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Ha a kiuiilrbl rankralu<edb
kapcsolntolva.
n2unasesa bek6silrhddsok
Ug gondobm,hogt mindathi isneri ezt a ludua kis sl4ut.
Vatruk az ibtbm kisebb,nagtobbdolgok,amit egtedulisLeluicsindki, a kapcsohnkmzgromldsahol
ae<ehuk,o*k* joJ nekcdmunkaudlkh.
dz a b{ektttztt munkacsaktgm knes aedrnhyt hoq.
Nan szabad,hogtenthryuiifrinaq ,,os1dmegis uralko{", mertak*m
mun*afiL az hdzkerahryesitis
Tiibbmint 200 iaaelezeknrqjauckaz anberck(ruzteaaiik
aJfuJtis ebesziiiik. Ug gondolmn,hogt nnn kcll
pildah4i,
tnbb
has<nuk
aan,
mint
aa
egrediil
kiikini;sebben
bbknak), lngr a kb:aos
mifim az ha a munkaltatocsaksqjdthdduit
fellipisb\l
j ellzgilkiizdzlnnnzk.I{u ha<dnkb
an immaron szanelitt tarhtairdrytfa cigJt.
kthmcoh,rahaszi hnalmn
6 ke iljb6l a kapital;ilmustipitiik. Mindm piaci tmsadalmban- s A nwi* dibmmwn,ami sqjnosmn qj a magtar tirsadalmnbwt,a
fibg oA aholaz dllan uak dm2ikabnmaganakegrekemin2ebbm kiiuetlczz6.
hz\dik a ,,!6nzedaan,aagt megdi;glzs/'s<ankltt. A munkdlnnnak, N2ikdntah az a tin2, hog oz anbereknan egtformnk. Vannah
alnpaet|hdekz,hog minil
aargtitaya, ue<etisre
a tul4jdonoma*,aogt az 6 kzpoiselhjnek
s<iihtztt,j6 kzpessig{t
anberekis uannnk,akik
a cifia elhisiht.
ehtmjak,illzne efoga{dk a ae<etest
nagobbhas<onratzgtm sqat, ezht mindmtmegtesq
is a uezetb
szanifuit. A tbsolalxni
A munkaudlkhhdelepedigo<, hogt a bhbe0l0tt munkmdurtmiluL rmd udltoaasdual
hlutisig n1,[ltaj6 kipasigir anbaelvuka kittirisre.
nagtobb,delcgakbbannyibht kapjon,oniuel a mun*afigzbkzpasigh Ez a kituis negtintinlut gwdasogi,politikai uag szazteaetithat.
tijratnerntfuti,uagt sqintat torthafa. (Ea a saint egt kicsitmas a< Azokat a aept6lwt,a*ik eg j6l mryhatmo4tt cil - is temuisatesm
ElbAbl kehheh mas,attil ryugaha.)A ko<osfelhpiveitt aans{I)cstg s@dteglsqndqjuk - hdzkibentzuikerrylcednck,
dltalabanelflCadJdk
a mehslwpaisehjauka< u$e.Narczlufuk a< embaek.AaoN akik sqiAthdrkuk, imin2aiihsiik cifdb6l hihaszitt lull hogtmcgmutatko4on
Lbdrrok,MOS(-nak, Autondmokna*,
ha a s<anbm na[ak aa anberekct,
afelhp| kii<iissiget
ekbb-utdbbegediil maradnak.Ez rc is lznrc bS,
mertha elbukott,mqjd ,ira lu<di, e< a tipus a jig hdtdn is megil,a
Ezt6jJl n$a, akik a munkaudlkht lupaisekkabs, egstgesls ci[ai
elhisehdzkibn ciltudatosontankerrylwd1,
anberek,anbacsoputok,
rcm problima a4 hog ld*ofo a4 a cilt, amilrt az anbere* kt;ri
lepuiselzt
nilktil,j1ual uopmtosultak,fasulttd
aisziknyhtririsre a dolgot.Ha egedi.ilmaradna,
tes<iaz anberekzt.
Oi,AsifetzUsslg
aana ae<eti
nogtobba< atbe a aesztisre.
s<anefuin.
Nan s4bad, hogtekaaka$ona4 6t tdmogato
tmbucsopmtItt aana problimq oniirt tnlht ragadtan.
nl. A megfelcbkapcsol,at
hian2atans koaetlce<tztisek,
dcintiwklzhefrMindaddig"unig a rmdszerigt nilkodik, a mehsbiatonsagban
he<juti sigit hm{ a magdb
an, amikclbmabnkttaet*ezmiryekkcljdrhat
nnncsak
magdt,mcrt akil megbiptt, biharco$aszwnaraa sl,ikiges *ryogt 6t az 6, hannn a< dltak kzpuiseltrks<arnara is. Rmfilan, hog
egtib eliryokzt. Fomdhd{ uag mondhahtwndoglndbtmsadal- gondol"animmqosltasanl eg kicsit hozzqjmultan a jobb mqhtis,
mun*bans@nosa mindennapos
htbkorynlnuag nnnhog ossgfognd, egiittgondol*odwki"alnkulasrkoz.
A bmu rjh kritikdt mindmkisqjdt
* ilte a ltfut|sigeiuel mcglntosa
az adkzt.A ue<ebls
inkdbbs<4troncsofa
ezel,,ct
s<ninthtikclluti. Ha non inge,ru aegtemagdra,dzha igm,
- mig nngtobbnpnl4jt biztosit a s<ithi<as baktiriumannk,mni igt
akkorjd ltraufeh:lnzni, mertjiinnzk a hilegebbrapok.
szipm bryeszik. Minel piacrdl 6l a4 anba, egesekpillntanyi
SziLcs Ferenc
elinliikht rugfelzdkczrukdolgokrdl,ani rwryn4ja bifuegetaz anbui
moldorryue4tL,
Hataan V. F.

NYITOTT I{APUK HAIILSON
A MozdonyvezetdkNapja alkalm^ibol
- kissdrendhary6 m6don - szeptember 4-€na Mozdonyvezet6k Szakszerkiskunhalasitagcsoportja.NFvezetre
kapulC'
prcgrarnsorozatkeretdben
btt
naryszabasrimozdonybernutat6t tartott Kiskunhalason.
A szeptember4-i elSrehozott diitumra az adottokof hogya ki6llftiis szervesenilleszkedett a tobb h6ten 6t tart6,,llalas Hetek" rendezv6nysorozatba, melynek egyik legldbgatottabb, s

egyben a leghangosabb programja
volt.
A 10.00 6rakor kezd6dd megnyit6
iinneps6gen Kiskunhalas viiros koz6leti szem6lyis6geinkfviil az alpolgdrmesterfr, a kdrnyez6 telepiil6sek
onkormiinyzati k6pvisel6i, a MAV
Rt., Vezerigazgat6ega k6pvisel6i, a
MAV Rt. SzegediUzletigazgat6siiga
vezetdje,illetve munkatiirsai is r6szt
vettek, valamint a m6diiik is sz6p
szimmal kdpviseltett6k magukat.

A Mozdonyve zBtSk Szalcszervezete
resz6r6l Kiss Liszl6 szegedi teriileti
riglrvivd kdszontottea megjelenteketa
,,Mozdonyvezet6kNapja" alkalndbol
rendezettbernutabn, nait Tiith Irue
ria a MAV Rt. SzegediUzlengazgatG
sig vezetdjeridvozolte a r€sztvevdket.
Ezt kovetden Szab6 ZoltAn rir a KiskunhalasiVontahisiF6noks6gvezetG
je nyitotta meg a ki6llit6st.
A tobb srtz 6vodds m6r alig viirta,
hogy az iinnep6lyes megnlt6 befeje-
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z6djon, s,,megh6dfthatjdk" a ki6llitott 16 jiirmfivet, melyek kozott szerepelt a vontatdsi fdnokseg 6ltal fel8 sz. g6zmozdony,szenrijitott 411-11
tesinosztalgiaAB motorvonat,s a BV
intercity 001 szerelv6nye.
Ezena rnpon |51megf6rt egrm6s melletta Tiumann dsa Szergpji+ s taliilkozasukat m6l6s6,gteljesenszemldlte a
regi vinekben pompaz6 Nohab, hir
errea napra ,,kicsipt6K' magukat a t6rs6gdfzelmozdonyai €svillanyg6pei is.
Hatalmas volt a tomeg m6r a megnyit6t kovet6 6r6banis, sz6ltaka kiirtok, csap6dtak az ajt6k, s gyerekzsivajt6l volt hangosaz egilszdllomiis.
A Halas Redi6 j6voltdb6l - akik az
eg6sz napr6l 615,egyenes addsban
kozvetitettek - a tomeg percr6l percA BZ mell6kkocsiban
re nci,vekedett.
l6tesitett btif6 egyre nehezebbendllta
a vend6gek roham6t, forrott a leveg5
az eg6sz6llom6son. Szinte m6g az
is meg6rezte,hogy ezt a naid6jdLrds
pot nem ronthatja el, a felh6k mogtil
m6g a nap is elSbfjt.
A mozdonykidllit6ssal eryid5ben
nyitotta meg kapuit a szomsz6dos
Vasutas Mrivel6d6si Hiizban ery
vasf ttort6neti 6segy vasdtmodell kiiskodllft6sis, melyekreaz 6voddLsok,
l6sok szinte-csak f6l6r6s vdrakoz6s
ut6n jutottak be.
A kiellit6,sideje alatt lehetdsegnyilt
arra is, hogy a MAV Rt. vezetdi sz6t
v6ltsanak v6rosunk vezet6ivel, s a
kornyez6 teleptil6sek polgdrmeste'
reivel s azokkal, akik elfogadt6kerre
a napra a MozdonyvezetSk Szakszervezet6nekmeghfvdsiit.
15.006rakor a Varga ldszl6r6l elne'
vezettIC villamos motorvonattal (az
erre a napra k6szitett menetrend
alapj6n) az 6rdekl6d6k 6s a meghfvottak, d6li hatiirunk vasritdllom6siiig, Kelebidigutazhattak.A Kiskunhalasr6lkigordril6 vonaton alig lehetett
talpalatnyi helyet taliilni ahhoz,hogy
a Halas Riidi6 a robog6 vonaton (80
km/h) interjrit k6szftsena MAV Rt.
szegedi izletrgazgatgiv al.
A Kelebi6ratort6nd 6rkez6stkovetSen Maczk6 l6zsef polgdrmester rir
ld'tta vend6gtil az illusztris kirsas6got, s rovid koszont6j6benelmondta,
hory a mai nap, azonkivril,hogyl6tv6nyos volt, 6rdemi viiltoz6sokat is
hozhata jov6beryugyanis tobb,mint
egy 6r6s beszelget6ssor6n, melyet a
szegedi izletrgazgat6 s6gvezetdj6vel
folytatott, hdrom jelent6s t6makor

kenilt sz6ba,melv az elkovetkezend6kben mind a MAV mina pedig a
kozs6g6let6benjelent6s,pozitiv v6ltozdsokathozhat.(A r6szletekr6lszem6rmesen nem iirult el tobbet, de
majd megldtjuk...)
A fogadiist kovet6erya tervezeftidG
pontbanindult visszaKiskunhalasraa
BV 001-esszerelvrinye.A vezetd6ll6sb6l tud6sit6 HalasRiidi6 riporterc sze
m6lyes tanrija leheteft annak, hory a
fenysoromp6 voros jelz6se ellen6re
ery ARO tipusri aut6 rnajdnemel6nk
keriilt s igy mdr kissdrcmegdhangoo
dea vonatr6l hfvta fel a 92,9Mhzen az
aut6sokfiryelm6t a szabdlyosabb,kG
niltekint6bb kozleked6sre,sarr4 hogy
Kiskunhalasvdrosan6hdnypercmdlva tovdbb csoddlhatja az IC szerelv6nyt a kirillitris vegeig.
A Halasrabej6r6vonatnaktobb alkalommal meg kellett iillni, ugyanis a
viigiinyok kozott ti>bb szAz 6hes te'
kintetri gyermek 6s feln6tt vdrta m6r
A tomegm6g
a vonat visszaj<ivetel6t.
a d6lel6ttit is j6val tulszarnyalta,emberforgatagvolt mdr ekkorraa ki6lli
tdLsszinhely6ry s miir l6tszoft, hogy a
meghirdetett 17.00 6rds befejez6st
nem lehetbetartani.
A bemutatottmozdonyokonkoll6giiink milr fdradtan, de tiireknesen,mosolyg6sarccalkalauzoltiik az 6rdekl6d6ket,de mint mindennek,igy ennek a bemutat6nak is v6ge kellett
hogy legyen. A tervezettz6riis utdn
tobb mint k6t 6riival rigy kellett lekonyorrigni a gyerekeket a'mozdonyokr6l, s k6s5estevolt m6r,amikor
az utolso apuka 6s anyuka a zokog6
gyermeket levakarta a gdzmozdony-
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16l,melynek hab6r szer6nyebben,de
az6rtsz6lt m6g a sfpja.
Mire a csillagok kitiltek az 6gre, elcsendesedettaz dllomiis.A messzir6l
jdtt mozdonyok visszaindultakhondllomiisaikra, s ezen az est6n taldn
tobb leg6nykemondta a szrileineka
frird6kidban, hogy €n bizony mozdonyvezetd szeretn6k lenni. A jelenl6v6k szerint kb. 8-10 ezerember 16togatta meg a kiiillitiist. Minden viirakozisunkat feliilmrilt a nagyfokri
6rdekl6d6s. A kiskunhalasi tagcsoport nev6benkoszonjtik a MAV Rt.
vezlrigazgat6 helyettesenek,Sipos
Istviin rimak azt a segitsdget,hory
t6bb olyan j6rmrivet is kiiillithattunk
(BV Nohab, V53), melyek nem dolgoznak t6rsegtinkben. T6th Imre
igazgat6 rirnak, hogy az igazgat5s6gon beliil tahlhat6 mozdonyok Kiskunhalasra jut6srlt segitette,s mindenkinek koszonet, aki csak segftett
abban,hogy az Eur6pai Mozdonyve'
zet6k Napjrit m6lt6k6ppen eml6ke.
zetess6tehetttik Kiskunhalason.
Ktilon koszonirik 6szaVi,ferencv6rosi, tapolcai,szegedi,szentesi,kecske'
m6ti mozdonyvezet6koll6g6inknak,
hogy vend6gszeretdgondoskoddssal kalauzolt6kel vend6geinketsajdt
mozdonyaikon,s bizom benne,hogy
j6 eml6kk6nt maradt meg benntik a
kiskunhalasimozdonykidllit6s.
Koszonettoviibbd azoknak,akiknek
a vasrithoz semmi koziik 6s m6gis
sokatsegitettekHalas R{di6, Halasi
Rendezvdny6sPropaganda,SzivArviiny Rekliimmiihely, Halas Tv
Kiss L6szl6szegeditenileti tigyviv6
Fot6:Nagyl6zsel
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Bauer Tamisx

ALKOTITIANY ES ENPEKE GYE;ZTETES
Az irj alkotminykoncepci6
ielleg6r6l foly6 vita kerd6sei
kozi.ilet6z6cikkemben(MH,
31., 7. old.) a szoaugusztus
ci6lisiogok k6rdes6velfoglalkoztam, 6s kimutattam: alaptalan a feltevEs, miszerint a
koncepci6 ne lenne 6sszhangban a modern szociilis
piacgazdasigok alkotminyfeil6d6s6vel.Ezrittd a misik,
hasonl6m6don felvetfi6 vitak€rd€ssel:az €rdekegyeztet€s alkotminybeli kezel€s6vel
foglalkozom. Vajon rdgzitsee az irj alkotrniny az illam
6rdekegyeztet6sikotelezetts6g6t? TObb szakszervezeti
konfodericio hivatalos illisfoglaliisban koveteli ezt, 6s
mind egyesszocialistapolitikusok, mind nehiny ellenz6ki k6pvisel6nyugati p€ldikra
hivatkozva l6pen fel ez€fi a
parlamenti vitiban. Misok,
koztiik e sorok ir6ja, hatirozottan ellenzik ezt.
Mindenekel6ttebben a tekintetben is alaptalana nyugati
demokriciikra tort6n6 hivatkozis. A nyugati alkotminyokban hiiba keresn€nkaz
,,6rdekegyeztet€s"sz6 birmif6le forditisit, s tobbs6giikben nyoma sincs olyasminek, ami a magyarorszigi
6rdekegyeztet€s tartalmi
megfelel6jek6nt lenne ertelmezhet6. Olyan orszigok alkotminyai, mint a szocii-lis
panners6g klasszikus orszigak6nt ismert N6metorszig
vagy a szociildemokratakorminy 6s a szakszervezet
ismert
osszefon6disir6l
Sv6dorszig, nem emlitenek
ilyesmit az alkotminyban.
(Nemcsak a kozel 6wen6ves
n€met szovets€gialkotminyban, de a kilencvenes 6vekben fogalmazott keletnemet
artominyi alkotminyokban
sem.)
* A verz6kdzgazdisz,
onzdggyiil6iki2vsel1ie
u SZDSZ

ja a szakszervezetikovetel€seket, vagy elutasitja azokat.
A parlament 6s az annakbizalmit 6lvez6 korurlny vilaszt6i
Ielhatalm:'asra 6ptil6 sanverenitisit s6rten6, ha a korminy
alkotminyos koteless696vr!
tennEnk az 6rdekegyeztetesta
szociilis pannerekkel. R0gziteniink kell - m6gpediCalatr
vet6 szabadsigjogk6nt - a
munkahelyi szakszervezeti
Bolcs a korminy, amdy elk6pzd6seircil d6re
szervezked6sfogit, de hiba
kikeri az erdekeltek velerneny€t.
lenne a szalszervezeteketkozjogi pozici6bahozni. Eza ketDe vajon helyes-e ezt a b0lcsesseget
t6s elv jelenik meg az Onzigalkotrninyos k6tdezetts6ggdtenni?
gyfl6s el6tt fekv6 alkotminykoncepci6ban.
B6lcs a korminy, amely elel6git6sec€ljib6l", a (2) be- tulajdonosi-v5.llalkoz6ikorre
timaszkodva lehetnek egy- k6pzel€seir6lel6re kik6ri az
kezd6sszerint pedig ,,a kor€rdekeltek v6lem6ny6t. De
miny a tervjavaslatokat...a mis €s a korminy er6s partszakszervezetekkel, egy6b nerei. 6k tagjaikat,megbiz6- vajon helyes-e ezt a bolcsess6get alkotminyos koteleikat k6pviselik, azoknak tarszakmai szervezetekkel,vilzetts6gg6 tenni? Szerintem
lalkoz6i €s gazdasigi szerve- tomak felel6ss6ggel.Tirgyanem. A parlamenti demokriI6partnerii&, a korminy pezetekkelegyiittmrik0dvedolcia a korminyok viltakozisigozzaki". A portugil alkot- dig szint€n auton6m: hol
nak viliga, ahol a korminyok
hol
pedig
veliik,
megegyezve
paragrafusa
feljominy 56.
- ha a sziiks€gezt kivinja kozott nemcsakaz a kiilonbkongositja a szakszervezeti
foderici6kat egyebekmellett elutasitva ktivetel6seiket,a s6g,hogy mis szem6lyekvearra, hogy ,,r6sztvegyeneka vilaszt6polgirok osszess€ge zetik 6ket, hanemaz is, hogy
lehetnek6s
gazdasigi 6s szociilis tervek el6tt felel azert,hogy megte- mis elk6pzel6seik
megval6sulisinak ellen6r- szi-e mindazt a tirsadalom vannak is a korminyzis
erdek6ben,amit a modjirol. A magam r6sz6r5l
z€s6ben",illewe ,,a torv6ny eg6sz6nek
magu- vilasztisok el6tt ig€rt, illetve helyeseltem, hogy a korszerint kCpviseltessCk
kat a tirsadalmi pArbesz6d amit a gazdasigi helyzet miny, melyet k6pvisel6i szamegkivAn.Minden demokra- vazatommal timogatok, tirtestii'leteiben".
Vegyiik 6szre: k€t d6l-eur6- tikus alkotminy rogziti a sadalmi-gazdasigimegillamunkavillal6k fogit, hogy podist igyekezenkomi a szopai orszignak a jobbolddi
hozzanak ciilis partnerekkel, hogy igy
diktatrira bukisit kovet6en szakszervezeteket
konnyitse meg a flijdalmas
szuletett alkotminyiban a l6tre brdekeik v€delm€benstabilizici6s program meggazdasigitervez6sselkapcso- de a spanyol 6s portugil allatos illirzi6khoz kapcsol6dva kotminyt kiv6ve a demokra- val6sitisit. Sajnilom, hogy a
rogzitettek olyan jogokat a tikus alkotminyok kovetke- megillapodis nem jdtt l6tre.
6s mis szer- zetesen tart6zkodnak attol, Nem szeretn€mazonban, ha
szakszervezetek
6s a korminyzdsnak egy misfajvezetekszimira, amelyeketa hogy a szakszervezeteket
k6zta m6dja, amelyet koribban
szociilis pannenEg 6szak-6s mis €rdekk6pviseleteket
koz6p-eur6paimintaorsziga- jogi t6nyez6k€ntkezell6k,va- Margaret Thatcher alkalmazott Angliiban, napiainkban
iban sehol sem tartalmaz az gyis beemelf€kaz Sllamba.A
pedig Alain Jupp6Franciaortagsiguk felszakszervezetek
alkotminy.
Vajon mi6rt? Ha egyszer hatalmazisival kovetel6seket szigban vagy Helmut Kohl
rendszeresa munkiltat6k 6s fogalmaznakmeg, azok 6rv€- N6metorszigban, tehit aminyesit€seresztrijkokat, trinkor az 6rintett 6rdekk6pvisea munkavillal6k k6zon az alteteseket szervezhetnek- a letek megk6rdez6se nelkiil,
ku, ha sziiks6gesetenszociikorminy pedig a vilaszt6kt6l s6t kifeiezettenelleniikre hoz
Iis paktumokat kot a kormeg a korminy olyan int6zminy a szociilis partnerek- kapott felhatalmazisbirtokikel, mi€rt nem keri.ilbe ez az ban m6rlegeli,hogy elfogad- kedCseket,amelyeketaz orA nyugat-eur6pai orszigok
koztfi csak a spanyol es a
porrugiil alkotmiiny tartalmaz
ekk6ppen 6nelrnezhet6kit6teleket.A spanyol alkotminy
131. paragrafusinak(1) bekezdeseszerint az illam ,,tervezhetia gazdasigitev6kenykis6geta kdzossziiks6gletek

alkotmf.nyba? Az€rt nem,
mert a plurilis tirsadalmakban a szakszervezetek6s a
munlaad6i szervezetekautos mint
n6m szervez6dEsek,
ilyenek,a mogotttikill6 milli6s munkavillal6i bizisra, illewe az adott orszigban mrik0d6, magAnt6k€tellen6rz6
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szig fdv6jeszempontiib6leltekint, Maengedhetetlennek
gyarorszigon alkorminyellenesnekmin6stilne.
Ez a vita voltak€ppen arr6l
sz6l, hogy plurilis tirsadalmi berendezked6sbengondolkodunk-e,ahol a kul6nf6le 6rdekek megtestesit6i
egymissal szemben auton6m m6don l6phetnek €s
l€pnek is fel, 6s ilyen auton6m szerepl6 maga a korminy is, vagy visszavigyunk a szocialistarendszer
ahol
monolitizmusiba,
p6nztgyminiszter, szakszervezetif6titkir 6s villa-

latigazgat6 ugyanabban a
k0zponti bizottsigbaniil.
K€t €vea vilasz,valamennyiiink vilasza m6g egy6rtelmfnek tfnt. ..A kialakitand6
rendszer,a magyar saiitossigokra 6piilve, nem kovetheti
sem a szociilis partner.s6get
tagad6felfogist, sem pedig a
piaci er6k auton6miijit megk6rd6jelez6 korporativ modellt" - inuk le K6sin6 Kovics Magdival, szocialista
partneremmel199+ jfniusiban, a koalici6s megillapodis 6rdekegyeztetesi
feiezetCt
fogalmazva.A tervezetttirsadalmi-gazdasigi megillapo-
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disr6l pedig lesz6geztiik:
,,nem korlitozhatja az Orsziggyfl€s szuverenitisit."
Az elmfrlt k6t 6v gyakorlatiban
viszont az Erdekegyeaet6Tanicsban, illewe egy-egysakszervezetikonftlderici6vd k6ton megillapodlsok nemegyszer korlitoztik a korminy,
illewe a parlamentszuverenitisit. Eml6kezztinkcsah a 48
szizalekosszemm6lyij6vedelemad6kulcsn,amelynekelhi
bizott voltir6l mir elfogadAsakor megvolt gy6z6dvea p6nziigyminiszter,vagy a pedag6gusok k0telez6 6rasziminak
febru.iri emelCserevonatkoz6,

az 6rintettek iltal szakmai
nonszensznek min6sitett
kompromisszumra.
Senki
sem vita$a el minisaerek €s
miniszterelnOkdkjogit arn,
hogy ilyen m6don korlitozzik sajtt cselekvesi lehet6s6geiket - de alkotrninyos elG
irissi m6gsem kellene tenni
az ilyesmit. Ma is meggy6z6d6sem, hogy az drdekegyeztet6s helye ott !'an a rnagfar
gazdasig es a magyar tirsadalom mindennapi gyakorladban - de meggy6z6d6sem
az is, hogy nincs helye az
€vtizedekre keszijl6 rnagyar
alkotnuinyban.

Nyitott kaBukDomb6v6,ron
l5O 6wel ezeliStt indult utj6ra az elso
vonat. Az emberek f6lelemmel veg/es
tisztelettel nlztlk a vasp6ly6n fujtatva
szalad6 vasparip6t. Rettenetet kelto volt
a rohan6 szerelv6ny, ahogr megremegtette a loldet az emberek l6ba alatt,
erovel ragadva magirellenillhatatlan
val, az akkor meg sernmi m6ssal nem
tovdbbithato tomeget. Tiszteltek az ernberek az ril technik6l csod5.lt6.k erej6t.
Misztikusnak tartott'5k az eglsz vasutat t6voli vid6kek ilzenet6t hszt6k magukkal a szerelv6nyek, kitagult a megismerhet6 !'ilag is. Felneztek az itt dol9oz6 emberekre; sok-sok rivtizeden keresztul megmaradt ez a tttalrzatos aura
avasutasok kbnil. Az wek sor6n m6$s
csbkkent a vasut tekint€lye, a vasutass6g becsulete is megkopott m6r. Avasut
olyan miihajnal6n a rnozdonyvvrto
szaki ember volt, akinek szakmai 6rt6ke
a mdrnokiikEvel vetekedett. Sajnos ez az
6rtekrend mdra dtalakult, de - hal' Istennek - a mozdonyok vilaga mindmeig
semmivel
rneg6izte var6zslatoss6g6t,
sem helyettesitheto bajat. A mozdonyvuetbl hivalAs - mert 6n hivatAsnak
tartom - nem veszitett hirnev6bol, csupAn a vasuton belul t6rt6nnek kiserletek a szakma lej6rat6s6ra - tegruk a
szivunkre a kezunket mi is hozzajamlunk ehhezl Azt liszern, a fentiekbol
vil6gossA v6ll mindig 6rdeklodtek az
emberek a mozdonyok 6s a futtih6zak
6lete irdnt.
Ebben az 6vben elosztir az Europai
Mozdonyvuet<ik Napjdn, a MOSZ Nyitott Kapuk prograrnjanak keret6ben, a
Domb6vdri Fritcihazban nyilt napot
szervezett a helyi tagcsoport. Kicsit
m6s volt ez a rendwteny, mint a Vas6ltal6utasnapi mozdonybemutatok
mindig ugl erban. Vasutasnapkor
ezt az unnepet; a
zem, kisaj6titjuk
m6.sodlagos szerepet
nag/kbziinseg
tolt be: nem nekik szolnak a progra-

mok - taldn rendj6n is van ez igr. A
Nyitott Kapuk fedrin6v alatt tartott
itt
mozdony6s futrihdzbemutat6,
a nagrkbzons6gnek
Domb6v5.ron,
sz6lt.
Sok izgalom elozte megszeptember I 56t. A szenrezls akaddlyait lassu, kitarto munkdval sikerult lekuzdeni. Plakdtok kerultek ki szerte-sz6t a vdrosba,
hirdetes jelent meg a v6rosi TV-ben,
r6dioban. Az iddjaras is aggodalomra
adott okot, az elozo napok hideg, es6s
volta vesz6lyuLeLLe-a rendezv6ny osztatlan sikeret. Az Eg azonban kegles
volt: griinyoru szdp. napos reggelre 6bredtunk. A k6k egbolton bodros felho.
pamacsok szEpen eglm6s mellett,
szilrlazoan sutiitt a nap 6s kellemesen
hiivirs sz6l fn3dogalt a v6.ros fel6l. Reggel nyolc orakor nagr surg6s-forg6s
vette kezdet6t. Mczdonyok indultak el
pihenohelyukrol,
hogr osszekapaszkodva elfoglaljak kijeliilt helyuket a ki5llitisra. Nem sok6ra.egr k6k 6s egr
piros mh6ba illt6zirtt isapdt 6llt renduletlenul a napfenyben 6s v6rt5k az
elsr! l6togat6k meg6rkez6s6t. A villamosmozdonyok csapalAban Szili volt a
nag/ iireg, Bigant a mvnny legerosebbike, Cs6pi pedig a csapat Benj6minja. A dizelmozdonyok Dacsia 6csivel, Szergej bdcsival, Prlpos szakival,
Bobo bab6val, 6s Csorgrlvel futottak ki
a p6ly6ra. J6l ismert, rutinos Jatekosok egrt6l-egyig. Az els6 l6togatok gralogosan Erkeztek, de nemsokara befutott a Fiitoh6z-Allomds ktizbtt - csak
uen a napon - kbzlekedo Bz, amely
jelentos szamri erdekl6dot hozott magaval. A kis zumm6g6 ordnkEnt indult
ki az alomasra 6s amikor visszat6rt.
mindig hozott mag6val OJabb kiv6ncsiskod6kat. Legfrikdnt grerekek;ottek
el - hozva az anyuk6kat 6s apuk6kat megnezni a gepmonstrumokat. Jbttek
nagrmam6k, nagrpap6k unok6kkal

eg/itt. Akadt olyan idos ur, aki f6radk6rdezett es hosszri ido
hatatlanul
ut6,n fogrott ki a k6rd6sekbol. Hull6mszertien jottek a latogat6k; volt olyan
f6l 6ra, amikor meg6ll6.s n6lkul sz6ltak
a mozdonykurtbk - a belszolgAlat 6s a
ktirny6ken lakok nagr 6rom6re. Egr
izben betelefondlt a v6.rosi trlzolt6sag
is, 6s aggodva 6rdekl6dtek ninc-s-e triz
a Firtoh6zban, mert a hosszrl hanglelz6sek sorozata, szdmukra tizet Jelez.
Persze lehet, hogr az eglsz telefon hist6ri6t a belszolg6lat talalta ki, puszl6n
azbrt, hogt bosszantson minket.
Nagr sikert aratott avendegek k6r6ben
a mozdonyon valo utaz5.s. A Ftit6haz
egdk v6g6nyan hatart6l-hat6,rig pendlizetta 37-es Cstrpi (a Domb6v6ri : mai
napon pihen6s - tartal6k) 6s vitte az
erdeklodciket. A nap vegeig mintegr
l3OO-l4OO ember ldtogatott el a nyilt
napra. Az ugresen dudalok Tiszteletbeli Mozdonyvezet6kk6 lettek fogadva;
az ezttanisito oklevelet a Szakszewezeti Irodaban lehetett dtvenni. N6h5nyan egesz nap maradtak, lltartoan
mdszogattak mozdonyr6l mozdonyra,
lelkesen dud6{tak, €s utaztak a 37-es
Csopin: ldthatoan j6l '6rezt6k magukat.
Volt olyan csal6d is, ald a szornszid
megyebol lrkezett.
EltAradtunk a nap v6g6re. J6lesett leulni 6s pihenni eS/ kicsit. Megfogalmazhatatlan gondolatok kavarogtak a
fejunkben: sok-sok 6lm6nnyel gazdagodtunk anap folyam6n, m6gsemtudhogr
tunk mit mondani; 6rrltunk,
minden j6l sikeriilt.
Vegezetul hadd idszzek egr l6togat6t6l:
Jzt hiszem, Oniik a sajat halojukba
guritottAk a labd6tl Ez a szinvonal lesz
ezentril a rninlmum, nehez lesz felul-
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o v6F6ielz6ket
Leszerell6k
Mindig ttirtdnik valami! Termdszetesen
ilyenkor felkorbdcsol6dnakaz indulatok, 6hatatlanulv6lemdnykiilOnbs6gek
keletkeznek,6s napokig tudunk vitatkozni arr6l a valamirdl.
Ritkdn az6rt eldfordul, hogy egy esem€nyazonosreakci6tv6lt ki akoll6g6kbdl, ilyen volt az igazgat6sdgegyik intCzkeddse:Domb6vdr 6s Pusztaszabolcskiztitt- egy-k6tdllomdskivdteldvel - leszerelftk a v {lt6ielzdket (,,p6tl6s
n6lktil tdr0lt6k"). Tulajdonkdppennem
az IC vonatnak hidnyzik a Y6lt6ielz6:
rigy gondolom,abbanegyetdrthetiink,
llO-ndl, mire dszleljtika vdlt6 61l6sdtvdlt6jelz6st6lvagyan6lktil- mdrk6s6;
is
hovatov6bbegy 60-astehervonatn6l
majdnemmindegy.Mi h6t a Probldma?
Jfuezena vonalonm6svonatis! P6ld6ul
amelylehet,hogyvan
tolatdtehervonat,
akit meglep- dllomdsokonkocsikat ad

le dsvesz fel, azaztolaldstvdgez.Nappal mdgnincsnagygond,bdra bejdrand6 v6gdnyritmegfigyelhetd$genagycsdkken:gondolokitt arra
sdgrendekkel
az esetre,amikor a napfdnyvakit6an
6s arra, amikor
csillog a sinszdlakon,
szakadaz es66s a j6 ablaktcirldhi6nya
miatt, nem lehet kildtni a sz6lvdd6n.
Mennyivelkdnnyebblenneegy v6lt6jelz6t megfigyelni- ami esetenkdnt
a
h6b6lis kil6tszik.
Eiietionnef az igazibajok!A halogdnl6mpamaxim6lisf6nyerejdtkihaszn6lva, kb. 15-20 m€tertAvolsdgbdll6tszik,
hogy is 6ll az a vdlt6.Mi van azonban
50 mdterrevana
akkor,ha a szigetelds
vdlt6t6l 6s a t6rhangosrossz?Volt t{
p6lda,hogy 40 percet6lltama tolatdsi
hatAr jelz6n€1,mert a tolatdsi mozg6s
nemjutott elhozzink, a
engeddlyezdse
I-ehet, hogy
tolatilsonr6sztvevdkh<iz.
a a r r . .
- - - a .
l l
a a

Kapcsolatfelvdtel
AMAVRt. Kiizponti tlzeml Tanicsa kezdem6nyezbsare Budapesten l6treJiitt a N6met SziivltceE Vasutak Kiizponti Lizeml Tanicsa dele!&cl6J6-elr td6lkoz6Ja I 996. szcptemb er 126n.
c6lrurk az volt, hogy
A Lapcsolatfclv6tcllel
meglsrnerJii&. a t6,rsvasfrtn6l
mlndcncheltitt
mllnrnd&iklti iiaeml tanicsok Jogositvdnyalt'
LiJutat.
vezstole Wcrncr Miissi4ger
A 4 fb dclcglct6
d6lel6ttJ6n r6sdctca
tr volt, ekl a trtiltoz6
kiildnib tcedott rnuntiJrrlr6l,
ttJ€Loztattst
folyarnlndezt a DB italekitisenak
klntettcl
mat6ban. A MAv Rt. K6zpontt tizemt TanAcsa
a vcncln6te 3s tag$d szlnt6n tiJ6toztattik
a rnagrar tiiw6nyek irl'
dSgetet munkiJuftr6l,
td btztositott
Jogositvinyaikr6l.
A dGlutAnl 6rikban a k6t Kiizpontl Uzeml Tar6cs taglal riivid l6togat6s kcrct6ben igmerVontatrisl F6hcdtek Budapest Ferencviros
n6ts6g,Butrr-pcstFcrencvirosAllomisvasfrti
iizcrri ta6s az ott mtihfi6
tev3lenysigivcl
nAcsok mrmkdJival.
A r6vid, egr napor talAltoz6 est6J6n Kilnotl
Xlg 36ndor frr, a MAV Rt. eln6hc fogrdta a
vend6gelct, r riivld,de tartalrras cezmccscre
utin hiv6nt sot cllcrt, s a kapcsoletok tovibbi
tpol6s6t a fclek szimAra.
A ket iizcml tanies cln6ke "Eglriittmtik6dasl
mcg €s irt &16,
fogalmazott
Mcglllapodlst"
amely rem€n5rt ad arra, hogr az s[sii tsl6lkezlst tovCbbl,ak k6vctik.
Slpos J6zscf

::

eldbb-utdbbleszerelika kisiklaszt6-saruk vdgdnyzilr6jelz6i0 Ha csak egY
kocsi van a g6p m0g0tt betol{skor, a
a mozdonyr6l,
vdgdnyitmegfigyeldse,
lehetetlen.
megfontol6sokVannakakik gazdas6gi
ra hivatkoznak:nem kell kivil6gftani,
karbantartani,6sa motor is kOnnyebben
{llitja6tavdltdt, hanincsv6lt6jelz6;sdt
a sz6lsemhordjatele h6val.Csakfgy,
l6tezik
megjegyezn6m:
6rdekess6gk6nt
f€nyvisszaverdkivitelben kdszitett (uj
de ismerdsenhangzik) vllt6ielz6! Ezt
sem kell kivildgftani, nem kell benne
6g6tcser€lni,nincsvil6giti4si6ramk0re,
alacsonya karbantartdsik0ltsdge,6s
Ja igen! Nappal 6s
majdnemci'rcikcis.
scititbenis lSthat6!
VeresGy6zd
mozdonyvezetd
Domb6v6rVF
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n nemet 6s o mogyor vasutakkdzponti
uzemi tanocsainok khlddtfs6gei t996
szeptemberebenfolo/koztok
Megollopoddsf kdtbftek annok 6rdek6ben, hogy o kdsdbbieksorono m1kdddssel osszef0gg6toposzfalofoikofkicser6/ik
6s segrt'sdgefny1itonok egymdsnok oz
drdekkdpuiselelfeldsszetuggtdkdrddsek
megolddsoban.
A felek dlldsfoglolasoikbankinyilvdnitidk,
hogy azIzemi fondcsokfeladota elsdsorbon az 6rdekkdpvisebt,o vezetdsrdszekdnflm1kodds6s a munkobekemegtortoso,
A felek volloliok.hogy a toru5nyekben
vobdlyozolf jogoik gyokarloso6'skdtelezeltsegek telesitdsesordn kdzdscdfaik
elflrdse drdekdben konekt egytittm0k6ddst voldsitonokmeg.

al

Eudapest,I %, vepfember 12.
WernerM&singer
eh1ke
o n6met A'IJT

Dr.P6lerMihdly
o magyor K1f elndke
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AKI$I'I$UTERT
KI$VOilITTAL
mint mindentittazorsz,Agban,
Dombrdd, 1996.szeptember14. Ez a ditum a Nyirvid€ki ket,kisebbhidakat,dtereszeket,
gyorsan
kdzsdgek
lakdi 6sa vasutasok.
a
haszndlhat6vd
tettCk
volt.
vasft
napja
Regiondlis
perckor
vdroson
6tvezet6szakar;zdt,
1947.
mdjus
27-6n
Nyiregyhdza
15
indul6
t0
6ra
dllomdsrdlddleldtt
Nyi,regyhdza
felsdvezet€kV
lan+s
hosszban
550
egyendramri
pontjair6l
megmintegy
8
is
eljdttek
kiildnvonatutasaiaz orszdgtivoli
ktizlekedtek
a
villamosok
ldttdk
Ezen
a
szakaszon
keriilt
kel
el.
mdsodik
alkalommal
napot,
ugyanis
tinnepelniezt a
Ez
S6st6gy6gyfiird6ig.
id6szakokban
egdszen
vonatrnentes
Kisvasutakat!"
tal6lkoz6
meg
a
a,,Mentsiik
megrendezdsre
az erd6velkOrtilhatdrolthideg 6s melegvizesfiirdd kedvenc
a keskenynyomkcizrlregion6lisvasfton.
6piileteeldtt6116 kirdnduldhelyevolt a vdroslakdknak.
A szeles,esdsdsziiddj6rdsmiattaz6llomi4s
az dtnedvesedett 1955-ig96z-6sdieselvegyesiizemvolt. AranyosanpOfdgtek
tdmega felsz6ll6stk<ivet6enmegszabadult
kis
kocsik
belsejdben
a Mlyhrik be a 399+s6sa 492sorozatfmozdonyok.Az ilrwztllitAsfellenmert
a
dzsekitdl,
kabdtt6l,
Az induldst diilt 6s 1989-ignaponta2 p6r tehervonathordta a szenet,
meleget
drasztottak.
kellemes
voltak fftve 6s
pog6cs6t,
kifel6, majdvisszafeldnyitott kocsikban
friss gyii- tiizifdt, $pit1anyagot
hosszdn
teljes
k0vet6en az riwonal
fedett
kocsikban
a burgony6t, zoldsCgeketstb. A
kindlr€pdt,
ldlekmelegitdkdnt
bort
a
mdlcs0t,iiditdt6stermdszetesen
1955utdnmegielenlebonyolftdsdra
hatalmas
Regiteherforgalom
munkatdrsndk,
akik
a
csinos
tak a formaruh6baOlt<izOtt
kiszorftottdka
48-asok
fokozatos
beszerzdssel
Mk
6s
fel
tek
az
6ldozti4k
on6lisvasritondolgoznak,de dppszabadidejiiket
gfzizemet.
vonatok,
ma mdr l6gf6k6zif6kes
Megszfntek
a
6rtiink.Kdszdnet6rte.
teherkocsik
egyardnt(a
k0zleked6s
van.
A
szem6ly6s
kes
fiiv6szenekar
6s
6rdekvonatot
A Dombrdd6llomdsra6rkez6
ma
m6r
n6gytengelyesek,
a bajcsak
helyett)
csak
g
majd
Himnusz
k6ttengelyes
a
A
elrendez6d6tt,
v6rta.
tcime
l6d6ksokas6ga
16 db-n
(mindenA
napi
kdzlekeddshez
kevds
van
beldliik.
polgdrmester
L6szl6
az,hogy
rir
Solymosi
utr4n
a
elhangzdsa
van.
Rig6 Zolt6n lennesztiks6g6scsak12db szem6lykocsi
ki Laci bdcsija)iidv0zOltea venddgeket,ezutAn
- aki egydbkdntDombrddon ,!,lete" sori{ntObbszdr
gbndolata,
vet6ddttfel a megsziintetds
fr a MAV Rt. vez1igazgatdja,
1996.
pl.
is,
mint
ldtjuk,
1992-trun,
1994-ben
de
1980-ban,
iinnepi
beszdddt.
sztiletett elmondta
fog.
A
rem6ljiik
m6g
sokdig
14-6n
mrikddik
6s
nagyldptdkkel
a
szeptember
mrilddr6l,
ami
Megemldkezetta Kisvasdt
kell
a
fennmarad{s{ertl
remdny
kev6s,
tenni
kdvetkez6:
a melldkvoddntdsealapjan Fontosa MAV Rt.-neka fdvonalakmrikedtet6se.
I 903-banSzabolcsvdrmegyekdzgyfilds6nek
marad meg
Am
Kisvasrit
csak
akkor
nalak
fenntarti4sa.
a
Elsd
megvaldsultak.
iitemben
a mfu l6tez6tervekfokozatosan
lak6i, ha
ig6nylik
ha
lesz
ha
a
tirs6g
mahosszri
eldg
utas,
nyomvonala
tdvon,
Nyiregyh6za-K6taj-Brij-Ibrdny-Dombrdd
jdnnek
mondta
iinnepi
besz6d6ben
a venddgek,a turisti{k,
ga 51 km-j6vel,majd ,,Y" elilgaz(sbaHerminatanyilt6l-Pa'
6s BalsakdzOttfjabb 15km-essza- KovdcsK6lmdnrir a KHVM 6llamtitkdra.Ma mdr nincssok
szab-Tiszabercel-Gdva
csak szemdlyforgalommindk6t
rakod6shozmdg ezer tonndstehersz6llitds,
kasz.A t€rsdgbena vonatkeresztez€sek'hez,
j6rmfdllomdny
h6rom
irdnyban
6rdnk6nt.
5 db
12 km mell6kvdg6nyis meg6piilt.A
Kall6sB6l6n61996.
gdzmozdony,
12db fedett6s40 db nyitott A Region6lisVasitizletvezet6asszonya
8 db szemdlykocsi,
vasftigazgatdval
SzombathyG68-6n
a
debreceni
elsd
motoraugusztus
teherkocsivolt. 1906.febru5rl6-dn tartottdkaz
polgdrmesterdvel
elemezt6ka
za
a
t6rsdg
valamennyi
max.
40
km/6
sebesrirral
6s
kocsifut6prdb6jdt,aminekktizleked6s6t
t6rtdRegion6lis
Kisvasrit
dndlld
iizleti
alapokon
Nyirviddki
s6greengeddlyeztlk.
hogy
a
Az
asszony
elmondla,
n6
izletvezetd
A
napi
vonatpfuiizemeltet6sdt.
3-4
szem6lyforgalom.
Beindulta rendszeres
volna
polgdrmesterei
ndlktil
m6r
segitsdge
bezdrtdk
kcizs6gek
Nyiregyhfnfira.
ral egyretdbbenutaztaka megyesz6khelyre
Az utasdraml{sr6laz akkori feljegyzdsektanriskodnak,mely a kisvasutat.Ezen anapona tovdbbi fennmaraddsdrdekdben
mintegy1l ponlosmegdllapoa kcivetkezd,
a megbeszdldsen
szerint:
ddstfogadtakel:
h6napban 25 700
1906 m6rcius-m6jus
jriniush6napban
L Szorgalmazzdk,hogy
a megyefejleszt6sikoncepci6jdban
32000
jrilius h6napban
kapjon
a nyi,rviddkikisvasrit.
42300
nagyobbszerepet
lehetdsdgdt
hogy a miniszt6riumolftal6s tinKeresikannak
h6napban
30700
augusztus
valaminta MAV
al 6,saz6rintettlakoss6ggal,
utasvetteigdnybea kdnyelmes,gyorskdzlekeddsilehet6s6- kormdnyzatolk
olyanffnziigyi alapot,amelybiztoget. A Kisvasft 6letebena legnagyobbfellendiil6sta balsai Rt-vell6trehozzanakegy
Tiszahfdmeg6pit6sejelentette 1930-ban,amikor lehet6v6 sftan6egyprototipusrfmotorvonatkifejlesztds6t.
a
Sdtoralja- 2. Kezdemdnyezika nyirviddki kisvasritpdlyaszakaszdnak
v6ft 6azdll6sndlktil az eljutds Sdrospatakra,,majd
m6g, dombrddiiidiil6teriiletig t6rt6n6meghosszabbftis6t.
Kass6ra.
Erdekess6g
djhelyre6saFelvid6kelcsatoldsdig
me- 3. Egyetdrtettek
abban,hogy a m6g megl6v6teherkocsib6l
hogy 1937-t6la m6sodikvil6gh6bonifront6tvonulSsdig
hasonl6, legaldbb3 db nyitou kocsi keriiljdn kialakitdsraa turizmus
netrendszerintkcizleked6,az AtpSdstnautdbuszhoz
motorvonat,(melyeketTiszadsZempl$n ndveldsecdljdbol.
2 db ndgytengelyes
n6metkeskenynyomtdvdsze4. Javasoljaka mdghaszn6lhat6
el) sa4llitottaaz utasokat.
ndvrekereszteltek
a m6lykocsikbehozatal{ra teswdrpdrtikapcsolatolra€pffve.
A h6boninemkeriilteel ezt a t6n6getsem.Felrobbantott6k
melyekktiztil a Tisza- 5. Vdllaljdk akilzigazgatAsiteriiletiikdn l6v6 kisvasriti 6llohidakat,6piileteket,l6tesitmdnyeket,
hid sohanemdptilt fjjd, de taldnm6rnemis fog. Az epiilete- m6sok dllagdnakrendbetdteldt,karbantartdsdt,valamtnt az
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alkalmazosszemlly zetercj6tmeghalad6tisztasdgot6sv6delmet.
6. A bevdteleknovel6sedrdek€benseg(tika VIAV tulajdondval6
ban16v6,dehaszrdlatonkivtili dpiiletekhasznositisdban
kdzremiikOddst
7. Felkdrik az lrurrtettorsz6ggydldsik6pvisel6ket,hogy a
parlamentbankezdemflnyezzdk
az indokola0ansebessdgkorldtozdstelrendeldilgszaMlyok m6dositdsdt.
S. Vdllaljdk, hogy a k0zigazgatAsiter[lettiktin l6v6 6vod6s6s
utaztatdltaldnosiskoldstanuldkatkisvonattalNyire gyhdzAra
jdk a Vadasparkba
tanulmdnyikir6nduldskeret€&n,az ttazAs
kolsdgeit az tinkormdnyzatbiztositja.
9. Fokozofi propagandritfejtenek ki a lakossdgk<ir6benaz
utasszdmntiveldsedrdek€ben.
/0. Kdrtinkmindenkit,hogyakinekaNyirviddki Kisvasfttal
kapcsolatosr6gi haszndlatttArgya,mdszakieml6kevan, azt
rendelbocsdssaa dombrddiOnkorm6nyzat
tdrit€smentesen
drdekdben.
kez6s6rea Kisvasriti Mfzeum megval6sitdsa
ncivel6se
6rll.Egyetertenek abban,hogy az utazdturizmus
dek€bennagyobbpropaganddtkell adni a telepiil6sekhelyt0rt6net€rtdkeinek6s miiemldkeinek,valamint elkdteleztdk
magukat,hogy ebbenaz €vbenis megrendezika Nyi,rviddki
Kisvasritnapjdt btrehoznak Dombr6ddllomdsonegy Kisvasriti Jdrmri kidllitdst, mely szabadt6ri6s mindenki 6ltal
ldtogathat6.
Kidllitouak I db lvlk 48-ast, I db szem6ly,1 db nyitott teher,
I db fedenrcher,I db kdszdllitdspecidliskocsit,valamintegy
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is. A jdrmiiki6llitdst
motorospdlyamesterivdgdnygdpkocsit
nyitotasszonya
CsabaiL6szl6ndNyiregyh6zapolgdrmester
ta meg.A jdrmrlvekszdpenfestett,rijszenidllapotaNyfregykocsimfhelydolgoz6inakkezemunh6zaVontatisiFdn0ksdg
kdjdtdicsdri.
Solymosi l,6szl6 rir Dombr6d polgdrmestereaz dllomds6ptilet faldn eml6kt6bl6tleplezettle, amely emldket 6llit az
elmrilt90 €vnek.
utdneb€d,majd haj6kirdnduldskdvetkeRtivid autdbuszozAs
zett a Tisz{n Tiszabercelig.Ott ismet beiiltiink a fapados
Nyiregyhdkisvasdtikocsiba6s 18.006r6ravisszadrkeztunk
zAra.
a kisvasft nagyjdv6j6r6l
A vonatonm6gsokatbeszdlgettiink
6svalahogyrigydrezttikmindannyian,hogyha a tenniakards
ilyen lendiiletteltovdbbrais megmarad,akkornemkell fdlni
az itt lakdknak,hogynemleszmivel beutaznia megyesz6khelyre.Nyi,regyhtza{llom6sonmieldttelv6ltunkvolna,megSolymosiLaci bdcsitegy MOSZ-osnyakkenaj6nddkoztam
mert
leszrekli{mhordoz6nk,
ddtiivel6sfogadta,hogyszivesen
a ,,Ti tirsasdgotokis j6 kis 0sszetart6kollektiva", €s k€rte,
hogylegytinkbiiszkdkegym6sra.
ismer6s6ketdtkisdrttikaz indul6 lC-hez,mi
A venddgeket,
deezt mdrnem
integettiink,6kval6szinflegvisszaintegettek,
r4t- valaki megiegyezte:
ldttuka f6hfzotlablakiivegen
,,csak
jobb a kisvasft,mertott ablakotlehetnyitni".
Ill6s J6nm
a MOSZ DebreceniUzlet Ig. TeriiletiUgyvivdje

Az AEG fii ,,ivbeilll6technol6giilia"
Az AEG Sctrienenfahrzenge (vasriti J6rmrivek) ivbeill6, E tipusri
technol6gt{anak a lelke egr katonal mirszer b€k6s c6lokra t6rt6n6
felhaszn6lisin alapsdk. Ezt a 61l-es sorozatri, dizelhtdraulikus
lngavonatoknal alkalmazznk, amelyb6l a DB 50 db-ot rendelt.
Az E tipusri ivteallo technol6gia lEnyege az elektromos vez6rl6sfi
ivbe6rll6rsl@ lan/6ra sebess6gtg.A d6l6s sz6gemadmum
"akti/
8 fok. A rendszerL mely magdba foglaf a az 6rz,€kel6technologi6t
6s a m0k6dtet6 elelctronik6t, azAEG egrik le6nyvallalata, a DASA
feJlesztetteld katonat c€lokra.
Az E tipus trAnt t6masztott ig6nyek nag/on magasak: alacsony
energfa-felhasanilis, alacsony sfly, azonnal 6rz€kel6€s beavatkov€grehaJt6 szerkuet, valamtnt alacsony karbantarzo
"bed6l€st'
t6Lsttg6ny.
Ahogy a mell6kelt dbr6Ln ldthat6, az E tipusri technol6gia az
utast6rb6l nem foglal el teret, mlvel telesen a forg6v6zba van
be€pitve. A JSrmrhszekr6nyta ,Ktr6lycsapszegen' keresztril diinti
meg.
Az riJ gener6ci6s, 6Ll-es sorozatri szerelv6nyek dizelhidraulikus
megolddssal k6szfilnek, amely kevesebb komplex ellen6rzti 6s
szabelyzn rendszert tartalmaznak, igl l6nyegesenkevesebb karbantart6st tglnyelnek. A t6bbi 6ltal6nos technol6$6hoz k6pest
eglszer0bb a vu€rl€s mechanlzmusa ls.
A 611-es sorozatri h6rom kocsls szerelv6ny belseJeis tefesen riJ
tervez6sri. igr a tefesen padl6 alatt elhelyezett ivbed,ll6 szerkeet
lehet6v6 tette az utast6r komfortJinak a n6vel€s6t tovibbt ril6sek
elhelyez6s6vel,kiirnyezetbar6t l6gkondicion6l6 berendez6s 6s a
z6rt rendszerri WC beszerel6s6vel.
Az riJ vonatszerelv6nyek belseJ66rt a berhnl sz6khely0 DVA mtnt a
konzorcium egrtk taga a felel6s. Az els6 szerelv6nyeket 1996.

Jrilius6ban szenig6k le. Ezeket el6szbr a Rajnavid6k
€s a Baden-Wurttenberg regtond.LlisvasritJain fo$dk
forgalomba helyezni, kes<ibb a hosszti t6vri nemzetkbzt forgalomba ls.
A szerz6d6s tovibbi 50 szerelv6nyre sz6l6 megpendeKatona Gyiirgz
l6st ts tartalmaz.
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AZ AUTONOM
SZAKSZER\TEZETEK SZOVETSECB
gy tag/aKerekasztalnak,
1988ut6niStalakul6sa
so- afkot6jalehetetta Szakszervezeti
6rdekk6pviseletek
A munkav6llal6i
6s dezintegrSl6dott
szakszervezeti
kor- iv{ v4ltek az 1990. augusztus6banmegalakultEr&ftc
r6n- a pluraliz6l6dott
is.
nyezetben- egymast6ljelent6senelt6r6szakszervei€timo- gyezterd Tandcsttwr*audlbldi ohlttp*
k6pesauton6m
konfoderdclok
alakultakki Az onmagukban
is sr6s,6rdek6rv6nyesft6sre
dellek s e modellsketmsgtestesfi6
0, fel- tagszeryezetek
csak k6s6bb,1991aprilisabanhozt6kl6trea
Ezekneka ktilon$z6 szervezetts6g
Magyarorsz6gon.
forr6sokkalrendelkez6 formalizAlt,laza konfoderfici6l,az Autondm Szksnrueze
6pft6s{i,s elt6r6'anyagi-finansziroz6si
6s tomorijl6seknekl6trejottiiketkdvet6- b* Otszdgos KoordtMcr6/Ct (ASZOrq. Ekkorker0hsor az
szakszervezeteknek
amelyet- lobbejegyeztet6s6re,
en vClsztkollattadnfuftarra, hogymilyenviszonytalakfta- auton6mokszervezet6nek
k6pvisel6ijegyeztek,
hogyanreag6lnak
a bekkozott- m6rolyanszakszervezetek
szerepl6ivel,
nakki az uj politikaij6t6kt6r
a VDSZ,a \lend6ggazdasfui rendszerv6lt6skihfuAsaira,
s milyen 6ll6spontot minta Koz6tiKozleked6siSzakszervezet,
megv5l- l5t6 6s ldegenforgalmiSzakszervpzet,a Mozdont/vezet6k
fogalmaznakmeg a munkav5llal6i6rdekk6pviseletek
lg4ltatSsiDolgoz6kSzaka V'zi.igyi-Kozszo
Szakszervezete,
tozottszerep6velkapcsolatban.
a kor kih[v5s6raadottelt6r6v5- szervezete,a HUNGAROCAMION Dolgoz6inak SzakszervsAz 6tmenetid6szak6ban,
mArtdbb minl970 azer
laszok nyom5ntobb szakszervezetiszcivets6gicentrum zele.Ebbenaz id6bena konfoder6ci6
alakultki. lgy 1989-1990fordul6j6n- a VegyipariDolgoz6k sz?*sz$uezeti tagot tdmdrftett
Szovsts6ge(VDSZ)kor6tomoriilve- l6tre- ta. ASZOK Alepsz*Clya kimondta,hogy m0kod6s6nek
Szakszervezeti
joll az ,,auton6m szakszervezelef"csoportja, amely kez- alapelveaz 6nk6ntess6g,
a kozmegegyez5sen,
a szolidarit5detben egy laza szovets6girendszerttestesftettmeg, s son, a loleranciSnalapul6demokratikusm0kod6s,a nyilv6akarat6tkitejez6
kiv6lt, noss6g6s az auton6mszakszervezetek
n6h6ny- a SZOT-b6lvagya SZOTtagszervezeteib6l
- szakszervezet
Hangsflyozt6[ hogyaz ASZOKaz auton6m
nemcsatlakozott
alkalmi egyiittm0kdd6s.
az MSZOSZ-hez
al6rendeltszervezet,nem s6rthgtiaz
egyUttesek6ntl6tezett. Ezeknek az,,euton&n szekserue- szakszervezeteknek
szakszervezetek
6rdekeit,nem korl6tozhatja
zetektnk" a kdpuisaletdt- az iigyviv6i,koordinAtorisze- egytlttmrikod6
repkdrtis betoltve- az a VDSZv6llaltamag6ra,amelym5r azokdont6si-,akci6-6sv6lem6nynyilvinft5si szabadsfodt.Az
kor6bbi ASZOKelismertea teljesjogf tags6gmellettaz,qtytttmllmegv5ltoztatta
1989v6g6ntartottkongresszus6n
strukt0reiet6s monoIit Agazati szakszervezetb6lszakszer- kdd6i" s6tuetis. A Konfoder6ci6biztosftottaaz eh6r6kijo6s nyilvanoss6ganak
i v6lem6nyk6pviselet6nek
Eur6p6- sebbs6g
alakult.A VDSZKoz6p-Kelet
vezetiszovets6gg6
g6t,b6raz egys6ges6ll6sloglalas
torekedett.
kialakll6s5ra
VilSgszovets6ggel,
banelsSnekszakitotta Szakszervezeti
6s a r6gi6b6l
els6k6nt AzASZOKmintkonfnder6cio,,fufelC ",a munkav6llal6i 6rdekilletveannakszakmaiszovets6g6vel,
kozossfuefel6a b6kft6,a t6rgyal6,a kiegyez6st
NemzetkoziSzovet- k6pviseletek
vett6kfol a SzabadSzakszervezetek
(ICEF).1990elej6rn segft6,a testv6rharcot
l6vd'pdkerill6,a ,,mindenkivelj6ban
s6g6heztartoz6szakmaiszovets6gbe
cim0 dakepekfrv6ntlenni. Teh6t tqurdlt xercpt sdn t nryffi
a VDSZ kongresszusaelfogadtaa ,,M6rfoldkovek"
ki- a szkszertezcti struHtrdbn (sikerrel),azonban ezzel a
koriilm6nyeire
amelya rendszervSltz6s
dokumentumot,
gyakranonm4a legitimitSsffis
dolgozott komplcx szakszervezet program volt. Ez 169zi- pragmatikusmagalart6ssal
mind'a szakszervezeti
tags6gael6tt,minda
tennival6it6s a leg{on- vesz6lyeztette,
tettea VDSZstrat6giaialap6ll6sAt,
m6r konf<ider5ci6k
kozcitt.(Ugyanakkortagszervezetei,to'bbs6A dokumentumban
tosabbkovetend6m6dszereket.
megfogalmae6dotta k6s6bbiAuton6mKonfoderAci6alap- gtikben,b6lranv6llall5ka bels6harcokatis.)
gondolata,anrikorkimondta,hogy,,Szakszervezet0nknekAz ASZOK,kTe6l - a p6rtok,a gazdasagi,munkriltal6i6rdekegyes0letek,
civilszervezetek
fe16szintefenntart6s
sz0ks6gevan sdvetsdgese*rc6s vel'iikkozosenalkotott k6pviseletek,
n6lkUlozte
legtobbszor
szdvet*gfrc. Olyanszovets6gre,amelya stral6giaic6lok- n6lkUlnyitottvolt.Azonbaneza nyitottstig
kiils6k6pviGyakran- a konfoder5ci6
torekszikegys6gre,6s csakegyen- a mak6nsmegjelen6st.
ban6s f6bb ir6nyokban
jelentmega tagszervezeti
jogrifelek 6ltal kidolgozottakci6szovets6get
arc6l,
is- domin6nsabban
vSllal.Amely selel6ben
jelek
pluralizm
l6t.tgya kozv6lem6ny
tel6az azonosft6
ust, minta szovetsegi
belijli szakszervezeti
biztositjaa szovets6gen
hanemadottesstbena vegy6szekr6l
platformok,blokkokmfkod6s6t.Amely ,,lazaszovetk6nt" nem az Auton6mokr6l,
vagya kozleked6seikr6l
sz6ltak.
6s,,erny6k6nt" mozdonyvezet6kr6l,
fogjaosszea kovetkez6szakszervezeteket
6s tlzemitan6csivdasd6soa ,,hid" Az 1993-ast6rsadalombiztosft6si
nyfjt v6delmetszdmukra."A VDSZ a ,,kozvetft5",
azl bizoszerep6tbetoltvealakltottakapcsolat6taz orsz5gosszak- konel6rtkcfids nrgnt*cttetdsilkarra f iTyelmeztete"tt,
t5gabbv6laszt6ikcjrebtt kellett
Ez6rt nyftotta,hogyaholazASZOK-nak
a konfoder6ci6kkal.
szervezstiszervez6d6sekkel,
olt s0lyosveres6getszenvedett(l6sdat6rsadakezdem6nyezte a h Szigazda szerep6ben a szakszervezeti megrn6rk6znie,
6sionkorm6nyzati
v6laszt5sokat,
aholha a lagsfuuk
1990 m5jus6ban. Mi- lombiztosft
kerekestallelOkriszft6 tanAcskozAst
(a VDSZ-enkeresztijl) l6tsz6m6hoz
elnyertszavazatakat,*kor a r6szlvev6
viszonyftja
lazatomortil6se
vel az auton6mok
szarepeltek;
r6d6sul ebben
szervezetek
kozUla legrosszabban
hangzott
a nemszerencs6sen
a kozegben
Uegeniifismerstlen0l
n6v is: Auton6m
megv6lasztott,
nem kdnnyenpropagSlhat6
Ellenben
; * iEam
Szakszervezetek
Orsz5gosKoordinaci6ja).
bt dcsi vdlasz#sokonmdr l9*I&n (e l995.,btr k) uds
ntdsodtklett a konf6dedct6,18,6,(illetve20,34)sz6zal6kos
szavazatar6nnyal.
,Be|i)[ a munkavil6g6banteh6t rendkivtil
megm6retteer6snekbizonyultak,m(7a,,t6rsadalmi-politkai"
t6sbenalulmaradtak.
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volt:m6ga konfirder6ci6
esetleges
sz6tkozoss6ge
{ejl6d6s6nek
har- lemre.Felt6telezhet6
Az auton6mszakszervezetek
mert6nmagukl6pett,amikor- a es6sesemviseln6mega tagszervezetekel,
madik szakaszdba1993.december6ben
- l6trehoztAk
jellegi96ny5nek
k6pesszervezetek.
4. El6nytjeer6sit6s6vel
az Au- ban is 6rdek6rv6nyesft6sre
szcivets{7i
ton6rn SzakszervezetekSzdvet#gCt (ASZS4. Az 6talaku- lent, hogy a konfoder6ci6szervezeterendkfviillaza, nincs
mozgat6ja
vottaz 1993kozep6nlezajlott
v6lasz- nagybilrokHct4az appar6tusif
unkci6kat
a VDSZlStjael;5.
lSsnakfontos
aholbebizonyosodott,
a nemzetkdzi
kapcsolataik,
sokatk6ltottek
ezekhogya kor5bbi,,kor- Rendkiv0lj6k
t6soktapasztalata,
(tele)kommunik6szintea legkorszerUbb
din6ci6sforma" tartal6kai kimerrlltek, ez6r1szervezettebbm6- re a kapcsolatokra,
jelentinform5tennia konfoder6ci6t.
r6t6pftett6k
ki,vonz6szfnfoltot
ci6sinfrastruktf
donkellerSsebb6
kozpontjuk;
6. A konfoder6ci6nak
ugyan
Az Autonomoka sz6vets{796v6l6stkovet6enis folytonosan ci6s-dokument6ci6s
(tal6na folytonosan
a szabad nemvoltk6bev6sett
strat6gi5ja
0jrafogalhangs0foa6k6s deklar6hAk,
hogy vSltozatlanul
szervezked6s-snema,,kozosakol"-hiivei,a szdvetsdgt mazotttaktikaileck6kregul6lt6kl6t0ket),azonbannemvolt
f liggetlenek,
szak- kozottuk
igaz6nvesz6lyeztetett
szakszervezet
sem.Nemkelszdmuka aztlebnti hogytagszervezeteik
k6rd6sekben
tobbs6g6nek
a mindennapos
l6t6rtharmaxim6lis
az on6ll6s5guk,
a letta tagszervezetek
mai-6rdekv6delmi
k6rd6sekben,
6rdeke- colniuk- bArnemvoltakmentesekaz er6viszonyok
0jrarenszakszervezet-politikai
a makroszint0
gyeztet6sben
szolida6s a kozdsnemzetkozi
fell6p6sben
a tobbs6gi dez6s6nek
k6nyszer6t6l.
TalSnebbena t6volsSgtart6
Mindenkivel
hajland6k
akci6egys69re
l6pni, rit6sbannyugszikauton6mi6juk,
s ez biztosftjaszervezeti
akarat6rv6nyesi.il.
6rdekeit
tartjaszemel6tt.M6ga legki6le- stabilit6sukat
. 7. A szervezet
szempontjAb6l
nemulols6sorakia munkav6llal6k
isp5rbesz6dre
torekednek,
bdrnemmond- banfontosmozzanatnak
bizonyult,
hogya konfoder1ci6
vezezettebbhelyzetben
- a szem6ly6ben,
a munkahelyek
szintj6n
a sztrajkr6l,
azt t6s6benl6teznek
vezet6iposztj6ban
nem
taklea tagszervezetek,
term6szetes
6rdek6rv6nyesft6simegk6rd6jelezett
szovets6gielnok mellett,nem holdudvari
a szervezettmunkav6llal6k
- m6s,fuggetlenarc6lUszakszervezeli
jog6nak tartjak.Fetfog6suk szerint az A SZSZaz egyenrangl bolyg6k6nt
vezet6
szem6lyis6gek
is.
tagszerventel( munkdidt 6sszehangol6,tevdkeny#giiket
(bizonyos
tagjaira)vesz6lytieszeruezd6s kdpviel6 orszdgosszakszeruezetiszdvetsdgt, Az ASZSZsaj6tosstabilit6s6ra,
jogiszab6lyoz6s6nak
ki,hogya Szovets6g
l6trehoz6sAvallentenek
az
konfoder6ci6.
C6lult0zt6k
azonbana magyargazdasAg
p6rhuzamosan
szakmaiblokkokatalakftanak
ki, s ki6pftika anom6li6i,
ellentmond6sai,
amelyek
hat6s6ra
iddnk6nt,,milit6ns"
auton6m
szervez6d6seket,
terUleti-region6lis
k6pviseleteket,
s szereppel
cimk6zhet6k
egyesszervezetei.
Ugyanisaz Auton6a vezet6sben
a t6rselnoki
rendszert.
mokj6r6sztolyanszakszervezeteket
is t6morftenek,
amelyeka
l6trehoaSk
Az 1980-as6vekv6g6t6l,
az5tmenetid6szak6ban
a szakszer- piacgazdas6gokban
hagyom{nyosan- ajogtiszabdlyozdsdlbl
6si es6lyeitdontdenmeghat6rozta, mqter6sltettenrb- a kozszolg6lathoz
vezetek6rdek6rv6nyesft
tartoznak(MAVt<lmeghogymennyibeniilteriih megteremtenii.ik
vagy meg6rizniUk kozleked6s,
v2iigystb.)Ugyanakkor
e szakszervezeteknek,,otta v6ltoz6politikaiar6n6ban,
auton6mi6jukal
a plur6lisszak- hontad6"gazdas6gi
szervezetekre
MagyarorszSgon
manam a
strukt0ra
versenyhelyzet6ben
szervezeti
el- kdz/og szabtlyai vonatkoznak,hanema vercenyszfdrasza; holszervez6dtek
a gazdasdgih0z6vagy hanyatl6szekloraiban; b6lyrendszere.
s6dlegesen,
Val6szin0,
hogya kozszolgSlati
v6llalatok
munkahelyeztek
a szervezdd6s
szintjeire,
a munka- iigyikapcsolataiban
milyenhangs0lyt
megnyilv6nu16
zavarok(a kollektiv
t6rgyalljelenl6tre;
gyahelyi,szakmai,
6gazativagy
makroszintU
mennyiben sokszerepl6inek
bizonytalans6ga,
a sztr6jkoklegalit6s6nak
(atulajdonos
sikertifthelyesstrat{Ji6tkialakftaniuk
e t6rena konfoder6ci6k korimegk6rd6jelezhet6s6ge
stb.)a nemrelev6ns
az 0j tulajdonosokkal,
kozottiversenyben,
munk6ltat6kkal,
s 6llamsajStos
szerepet
nemegy6rtelmrjen
kozvetftS)
szabSlyoz6hogyanalakultviszonyuk;
s nemutols6 si keretekkdvetkezm6nyeik6nt
azokszovets6geivel
is jelentkeznek.
Ennekellen6re
ir1nyft6
testrileteik,
vezelSszem6lyis6geik0gy t0nik,hogyaz auton6mkonf6der6ci6
sorban:a kozponti,
szakszervezelei
,,a
gyorsmegfogalma- k6zszolgdlatban"
vohak-e
sajAt,Iril6
l6sistrat6gi5iK'
k6pesek
masikeresebb
szerepl6i
a munkaharcnak,
mint
vagyis:mennyiben
teremtetl,
z{s{ra 6s 6rv6nyesft6s6re,
te- a tobbiszakszervezet.
m0kod6si
remthetett
auton6m
felt6teleket
cinmaga
sz6mdra
az Fontossz6lniaz ASZSZmakroszint( drdekegyeztetCshn
szovets6gappar6tusa.
adottszakszervezeti
bet6lt6tt szerepudllaldsdr6lAz elmUlt6vekbena konfodeUgy t0nt, hogy az ,,auton6m
kozoss6g"megalakul6s6val
a rAci6az Erdekegyeztet6
Tan5csban
az egyiklegaktfvabb
szekonfoder5ci6k
szakszervezeti
kozottegyolyansaj6tosszer- rep16nek
bizonyult,
annakellen6re,
hogyazETplenAris
0l6s6n
(azoldalt6lelt6r6)kijl6nv6levezetjelentmeg,amelyelszervezeteinekegymdst6l(alap- egyetlenalkalommal
deklar5lta
vet&n) elt6r6 szeruezaddsihelye, szerkezetetartott, s6t m6ny5t.Az ETkilenc6lland6szakbizottsdga
kozulh5romban
(J6szolg6lati,
dtvdzdtt 6ssze. M6gpedigaz6rt,mert1. szakszervezetei
Munkav6delmi,
OKT),az ,,adhoc"bizotts6gok
(pontosabban egyik6ben(Jogi)az ASZSZadtaa munkaudllaldioldal tigymind szervezdd6sOket
mind strat6gi6jukat,
szervezetitipol6gi6jukat)
tekintve- alig mutattakfel kozos vr'v616t
Eza magatart6s
isszeml6ltetiaz
ASZSZ,Jiloz6fi5j6t",
vondsokat;2. Agazati szakmai 6s vdtlalati szakszerueze- amelyet
elnok0kmondatai
is reprezentAlnak:,,Kcivetkezetes,
pr6b6ljukazt keresni,ami a munkav6llatek egyx 6nl megta15|hat6kvoltakkozotttik, m69pedig er6tel- trirelmesmunk5val
jesszervezeti
j6. Nemakarunk
(vegy6szek,
reprezentativit6ssal
koz0tikozleke- l6knaka legink6bb
torni,zfzni.Deazordogmozdonyvezet6k,
d6s, villamosenergia-ipar,
aut6kereskede-gel is dsszefogunk
az 5rdekv6delem
6rdek6ben."
lem,Hungrocamion);
3. A versenyszf6ra
sz6mosszakszervedr. T6th Ferenc
zetemeflette konf6derSci6ba
tomoriilta kdzilzemitertileten
Munkatigyi
Kutat6int6zet
6s a kdz-szolgdltatdsban
l6lezdreprezentatlv
szakszervezetek tfi nyom6tobbsQle,sdta fegyveres testiiletek szakszerveetemekielent6sr6szeis. Enneka heterog6n
szervez6d6sneka sikerearraengedettkovetkeztetni,
hogya tagszerjet6k
vezetekszdm6raa tomortil6s
nem a ,,nulla
osszegO'
felt6teleit
biztosftotta,
teh6lnemv6ltakegymAskonkurenseiv6, nemaz egym6stkiszorft6,,civ6d6
egytittl6t"
voltjellemz6
- a tagszervezetek
viszonyukra,
hanema szcivets6gben
au- kolcsonosel6nyokjutottakgy6zeton6miSj5t
meghagyva
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UTAS(TAS
VEGBEHAJTASI
a sebessegm6rd regisztrdtumok kezelAsdre6s ellen6rzdsdre
6rvoNAT) 1OOL24/1996. GF. A.
:
Ar,rer,AnosRENDETxEzF:spr
kezel6* :
Sebess6grm 616 *alo,gok
sebess€gm6r6
A vontat6jarmtvek
berendr:z€seinek regisztrdl6 eg/segeibe lehet6s€g szerint a m€r6shat6.rnak megfelel6 sebess€gm6r6 sz,alagot kell befrizni.
A mozdonyvezetb a szolgalat megkezd€sekor kdteles gondoskodni ar16l, hogr a szolgdlat sor6n megteend6 tdvols6gnak megfelel6 hosszirsAgO szalag legyen a regisztrdl6 erys€gben. Ez vonatkozik az 6sszekapcsolt, de ery mozdonyvezetbvelk}zleked6Jarmtivekre is, vez6rl6kocsikra abban az esetben, ha a mozdonYvezet| a vez6rlokocsirOl t€nylegesen
vezeL
A szolgalat befejez6sekor a rnozdonSnrezetdk0teles a szolgdlata alatt
felhaszndlt szalagreszt (r€szeket) a
sebess€gm€r6b6l ldvenni - kiv€tel a
tolat6szolgAlatot elldtd mozdonyok €s kidolgoz6s ulAn azE.I. sz. UtasitAsban el6irt dokumentumokkal
egrutt (1.rtsz 6. fej. lO.l. p.) a mozdony{e lvigyaz6nak leadni.
Az dllomasi tolat6mozdonyok sebess6gm6r6j€b6l a szalagot csak akkor
kell kivenni, ha nem biztositott a
k6vetkez6 mozdonywezetd szolgdlat6hoz szuks€ges hossz. A szolgdlat
befejez€sekor a szalagot k1zzel
annyit kell tovAbbitani, hogr a d6tumot, a mozdonyvezet6 nev6t €s szolgalati he$6nek nev€t, valamint a
tolat6si hely nev€t 16 lehessen irni.
A betelt szal agot az a mozdonyuezet6
k0teles tekercsben leadni, aki azt a
sebessdgm6rdbdl kivette. A mozdonyvezetd Osszehajtogatas el6tt k6teles a regisztrAtumot megvizsgalni,
illetve a menetigazolv6nY adatai
alapjdn kit0lteni. A mozdonyvezetb
koteles esem€nykdnyvi jelentest irni
a sebess€gm€r6 meghib6sod6sdr6l,
a ki nem €rt€kelhet6 szalagr6l, illetve ha szalagot - barmi$en okb6l leadni nem tud.
A sebcss6gm6rii szalag kidolgozasa:
A szalag belsb - regisztrdhtmot nem
0rint6 - rbszeire ra keII uezetni:
. a tovAbbitott vonatok szdmdt, indulAsl €s €rkez€si dllomds6t,
o a rendkivuli megdllAsok - esem€nyek - €s azon sebess6gcsdkkent€sek hely€t, melyeket nem az el-

rendelt sebess€gkorldtoz6sok miatt kellett alkalmazni.
A szalag kuls6 - dsszchQtqatds
utdni - JeIEre ra kell vez.etnl:
o a ddtumot,
. a mozdonysorozatot €s pdlyasz6mot,
. a tovdbbitott vonatok szdmdt EC, IC, EXjelz6ssel,
. az E. l. sz. UtasitAsban leirtak
szerint aszalaghoz csatolt dokumentumok megnevez€s€t, illetve
darabszdmdt (irasbeli rendelkez€s, f€kpr6babdrca, tlzemnapl6
eredeti pld.), o$an esetben az 1d6jdrasi kdr0lm€nyt, amely a menetrend szerinti vonattovdbbitast
befolydsolta vagl akadalyozta,
o vonatvezet6, vontat6si vonatkis€16 nev€t €s a honos szolgdlati hely€nek nev€t,
. feltiryelet alatt a mozdonytvezet6
szemCly nev€t €s a pontos szolg6lati hely€nek nev6t, ,:
. mozdonyvezet6 nev|t €s honos
szolgdlati helydnek nev€t.
Az 6llomasi tolat6mozdonyok sebess6gm€r6j€b6l kivett 6s betelt szalagtekercs vegqre - ugy, hory dsszeteker€s utAn ldthat6 leryen - rA kell
irni a mozdonysorozatot 6s pdlyasz6mot, a kiv€tel datum6t, a lead6
moz.donyvezet6nev€t €s honos szolgalati he$6nek nev€t.
Teertdbk TeIrc 220O sebessdgmbrb
berendezOs esetEn:
A mozdonyvez,etb a szolgdlat megkezdCsekor a sebess€gm€r6 berendez6s
mrikdd€s6t kdteles ellendrizni.
A sebess€gkijelz6kn6l, illetve a kdzponti egrs€gben v0rds hibajelz€s
eset€n a berendezOs uzemk€ptelen.
I$en esetben az E. l. sz. Utasitdsban sebess€gm6r6 meghibasodas
eset€re leirt teend6kdn kivul int€zkedni kell a m6r rbpitetl adatok
miel6bbi kiolvas6sdra. illetve a mozdony honos vontatAsi telepre t6rt6n6 iranyitAsdra. Ugrancsak int€zkedni kell az adatok kiolvasdsdra,
amennyiben a kijelz6n€l l6v6 Jelz€s
villogni kezd, de a berendez€s mutatja a sebess€get.
Uzemk€pes berendez€s esetdn a
mozdonyvezet6 a menetigazolvdny
rovatAba .Teloc
,Megegz6sek"

22OO' beJegrz6st kdteles tenni. A
szolgalatvegen azV. l sz. Utasit6sban leirt dokumentumokat a felvigirAz6n1lerre a c6lra rendszeresitett
norm6l, liilsm€retri boritdkba helyezve kell leadni.
A borit€k cimz€sre felhasznalhatd fel€re kell Jegyezni mindaznlrat az adatokat, amelyeket a hagrom6nYos sebess6gm6r6 szalag dsszehaJtogatas
utani kuls6 fel€re isJegrezni kell. Tovdbba fel kell ttlntetni a Teloc 22OO
sebess€gm€rdvel felszerelt mozAonyon t€nylegesen elt0ltdtt id6tartam
kezd6 Es v € gzilsl id6pontJ att.
Teendbk vezbrlbkesival, cs atolt
j drmfiDel taftenb kdzlekedb s esebbn:
A mozdonyvezet6 k6teles mindazon
jarmrivek sebess€gm€r6 szala$ait
egdrttesen kezelni €s leadni, amelyek a menetek sor6n Osszekapcsol.va k6zlekedtek. A lead6si kdtelezetts6g vonatko zik avezlrl6kocsival tdrt€nt kdzleked€sre ls abban az esetben, ha a mozdonyvezet0 avez1rl6kocsib6l t€nylegesen vezetett. A menetek sor6n kapcsol6d6 jSrmfvek
sebess€gm6r6 szala$ai kdzIll azon
szalagr€szek kitdlt6se sztlks€ges.
amelyek a menetir6ny szerinti els6
sebess€gm6r6 jeleit rogzitett€k. A
szalagokat egrmAsba tizve egl szalagkent osszehajtogatva kell leadni
€s a kols6 oldalon a kapcsolod6 pa$aszamokat is fel kell tunteturi.
Teloc 22OO tip. sebess6gm€r6vel felszerelt €s Osszekapcsolva kOzleked6
jArmrivek eset6n a mozdonyvezet6 a
meg6rzend6 dokumentumok leadds6ra rendszeresitett boritekon a
kapcsol6d6 jArmrivek p6$aszamait
is k0teles r6irni.
Teendbk j dr mr! au itoi j av itd.sttoz
kapcsolid.b pr6b dk esetbn:
A sebess€gregisztratum kezel6s€re
vonatkoz6 el6irdsok a jdrmrlvek jarmrljavit6i Javitas6hoz kapcsolod6
vonali pr6bdk eset€n ls €ru6nyesek
azz,al az elt€ressel, hogy a pr6b6t
igazol6 regisztrdtumot a pr6bavezet6 koteles a mozdonyvezetbt6l a pr6ba vegen kitoltve 6tvenni €s 2 evig
meg6rizni. A pr6bavezet6k k0telesek
az 6tvEtelt a menetigazolvdny ,Megjegzdsek' rovat6ban olvashat6 n€vvel elismerni.
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rT. MASINISZTAKUPA
BRASSO
bizonyult az elmult 6vben B6k6scsaban
J6 kezdem6,nyezesnek
megrendezett Nemzetkcizi Krsp6lyas Labdarug6 Torna. A folytaUis ez 6:v
szeptember5. es8. kcizott Brass6bankdveikezett,ahol a r6m6n koll6g6k l6tt5k vend6gr-iLl
a szabadkai,a kiskunhalasi,valamint a b6k6scsabai mozdonyvezet6r'illogatottat,illetve az 6ket elkiser6kissziimri,de
lelkes szurkol6 tdbort. A hosszri utaz6st kovet6en kiss6 fiiradtan 6rkezhink Brassoba,ahol a helyi vezet6k, valamint a f:iLt6hinzenekara
v6rt benntinket. A szallashelyekelfoglalAsa,valamint vacsorautin
legt<ibben.'sal az 5gvra tudtak gondolni, azonban az edzettebbek
hajnalig ismeiLe,ltcka hdzig;;zdrikkal,megtekintvea kcirny6kvendigl_6t6inaneg)-s€geir
is Nem csoda,hogy riindenki igy 6re2te,hogy
a 8 6rai 6breszt6kiss6 korai,s e.nneknern csakaz id6eliol6d6saz olii.
is rendkivril mostohavolt, kisebbmegszaFjlq g iddj5ras_tov;ibbra
kitrisokkal szrntefolvamatosanesettaz es6metsz6sz6lkis6ret6b:en,
a
p6Llyatalafaennek megfelt,l6enrendkivtil m6ly volt, csaka ffitdh6zi
zenekar.ki Lrr to, parddes idt6,ka,s az iddkozben elfogyasztott .f agyit16"italok tarrottal a ielket ajdtekosokbanszurkololban egyaranl.
A torna kcirm6rkSzdsesforrir6ban lett lebonyolitva, melfrek v6gs6
eredm6nvea kcivetkez6:
I. Brass6
IL Kiskunhalas
III. Szabadka
I\'. B6k6scsaba.
Nem v6llalkozom a m6rk6z6sekr6szleteslefrds6ra,annyit azonban
felt6tlentiLlkiemeln6k, hogy a ,,legjobbkapus" cimet SririSandor(Kiskunhalas)kapra, aki egydbekmtllett 2 ib hetestis hdritott. Ktilon
csemegevolt e_gyp"k.Fgaszr piir-viadala"(pl.: Drivid - Ilija Kiskunhalas- Szabadka),amely m6g a k6s<5
6jszal<ai6rdkban a feh6r asztal
mellett is foh'tatolott (term6s-zetesen
mer labda n6lkril).
A torna eredmtsnr'1.,irlci6se,
a Jijak ;itad6saut6n kezd6d<ittaz eb&,,
amely sziimunkra kiss6szokati:urm6don magdbanfoglalta a vacsor6i
is, valamint az utolso fogisok kora hainalifelszolgAldsa
tetteigaz6n
,,maratoniv6" ezt a lakomdt. Az 6tkez6sisztinetekbenlehet6sds"volla
firt6hitz, valamint a mozdonyok 6s az oktat5si helyrs6gek,"azun.
mozdonytermekmegtekint6s6re.Itt szereh6m megko3zririnia brass6i
vontatasif6ncik(r szakszeni szfv6lyeskalauzoldsit. An6lunk szokaF
lan m6retri 6selrendezeri fit6h6z, i benneualkod6 rend 6s tisztas5g
nagyor j6 benyom6sttett mindannyiunkra.
A ftd.t6hirzvillamos mozdonyainali sz6ma tcibb mint 120,s emellett
m6g jelentG sziimri dieselmozdonyuk is van. A mozdonyok :ipoltak,
beosztottsz€rn6lyzehikszemmelhihat6an lelkiismereti municiitv6.
gez.Egy6bk6nta napi vizsg5latokata mozdonyszemllvzetv6szi.A
vizsg6latok .a$almdval meg6Uapi tott h i6nyoss6gokat, javf t6so-kata
jelenlet6benp6[olja, I il ewe javitja a"mfiheiy. Hosszabb
szemely.zet.
javft6sokrabe6ll6 mozdonyokit a beosztottslem6lyzet a mrjhelvbeis
elkis6ri es rdszt ver.z a iavft6si munkjkban. Eraenaaa k6rddseink
kapcsin megismerkedhethink a mozdonyszem6lyzet oktat6s6val,
melynektartamSlegyed6venk6nt8 6ra,-sciy m6doi t<;rtenik,
hogy a
helyisegbenl6v6 5 db szdmft6g6p- amely niprak6szen tNtalmaiaa
*ft.rdg es_forgalmi ismeretanyagot - az el6ril6 mozdonyvezet6k
nev6nek beir5sa utdn, beosztris6nakmegfelel6 k6rd6scsoportot6llit
<issze,
a k6rdesekreadott v6laszokat6rt6lieli, s tdroliaa kdrietkez66vi
A t-eszJef
e!,aszimul4toron v6gzeftvezet6sigyakor:-!.r_"ry.9T9.
latok egezftik ki, melyek 6rt6kel6sut5ni eredm6nyeiszint6n iszixnft6g6pbe keniLlnek.Itt szeretn6mmegjegyezni,hosy m6domban iillt
kipr6b5lni a szimul6tort, amely rendkivrili 6lrn6nyfiryrijtott szimomra nem csak a. helyi piilya miatt (Brass6Bukare3tv6nitkoz6siiban),
h-anemazert is, mert olyan a val6s6gban szerencsdrecsak ritkdn
el6fordul6, rendkfvtifi 6lm6nyeketprod-uk6lta s6p (pl. koz(ti e6piiirmri sinekrehajt6sa),amelyekie mintegy ,,fel leh"efk6szriLlni,,
a Ezi'rirul6torosoktat6dokalatt.
Az 6venk6nti vizsgSztat6soknaka legfontosabbelemei:az oktat6sokon v6gzett munka ert6kelesea szrirnlt6g6pentdrolt adatok alapjrin,
^'
valamint a hibakeres6sigyakorlatok az rii. hozdonvteremben.
Amozdonyterem a moZdony egy vezet66ltis6t f6ghlja magdban,
valamint a mozdony valamennyi vez6rl66sszab6,l
yoz6szerv6te"redeti
nagysagban6selrendez6sben.
Ajelenl6v6knekegfbehangz6anaz volt
a v6lem6nye,hogy szivesenldtrrrinakhasonl6 sinvonali eszkcjzriket
a hazai oktatdsokonis. Tov6bbi vizsgak m6g: orvosi 6vente,pszicho_
l6giai 45€ves korig 5 6vmte, utana 3-6venk61t.Aki az orvosi^vizsgdn
nem felel meg, vdltozatlan fizet6sselm6s munkakcirbendolgozik"tov6bb.

N6h6ny sz6 a mozdonwezet6i fizet6sekr6l:
Pl. alafkereset230DM-nek megfelel6 LEl.
P6tl6kok: ejszakap6tl6k 22.00-{J6.c0-ig
25E",
ri:ndkiviiLlimunkakciriiLlmen"yek
valamennyi 6rbra,l5%,
elt<iltcittmunkaidS utiini p6ti6k (s:ivos)mix.2SVo.
(206v szolg6latutrin),
csm.p6tl6k30%,
pihen6 dijaziisaaz alapkereset75%o-a.
Felt6tlentilehUtest 6riernel, hogy a mozdon yszem€lyzetj6vedelme.
z6semesszefelettevan a romSni-ji6tlagjrivedeLneknek.
A szolg6latokhossz616l:
szem6lysziillit6vonatok: csm. max. 7 6ra.
2 f6s kiszolg6l6seset6nmax. 8 614
tehervonatok:
csak2 f6ve1,hosszri (ir5nyvonatok)

iliit

tttf;fi"*gri

vonatok)
max.106ra,

mell6kvonalonkozleked6vonatok: csak2 f6vel max 12 6ra.
tartal6kszolgii,lat:12 6ra.
A fenti szolgrilati6rAknem feljelentke?6st6llejelentkez6sigtartanak,
ugyanis megengedettI db pihen6 beiktat6sa.Szenrelyzetri6lt6,vary
fordulo Sl.lomdson.
a pihen6 minim6lis tartama 2 6ra, maxim6lis ta-rtama pedig a pihend el6tt ledolgozott 6raszdmlehet.
A fentiekb6l,is_l6that6,
hogy hil a sportkapcsolatokon,az ilyen tal6lkoziisok kitfin6 alkalmat feremtenekarra, hogy a mozdonyvezet6k
kolcs<in<isen
megismerj6kegym6smtrnkahelydt,munkakrini:lm€nyeit, b6rezes6t,tdrsadalombanelfoglalt hely6t,frobl6mriirit. A szabadicai
mozdonyvezet6koll6grik ets6k6tb6l kaiha tiak i nforni5ci6kat a Brass6banfel(jit6son 16v5mozdonyok16l,iliewe a hatdrid6k betart6sdr6l.
Ugyanakkora romiln koll6g6kis 6rdekl6dteka Jugoszl6vidban
Mrben
lev5 60 db villamos mozdony 6llapot5r6l.Az id6-mril6s6va.la kcilcsonris szakmai6rdekl6d6sr6legyreink5bb az alkalmi ,,daldrd5k,,bemutatkozds6raterel6dcitt6t a hangsuJy,majd ezt kcivet6enaz otletszerfien
tisszedll6h6rom nemzetdalosai vidSm n6taz6ssalkoszontcitt6kism6t
a hainalt.
Rovid.alvast6s_b6s6ges.reggelit
kovet6€n a korny6k nevezetess6geit
kerestrikfel. Szehezhink a brass6ipiacon, majd a-nevezetessfpariaicsomba,Poiana-ramenhiLnk.Sajnoi az ide tervezett pikniket e'lmosta
az es6,de a csodilatos vid6k tiiw6nya valamennyitinicnek6lehe sz6l6
6Ln6nytjelentett.
A v6rosP3n_e-lfogyasztott
bricsriet6den Damjanovic llija bejelentette,
hogy a IIl. -MasinisztaKup6t 7997-benSzabidk6n a jigosil6v moz_
donyvezet6kfoei6k mesrendezni.
A briss6i vasritilazga6k zArszav6ban
kifejtetteazonrem6ny6t,hosy
a t6rs6g,a szomsz6dosorsz6gok mozdonyvezet6i a tov6bbiakban"is
3go]ial a sport 6s a szakmai kapcsolatokdt,felajdnlotta segits6g6t6s
kijelentette, hogy Brass6szivesen lesz hfuigazdAja az ilyen"rendizv6nyeknek.
A,-uqy3.Supatot
ve_zet6Kiss Liiszl6, illetve a jugoszl6v csapat
sz6sz6l6jaDamjanovicILijamegkciszontea rendkivril sZiv6lyes,palar
vmd6g6t'ist. Bricsrlz6ulkiss6fZradtan,de rij 6lmenyekkelgazdigodva sz6llhrnkfel a vonatr4 s utols6 er6tartal6i<ainkafbedobiaelerTenifel a3 elldtj n6h6ny nap legeml6kezetesebbepiz6djait, mig a
leltrik
vonarmmdenKltalombanem ringatott.
T6th Liszl6 mozdonyvezet6

Trsztelt Koll€gdk!
TVTEGNYiT,T
A
,,PANNIKA" Divatdrri kis- 6snagykeresked€s
Dunakeszi, VajdaJ6nos rtt7/b. sz. alatt
a Dunakeszi Nagyszdl6 m6giitt.
Nyiwatan6s:
p€ntek 10.00+61- 20.00-ig
szombat 09.00-t6l - 20.00-ig
vas{map t}.00-t6l - 18.00-ig
MAV do.lgoz6k ftsz6te 70oh kedvezm6ny,t biztosltok.
Tovlbbi felviligoslt6s: Pinrdcsi KAroly f6mozdonyvezet6n6l,
teL:06/29-4GSB2
Minden 6ndekl6d6t 6e v6sdrl6t szeretettel vdmk!

1996.okt6ber

Mozdonyvezet6kLapla
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Tirdjuk hdny 6ra van!
Mo z d o n y v e ze tdl 6 tszd m 6 s szo l g d lati 6r a 1996,6v 08. h6 20 m unkanap
Szolg6lati
hely

Atlom6ny

Szolg.
6ra

Kifizetett
tfl6ra,,-"6ra

Bp. Ferencv.

359

48 559

1254

Kitt.6ra

47O

l@

Szolgflati
hely

Attom6ny

Szolg.
6ra

Kjtrrzgtett
tfl6ra,,-"6ra

Kiskunhalas

lO5

13 m8

2lO

Szolnok

245

293

34 n2

4363

182

23

39028

592

93

160

Szentes

23'1

0
3ll

160

V6sd6

60

16421
Sz6kesfeh6rvtu 352

Bp. D€li
Gy6r

43
18O

46 9o8

455

t'72

2

2O3

655 I

515

I

174

t4

0

24961

269

168

P6cs

243

12413

228

160

Domb6v6r

259

Hatvan

60

133

Bp.Kiildnc6lri 5

160

Nagykanizsa

lqt

439

54

168

l7O

Szombathely

215

682

O

r'19

14

0

l'l 43'1

92

414

l'70

|

4

680

O

O

160

Cellddmblk

198

97

l7O

160

Tapolca

Talaguszeg

87

93

952

1624

160

H6l6zat

5O5r

80

160

Budapestoi. 1756

30 135

l'76

642

168

MiskolcUi.

r'70

|

l7 919

83

568

160

DebrecenUi.

6t4

Ll'14

26

160

ZSrronyUi.

160

16971
Debrecen

2Y

Piispbkladdny 139

536

4

16615
Nyfregyh6za

241

32 Ol8

160

Szeged

I 18

15 912

B6k6scsaba

175

23743

0

32477

525

lO8

160

l3o.Z

E23

160

%7

1376

160

534

987

160

416

884

160

l0 82O

50

763

160

159

I

ll

ll 321

6

985

156

|

14

678 461

r9O5Ol2 4&

160

35 53O
25 W
27 621

21 ln

160

162.2

lE88

163.7

l1M

160.0

1416

163.0

8l

885

176.0

2410_125 8276
l7l
6l
72083
1465
16634
80 w2
11033
20248

1433

885

176

szegedoi.

694.

95224
17481

455

645

160.0

693

28

160

P€csUi.

698

2194

230"7

160.0

758

165

160

Szombathely 593

93 U7
17044
76 862
16528

1046

3619

160.0

81

16317
17680

16951

19

15

16317

17261
20248

Zdhony

716

175

16953
513

12 5O2

8231

o

16835

16535
Fiizesabony

ll

16836

8686

59581

160

2178

178

16629

16000
Miskolc

55

34 330

17364

17112
B.gyarmat

160

16931

r

16422
Hegyeshalom 86

378

16835

16942
Bp- Eszaki

Kiit. &a

ui.

ezetetAj€koztat6kiadvdnya
A Mozdonyvezet6kSzakszerv
SIPOSJ6ZSnf
Felel6sszerkeszt6:
cime: 1087Bp., Kerepesitit 3.
A srcrkeszt6s6g
Telefor/far ll30-818. 1339-540
Uzemitelefon:Ol -16-62,0 I - I 840, 0 I - I 9-9O,Ol -21-87
Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizem€ben,
l2l2 BudapesqSzebenirit 78. Tel./fax:277-6800
Felel6svezet6:Andics L6szl6
Gy6r&6si
sz6rn:96.088

