenilt, igy tobb hely jutott a j6rmriszekr6nyutaster6nek.
Az elektronikusvez6rl6sri,oldals5 felftiggeszt6sriszerkezeta jdrmriszekr6nytbefel6mozdftja akkor, amikor a
centrifugiilis erd azt kifel6 mozdftand. A forg6viz250
km/h sebessegre
van tervezve6sk6pes250m-essugani
pdlydn is kozlekedni. A Fiat aktiv billenS technikiija
mikroprocesszorosvez6rl6sd,hidraulikus mrikCrdtet6-

tik.

su.

A Pendolinovonatok ielenlegaz aliibbi szolgdltatiisokat
npijtj6k:
- ETR 450: nagysebessegdintercity vonatok az olasz
f6vonalakon.
- VT 510:a baiororszigi regiondlisvonalak r6szdre.
-5220: k6t prototfpus a nagysebessdgri
intercity vonatok r6szereFinnorsz6gban:
- ETR 450-a nagysebess;gdintercity vonatok r6sz6re
Olaszorsziigban.
APendolino tipushoz tartozika legijabb HpusazazETR
470s a Cisalpino hatiirkozi forgalom lebonyolftiisira
Olaszorsziges Sv5'ickcizott. Ugyancsak megrendel6seket kaptak billen6s technikiira azlC't vonatok r6sz6rea
n6metorzs6gi Intercity/Interregio rdsz6re, N6metroszAgb6lAusztriiin dt Svdjcig.A csehPendolinor6sz6re
ugyancsak szerelv6nyeketrendeltek a Berlin-PriigaBecsfoly6so €sz6re. Ajinlataik jelen vannak a spanyol,
sviijci, portugdl, amerikai 6s mal6ziai billends szerelv6nyek piac6n is. A maldziai vasrit r€sz6rekidolgoztiik a
100tJmm-es nyomlivri ,,Pendolino" villamos 6s dfzel
v6ltozatdt.Ez egy hat kocsib6l6116szerelvdny,mely 170
km/h maximum sebesseggelk6pes kozlekedni. Egy
mdsik fejlesztestika hagyomiinyos nyomkivti Pendolino, mely dizel+lektromos, illetve dfzel-hidraulikuser6effitelfi, k6t-hdrom kocsib6l iill6 szerelv6ny,160km/h
vdgsebes#ggel. Annak 6rdek6ben, hogy az ivekben
cstikkents€kaz fn. himad6 szoget,a Fiat kifejlesztettea
dinamikus, onvez6rl6 forg6v6zat(SESTE).Ez egy teljesenpasszivrendszer,melyet nem a forg6v6z6sa F*riszekr6ny elforduldsiinak a m6rt6ke, vary a ker6kpiirsinkapcsolat viszony iriinyit, hanem a centrifug6lis
gyorsuliis. A rendszer n6gy darab rudb6l rill, melyek a
tengelyeketa forg6vizhoz kapcsoljiik.A rudak helyzet6t a mindenkori iv szoge6s az oldalir6nyi gyorsuliisi
er6 hatirozza meg. A Fiat a Pendolino r€sz6rea tanulmdnyokat 1957-benkezdteel. A hetvenes6vekbena Fiat
eW<W szerelv6nyt 6pftett az FS6s a RENFE (Spanyol
Vasutak) r6sz6re.Az FS a nyolcvanas 6vek kcizep€n
hatdroztael ery billen6s jrirmripark l6trehoz6s6t,mely
egyben az aktiv billen6s technika eurSpai forradalmiit

az IJR-b6lfordftotta:
Katona Gyiirgy
mozdonyvezetd, Szentes V.F.

1996.augusztusl2-dn
elhunyt

T6th B6la
33 6vesmozlonyvezetd
a Zdhonyi Vonauisi F dniiksdg dolgozija.
Gydszoljttkmozdonyve
zetdkolli gdi.
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Sziiks6g van-e menetrendszerkeszttikre?
a cimben feltett k6rd6s
Term6szetesen,
valakinekel kell k6kiilt6i:nyilvdnval6an
szfteni a menetrendet.Hogy ez a kerd6s
m6gisfelmeriilt, annaka menetrendvdltoz6skor el6lordul6 anomdli6ktcimegeaz
oka.
El6szijr is: mi az, hogy menetrendviiltoa{s: Mi az aklnyszer(td kiiriilm6ny, ami
miatt minden6v mdjus6nakv6g6n- kdltsegetnem kimdlve - meg kell v6ltoztatni
a menetrendet?Egy megszokott,hosszti
h6napokonkeresztiilalkalmazottmenetrendeset6nmi tesziindokolttr{,hogy egy
teljesenrij menehendjelenjen meg? A
k6rd6sannrilis inkdbbjogos, mert a v6ltoz6sokigen nagy r6szeaz eldz6 menetrendhezk6pestjelentdktelen,n6hrinyperceseltdrdstjelent csup6n.De olyanis eldfordult,hogycsaka vonatsz6mav6ltozott
meg, minden m6s maradt a r6gi. Term€ad6dhatolyan ktiri.ilm6ny,hogy
szetesen,
valamit vdltoztatni
a vonatkdzleked6sben
kell, de akkorel6gvolnacsaka m6dos(t6st
kinyomtatni,sztiks6gtelena teljesmenetrendetigenjelentdskiilt€ggelkiadni. N€hriny 6vvel ezeldtt volt is erre kfs€rlet.
Taldnnemvdlt be?
Es ha mdr a m6dositiisokn6ltartunk, itt
egy ijabb k€rd6s:Tiszteltmenetrendszerkesztd urak? (esetleg:hdlgyek)! Mivel
foglalkoznak6ntik eg6sz6vbnkeresztiil?
Hogyan k6sz(tenekel6 egy fj menetrendet, ha annak megielen€seutdn n€hdny
h6ttel miir a jav(t6sok,fedv6nyek,m6dosit6sok tiimegdvel 6rasztj6kel a menetrenddelkapcsolatbanlevd szem6lyzetet?
Hogyan lehets6ges,hogy csak a menetrend megielen6seutdn jiinnek 16 arra,
vahogy szdmtalanvonatk<izleked6s6ben
lamit v6ltoztatnikell? Tiibb, mint negyed
€vsz6zadosmozdonyvezetdip{lyafut6som alatt el'gsznr volt alkalmamtapasziiriigydn a
talni, hogy menetrendvdltozds
kordbbi, megszokottmenetrendhelyett
egy elkapkodott,kell6en nem dtgondolt
valamit adtakki. Eg6sz6ven6t vajfdnak
a menetrenden,m6gis sok esetbentorzsziiliitt jiin a vil6gra. Az a v6lem6nyem,
hogy elfogadhatatlanulnagy hibasz6zaldkkal dolgoznak.
Mi, mozdonyvezetdik,miir el€rtiik azt,
hogy a szolgdlati menehendkdnyvben
vdltoztat6sokatcsak lapcser€smegold6ssal fogadunkel, de mit sz6ljanaka vonatNekik
v ezet6-6s a jegyvizsgdl6kolldg6k?
m6g a csal6dtagiaikis ragaszt6t,oll6t ragadnak,hogy segftsenekebben a l6lek-

emeldmunki{ban.Menetrendszerkeszetd tehetimeg. Egy mdsik p€lda: a k€t vonat
urak(esetleg:hiilgyek),haegy-kdt,ilyen- a 3641O6s a 3&12. ugyancsak40/50 a
meghalla- sebess6gicsoport.Ujtikos-Reje t6vols6g
kor eleresztett,,foh6szkoddst"
7,6 km. Az egyrk menetid6 12 perc, a
nrinak...
En mell6kvonalimotorvonatokkalktizle- mdsik 9 perc. Csak arra gondolhatok,
igy elsdsorbanaz hogy azegyik vonatndla h6tszdlerdss6g6t
kedemleggyakrabban,
ktjz- is figyelembevett6k.Ilyen menetrendbdl
ezekkelkapcsolatos6szrev6teleket
kdzlekedliirn Van egy vonat, fgy hivj6k, hogy kellenenektinkszabdlyszenlen
kdzlekedik ni...
3ffi25. Ez V6s6rosnam6nyb6l
a A k<ivetkezdgyiingyszema tart6zkod6si
Nyiregyhdzdig.Ebbena menetrendben
megeldzdtrdzkdpest l0 perccelk6s6bb, idd. Itt most p€ldr{t nem emlitek, csak
6ltak{noss6gban.
Szdmtalanolyan vonat
12.20-kor€rkezikNyiregyhdz6ra.Az lC
605, a HortobdgyIntercity penig 12.25- van,amelyn€lvalamelyikdllomdsonvagy
6s a gonditt kezd6- mh-ena tart6zkod6siid60. Mds sz6val,az
kor indul Budapestre.
eldir6sa €rkez6si6s induldsi iddpont azonos.Ez
dilc A hivatalosmenetrendkdnyv
olyan dllomdsokonis eldfordul, ahol az
nem v6r! Az
szerintaz IC csatlakozdsra
6tszr{ll6sra
biztositott5 perc el6g kev6s. utasforgalomjelent6s,(gy iddig€nyes.Ki
Mdrpedig,ha a 36025.sz. vonat ndhr{ny taldlta ki m6gis a fdl percn€l rtividebb
Amenetrendmegszerpercet megKs€rik - ami igen kiinnyen idejii tart6zkoddst?
nemcsaka statisztik6t,hanem
lek6- keszt6sekor
eldfordulhat!- azutasokgarant6ltan
sik a csatlakoz6st!
K6t 6ramflva megy a a fizikai tiirv6nyszerfs€geketis illene figyelembevenni!
kiivetkezdgyorsBp-re,de azzalmdrnyilvdn nem6mekc6lba.Fel nemtudomfog- Tisztelt menehendszerkesztdk!Olyan
ni, mi€rt kellett a 36025-ra kordbbiakhoz eretnekgondolatvolna az,hogy azesetleolyanok v6k6pest10 perccelk6sdbbktizlekedtetni? gesmenetrendv6ltoztat6skor
Erthetetlen,hogy mi6rt kellett a kor6bbi landny€t is kik€m6k, akik m6r utaztak
j6l bevdlt gyakorfatotmegveltoztatvaaz vonaton,akik azutasokkiiztitt dolgoznak,
utasokatkiszolgriltatotthelyzetbehozni. (gy ismerik a v6lem€nyi,iket,az ig€nyeiUgyanis, esetleg vagy lemarad, vagy ket? Akik esetlegm€gj6 dtleteketis tudk6nytelenegy vonattalkordbbanbejtinni, nr{nakadniegy-egyvonatktizleked6sdnek
megv6ltoztat6s6hoz.
Itt f6leg az
ha az utaaisiibanbiztos akar leruri,Az a esetleges
gondolok.Igy felteheutat6szem6lyzetre
kor6bbivonat viszontmrir 8.23-korNyi
tdenelkertilhetdlenneaz olyaneset,hogy
regyh6zdnvan.
is az rij menetrendbenaz egyik vonat egy
Egy n6hdnysz6t a cegl€dicsatlakozds
meg€r.Ha egy utasSzegedir6ny6bolsze- adottmh-ennemr{llmeg,pedigott felsz6lvannak. N6hr{ny
16 utasok rendszeresen
retne Nyiregyh1z{ra utazri, h6t azt j6l
gondoljameg.A megel6z6menetrendben h6t alatt sikeriilt az eredetinekmegfeleldMost viszont en visszar{ll(tania kiizleked€st.Vagy egy
nemvolt gonda csatlakoziis.
m6sik eset: valakik eldiintiittdk, hogy a
13 6ra utdni id6szakbanCegl€dr6lNyi36O37.s2 vonat az rij menekendben
kijzvetleniilcsakegyetlenvoregy}:rdniig
ne kiizlekedjen Pedig
nattal,a 6 16-aljuthatel azutas.A tijbbirdl szombat-vasdmap
vagy csak dtszdlldssal,vagy egy6ltaldn azona vonatonigencsakvan utash6tkiiznem, ugyanis a vonatok tiibbsdgecsak ben,6s h6tv6g6nis!
ktizlekedik.Ilyen menetren- Ilgy-e, kital6lt6k, kedves olvas6k,ezt is
Deb,recenig
detcsakir6asztalmellettlehetkdsz((teni... riivid fton modositanikellett.NyilvdnvaKdvetkezzenmost a szolgdlati menet- 16,hogy egyik esetbensem az utaz6k0rendkiinyv.Ebbenis taldlhat6egy-k6t6r- zdns6gk&e az rij menetrendiktizlekedekess6g.Vegyuh pdld6ul a menetid6t. ddst.
koll6gdim a saj6tteriileMozdonyvezetd'
Erdekelne, a menetrendszerkesztdkmi
alapj6ntvtirozzdk meg, hogy egy adott ttikr6l is bizonydratudndnakhasonl6anot6vols6gotmennyi id6 alatt kell megten- m6li6kat eml(teni. Ez,€rtngy gondolom,
ni? Van k6t vonat,a36415,6s a36417. nernvolnamindentanulsdgn6lkiilval6,ha
Mint ldtszih azonosirdnyban ktizleke- a legfontosabbkifogfsoha, 6szrevdteleksebessdgicso- re e helyenis vdlasztolvashatndnk
dnek. Mindkett6 a 40,150
kiiN6medl Varga Gyula
portba tartozik. Tiszadada-Tiszadob
f6mozdonyvezet6
ziitti tdvolsdg4,1 kn. Ezt az utat az elsd
Nyiregyhdza VonL F&r.
vonat 7 perc alatt,a m6sodik4 perc alatt
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oRszAcos uAsrrrAsrrspzizzis
I.ABDARUCO BA,INOKSAG
SZONIBATHELY

1996.augusztus
31-6na MAvvnWAnUUKft.g6rdU_ Sajnostdbbs6nit6s
utdna MOSZcsapataa tartatdkok
l6kenyszervez6s6ben_kerUlt
megrendez6sre
a hagyo_ tartaldkjai
bevet6s6t
is szriks6gess6
tette,(D. Juh6sz,
mdnyosbajnoksdg,
a Szombathetyi
HataOes,porttit._ Shos)dea sportszerf
hetytdil-s
utdn
9. hetye_
pdn.
z6stsikertilta csapatnak
"r"t'"
el6rnie.
Ez0ttala szervez6k
1Scsapatjelentkez6sdt
fogadtAk
el, A t6bbmint200f6 r6savev6egybenegyet6rtett.
Gy6_
amiel6rekiszdmfthat6vA
tette,hogyigenkem6nym6r_ ny6nisportnap,
szuperszervez6s,
;6 hingulaturaltaa
k6z6sekfotynak.
t0megsportnapot.
az 1995/96.6vi MOSZKupa
I .MQSZvdtogarotrjdr
Slpos J6zsef
bajnokcsapata,
Miskolck6pviselte.
A rdsztvevfcsapatok.ZAhonyRakoddsiF6n6ks6g,ZAhonyVontatdsiF6nok_
s6g,Debrecen
Vontat6si
F6n6ks6g,
MiskolcUzfetigaz_
p6csUztetigaiga_
9!t!s6q, SzegedUzterigaigar6sdg,
t6sdg,TEBGK,Budapest
Uitetigazgat6sdg,
BEtG,MiV
-Szombathety
Vasi6nli
1,,
Vaajer;6
2.,
.e.Segzsegugy,
yglqali F6n6ks6g,SzolnokTdnisgsport
Egyesritei
MOSZ-Miskotc.
A jdtdkotszervez6k
hdromcsoportba
sorsolt6k
a r6szt_
vevdket,amelynekalapjdner6scsoportba
kerrjltv6lo_
gatottunk.
A csoporton
bel0liharmadikhelyez6s
a helyosztdkon
a
7-9. helyez6smegszez6s6t
realizAlta.
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Probldmdjavan a Biztosft6val?
Megoldjuk!
Nincs ideje kdriigy6t rendezni?
glintdzztik!
ftiUU 6vtizedesbizrositdsigyakorlattal

rendelkezdszakemberi.ink
azonnalfelkeresiOnt.
Hfvjon! Jtivtink!Elintdzztik!

I

t
I
f
I
I
I
I
I

i
:t

:
!

t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
t
I
I
I
T
I
a
I
I
I
a
I

f ataki p6ter 6s Tsa.BT.
Biztosftdsiszaktan6csadds,K6rrendez6s
1136Budapest,
Holl6nu. g.
Tel.:132-33-51
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Mdlyfdjda.Ionmaltudaljuk,twgy szeretct
rugyapdnk,d6d4pdr{\ ap6fdricy, ddesapdnk,
sunk,tcstvdrilnk,kcresztapdnk,
rugyM tydnk,

PATAKI16ZSBr.
nyugdtjasmozdonyvezetd,
7I 6veskordban,
tllrelemmelviselt hossz.rt,
srt$os betegs4gutdn
elhunyt.
A gydszolf csakful.

1996.szeptember

Mozdonyvezet6kLapja
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Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezetfl l6tsz6m 6s szolg6lati 6ra 1996.6v 07. h6 23 munkanap
Szolg6lati
hely

Allom6ny

Szolg.
6ra

Kifrzetett
t6l6ra,,-"6ra

Bp.Fercncv.

354

53244

938

7

Kdt.6ra

l8O

Szolg6lati
hely
Kiskunhalas

AUom6ny

Szofg.
6ra

lO4

L39n

Szolnok

235

312

Sz€kesfeh€rvdr347
43

184

257

O

184

62

lO3

I

184

54

E73

lE4

325

576

lU

o

45999

244

6

185

I

0

48972

29O

O

176

P€cs

24

55

O

184

Dornb6vdr

2&

57

O

184

Nagykanizsa lY

36

O

174

Szombathely 225

184

Szentes

r79lo
8592

5

lo

V6sa6

18520
Gy&

r79

25 UIg
17900

Hegyeshalom 86

12914
17100

B.gyarmat

Hatvan

59

l4l

184

Celld6mdlk

2O3

53

174

Tapolca

87

147

O

184

Zalaegersz.eg93

43

0
184

HAl6zAt

88lO

48

lO

r'tg

I

o

l8 6(X

IOZ

779
227
62541

199

168lo
Bp. Kiilti'nc€lri 5
Miskolc

445

422

5(}78

Debrecen

96

237

13716

g

O

182

I

O

31 436

362

3

184

Budapestui.

1761

139

18438

176

Miskolc ui.

5,10

241

33 696

|

421

184

DebrecenUi.

617

Szeged

158
I 18

233

lO9

184

ZA!rcnylli.

158

174

2l 065

3

695

185

0

6

16 492

lO

25 EO
18010

13

747

184

l(X

&2

184

n

353

184

67

266

184

5777

67fi

1E2.4

2577X

3772

8l

180.3

76?J7

263

422

184.0

83 5?o

596

533

180.9

2l 065

3

695

184.0

525

58r

184.0

4t4

2470

184.0

M

1968

184.0

18506

152

184

Szegedui.

695

98 281
17611

184

P6cs iii.

698

95 w
t72t4

t7202
B€k€scsaba

184

t74lt

l78ll
Z[hony

715 M

l02l

t1?ll

l?004
Nyiregyh6za

t7004
28ffi
t?tt4
nm2
17005
12394
17214

35

18130

t7320
Pilstiilladliny

17920
32551
t7lo5
X6533
t7623
26n6
t6706
30 (b5

20522

176ll
Fiizesabony

184

33 95O

1855

r92

6&6

39O

237

36 689

l75lo
Bp. D6li

51

Kdt.6ra

16515

18330
Bp- Eszaki

Kifizet€tt
t6l6ra,,-"6ra

l(X

38

184

Szombathely ffi

83 137

iii.

t?LO4

A Mozdonyvezet6k Szalazewercte tfijdlr:odatb kiadvdnya
Felel6sszerkeszt6:SIPOS J6ZSPF
A szerkesztds€g
cfrne: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.
Tclefor/fax: ll 30-818. 1339-540
Uzemi telefon : OL-1642, O1- I 8-40, Ol - I 9-90, Ol -21-87
Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizem€ben,
l2l2 Budapest,Szebenift 78. Tel./far 277-680o
Felcl6s vezc(l: Andics Ldszl6
Gvdrtisi szdrn: 96.075

