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NEM KAPTAK VALASZTA UASUTASOK

Vontatfsf6l, vontato ttan
vARGAsArYDoR
Nem oszlatta el a szolnoki
vasutasok k6ts6geit 6s bizonytalansegail- az a tegnapi f6rum, amelyet a megyesz€khelyi vontat6si f6noks6g sorsdnak tiszttztsa
v6gett tartottak. e uAv nl
6s a
vezdigazgat6sigdr6l
szakminiszt€riumb6l €rkezeu eI6ad6k ugyan ti.izetes
elemz6st adtak a vasrit 1ldatlan filapotdr6l, de a legt6bb k6rd6sre nem nrdak
v1laszolm. Pedig az osszesereglett dolgoz6kat els6dlegesen a vontatdsi f6ndks€g jov6je €rdekelte volna.
Mint megirtuk, augusztusban a MAV a szolnoki f6n6ks€g 34 emkr€t - mozdonlvezet6ket 6s mrihelyminden
munkdsokat -,
el6zm6ny n€lktil 6tk6nyitott
a helybeli JdrmrSjavit6ba. Ez
a l6p€s €s a vele jtu6 feladatelvonds a megyeszdkhelyen
mikod6 vasutas szakszer-

vezetekben is a vonutdsi
f6n6ks6g megsztintet6s6nek r€mk6p6t keltette. A
tegnapi osszejovetelen Nrimeth liszl6, a tvtAV gepefloszttriyvezetlie
szeli
csoppet sem tudta megnnrgtatni a ked6lyeker Mi
robb, l<tlltasba helyezte,
hogy esetleg a tehervagonok repardldsdt is a J6rmtjavit6ra testdlndk. Ana a k€rd€sre, hogy az 6ur6nyitott
34 dolgoz6 janudrban
visszakapla-e eredeti munkahely6t, r6buszba ill6 felelet 6rkezett.A kozons6g e16gedetlens€gdtldwa N€mettr
Ldszl6 mdsodszor is nekifutott a val^szaddsnak. Ebb6l
- ha nem is vilfgosan olyasmi denilt ki, hogy a
34-ek a jov6 6v elej6n m6g
nem t€rhetnek vissza.
Csak id6 kdrd6se, hogy a
vasft 6s vasutas egy nyelven besz€ljen.
Qdszkun Kronika,
1996. okt. 18.)

aitdbakeoeredni
Termiszetiaagysorscsapds
a MAV-aal?

Eltoltak
vagy eltoljek
a lak6telepet?

Ha nem volna a MAV, nem kellene
kidalni - mondhatndk egy francia
gondolkod6 af orizmf\dt tovibb csavawa-facsawa azok a gy'urlaiak,akik
a Budrio nevii lak6telepen 6lnek.
Panaszuktdmadt a UAv ellen6ben,
s az6ta egyre vak v6.g5.nyrafutnak"
Annyi bajuk van csupdn, hogy ami6ta hajnalonk6nt Gyrr11r61indul az
Alfold-expressz, menetrendszerf en
meg kell szakitaniuk legszebb dl(folytatas a 2. oldalon)
mukat is.
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Eltolteh vagy eltoljek a hk6telepet?
JOnrccnrr BUDRTo!

Onitnet<persze,hogy a gyulaiak,Gyula vend6gei lehet6s6getkaptak: ezzel
az expresszelis 6tszil16sn€llail 6rhetik
el Budapestel Am azt senki sem gondolhatjakomolyan,hory ennek ellent6telez6sek6ntnekik minden hajnalban ftl n6gy,Mromnegyed n€gy kortil
fel kell 6brednirik, majd b6 f6l6res
bosszankodis ut6n k€pesek legyenek
visszaaludni, mintha mi sem t6rtent
volna.Az a baj, mondjdk,hory amikor
hajnalban lrh.iuzzdk,6uolj6,kB6k€scsa
bfu6l a L2 kocsis szerelv€nyt,annak
a kordbban megszokottnlI nagyobb
teljesitrn6nyri- dizelmozdonyafelveri,
majd €bren tartja 6ket. Naponta eszik
ezt a kef€t Annyit val6ban k€pesmegszokni a szervezet,hogy nagtrwonahian figyelmen ktviil hagyja egy 6rkez6
azl mZl nem
€s tAvoz6von t z j t, SLrn
lehet6p 6sszel€s alvdssalkibimi, hogy
rendszeresenf€l-, Mromnegyed 6rdn
k" a mozdonyt,miutAnaz
et
"tur6zt2rj
a szcrelvlny egyik vdg€r6l a mtrsikra
trtill. Ennek sztiks€gess6g€ta telen
azzal magyarinz a MAv, hogy fel kell
flltenirik a kocsikat, s ehhez ragy fordulaton sziiksdgestizemeltetni a motort. (K6rdds,hogy nem lehetne-em6r
Bdk6scsabdn,net6n g6zzcl el6melegiteni a szerelv€nyt]) Aztanelmrilt a t6l,
a zajviszontmaradt,m€gpedigazimm6r nltott ablakok sz1mtrra.
Egy hajnali 6rdn terepszeml€turtotrunk. Bizony a mozdony alapjlratban
is a magadizeles dtszkr€ci6jdvalsz6litja meg a Gyul4n lak6kat. A hang f6k6nt oldalirinyban, rigy 4160 fokos
szogben hagyja el a mozdonyt, mert
annak fels6 r€sz€t igy lyukasztgan4k
l<lEz az ir6ny pedig6ppena lak6telep
Mzunak ablakaitc€lozza.Az 6llomds€priletben ebb6l szinte semmi sem
hallatszik,hiszenf,nesszeod6bb dll a
mozdony. Ahdzak lak6i m6r megpr6b6lt^Usz6t drteni a MAV-val,rlgy t0nt,
villtozott is valami - annak rendiem6dja szerint megkoszont€kaz (tp6,gban az illetdkeseknek-, aztln vissza6llt a r€g1,rend". Sok mflik ^ mozdonlvezet6n, mondjdk, de hdt azt is
embere vllogatja.
zAlrr( A VoNATOZAS
A 37 652-es vonat jflius kozep6t6l
k6zlekedik B€k€smenetrendszenien
csaba6sGyulakozon,n€gy 6rahfszas

indul6ssal 6s n6gy 6ra negyvenes amikbr nem - v€lekedtek.- Az sem
gyiai 1rkez€ssel- mondb Hqedhs kiz6rl, hogy egy-ketmilli6 m6gis
Sdndor gyiai 6llomfsf6nok. - A sze- akadnla 16. Azttrn a gyulai onkorrelv€nytizenkdtkocsib6l 6ll. A kordbbi mlnyzat is ,,besz6llhatna" valafdl irt helyett tiz perccel k€s6bb-€r mennyivel. Ylltozhatna a menetGyuldra, s utasokat is hoz. Ot 6ra rend, rovidtilhetne a szedv€ny, de a
tizenbt percig tart6zkodikitt ^z exp- 15-25 percesmenetid6 novekm6nyt
ressz.Ha megj6n, a g€pet lev1iasztj1k nehezenviseli el egy expressz.
a szerelv6nyr6l,s kbrtiljdr6ssala sze- r(r Nacv FArl\T
Percr,a UAVszegerelvdny mdsik v6g6re 6ll. Ez is id6. Yegil Kaposudri
Osszerak6mriveletkOvetkezika f6ket di igazgat6sdgdnakg€p6szen osztAly€saz elektromosvezet6ketosszekotik, vezet'je sz6lalt meg ^z iiryben.
s ellen6rzik.Ezt^ jegy\izsgdI6,aveze- - A tavasszal mdr kaptunk levelet
v€gn a mozdonyveze- G1uldr6l,vdlaszolnrnkis a panaszot6 1egyvlzsg6l6
t6vel. A g6pnek leveg6tkell termelnie, sok k€pvisel6j6nek.A vontatisi f6tdlen ehhez m1g a felfiitds is tdrzul. ndks6g€saz illlomitsf6noksegits€g€Azdrt nem udjuk a g€pt egy UAV- vel optimdlis megold6stkeresti.ink€s
€piilet takarisirbarejtertt,mert a szerel- taldltunk. Sajnosa mozdonlruezet6k
vdny v6ge sokkal haff6bb mdr nem ciklikusan nem rigy jfunak el, ahogy
dllittrat6:mdgone ott vannak a jelz6k, kellene. De ellen6riztetem majd,
azokon ttil egy kozriti keresztez6d6s. hogy lll a dolog. Zajv1d6 fala0 A
Tizenken6n€lkevesebbkocsival meg vasritnak nincs erre finze. Azt kell
az€rtnemindulhatunk,merta krilbnb- mondanom, nem szerencs6shelyre
s€g b€k€scsabai csatlakoztatAszna- 6piilt a lak6telep. Nem is 6rtem, hogyon megnoveln6az expresszmenet- gyan tehettdk oda. Lehetne tal6n f6idei6t Nem mondom,el6fordult,hogy kat i.iltetni. Ha jonnek a hidegebb
a g€p itAllitAsakoregyik-mdsik moz- szeptemberi,okt6beri napok, sajnos,
donyvezet6gyorsabban,igy hango- djra meg kell inditanunk a kocsik
el6fiit€sdt.Azt hiszemh aszn6lhtt6,i6
sabbankozlekedeu
Ha eredm6n)'re nem is iuthattunk, miiszaki megolddsnincs erre a probn€mi ritbaigazidstkaptunk: keresstik l€m6ra.
meg a MAV szegedi igazgat6slgdt. Nem vildgos, mi6rt nem a lak6telep
Ott a keresettrir sinre tettbennrinket. dpit€seel6tt fejtetteki a uAv a fennAkihez irlnyitott, azzal ugyan j6l el- t^rtas^it?S mi6rt a mai lak6in veri el
beszdlgetttink,6m a v€g6n kikototte: aporfl Az meg egyenesenbamulatos
hogy kiamit mondott, nem mondta, nincs csatlakoz6sa UAV r€,sz€r61,
joga ez iigyben nyilatkozni.
okaqak a hikusokat: mi€rt nem sz6Mdsoknak se volt a vastiiakndl, moltak azzal,hogy a UAV kbrnyezetmondt6k, amit gondoltak, aztAn a szennyez6en zajos mozdonyokat
szok6sos:
de mi egy sz6tsesz6ltunk. szetezmajd be. A mdvos megkozeli
Az€rtkikerekedettvalamia hallottak- t6s kisikldsvesz€lyes:ideje lenne elb6l. Pdld6ulaz,hogy aki vasrjtmell6 donteni, hogy a MAY gazdzseg.6tsas6g vagy az illtamhztalom r€sze?
6pit, szdmolniakell ilyesmivel.Aztln
elismert6k:ha az 6 ablakuk alatt do- Mert ennek megfelel6enillene megvdrombolna a mozdony,bizony maguk logatni a szavail,s kellene orvosolnia
Amikor sz6ba az1tltzla
okozottkdrokat.A megel6z€sis hangosnaktzlSlnf.Jx.
fa16l
nem
is besz6lve. A zajnak leginkenlLlt,hogy tzl6n valami zajg6rl6
lat kellene hrizni, mint civilizdlt or- kabb kitett lak4sok gazd6i vil6gosan
szdgokban szokd.s,lemond6an le- l6tj6k: hosszabbt6von k6ptelens6gtogyintettek:most, amikor egy villany- vitbb jdtszan ezt a lvjnali 6riiletbe
6g6re sincs p€nze a MAV-nak?!Meg kerget6sdig s el sem adhat6k zajos,
aztAn ,,jogi formula" nem kotelezi a rczg6singatlanjaik.Tal6n a tvtAVmegtvtAv-otilyesmire.igy azt6n- tettek vehetn€ azokat szolgillaalakdsoknak.
hozz6- mossukkezeinket...Felme- Ha rdnk hallgatnak,csakishajnali miirtilt, mi lenne, ha egyenesena tvtAV szakbandolgoz6ksz6mtrra.
Kiss A. Jlinos
fordulvalamely,,nagyf6nbk€hez"
(kWs negei Hirlap - 1996. 09.23)
n6nk?H6it,van, amikor sikerul, van,
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A MAV vonatbefolydsol6 ren dszet6nek
titk6letesft6se
IntdzkedAsek

a 160 ltnlh
Osszeillitotta

Jelen dolgozatban Osszefoglaltuk a
Budapest-Hegyeshalom f6vonal rekonstrukci6Jdhoz kapcsol6d6 azon
tevCkenys€get, ame\mek r6v€n az
adott gazdasagi k6r0lmenyek kdzdtt
lehetdv6 v6lt a vonatok kOzleked€se
l60 km/h sebessCggel.
MegvilagitJuk a vontat6J6rmfre szerelt vonatbefoly6sol6 €s a telepitett
blztosit6 berendez€s Oj eg5nlttmtk6d€s€t, azt az e!6r6st, ame\mek r€v1n az OJ elveket, megolddsokat kidolgoztuk.
TaJ€koztatast adunk a megval6sitott
rendszer hatosdgt vizsgalat6r6l.

ADOIEOZAT

CEL'A.:

. kdzdlnl kivdnJukaz uj mrlkdd€sek
modJat, m0szald leir6st adunk a
felhasznal6knak, llzemeltet6knek
. rbgzitenl kiv6ntuk az ut6kor sz6m6ra a feJlesztes mik€ntj€t.

pldzufrtrr:
TObb €vtizeden 5t vasirti k0zlekedCsrlnk egdk f6Jellemz6Je volt a hdl6zatunkon €rv€nyes v = l2O km/h
legnaglobb megengedett sebess€g.
A hegreshalmi proJekt inditas6val a
MAV t0rt€net€ben Oj szakaszhLozAr'
keztf,nk, u$/anis a rekonstrukci6
egdk f6 c€lkittlzdsek6nt a megen$edett legnagrobb sebess€g 160 km/h
lesz. Ez az elhatArozas tdbb egl6b
lnt€zked6s mellett rlgy val6sithat6
meg, ha a vonatok biztonsdga a n0velt sebess6g eset6n fokoz6dlk, vagr
legaldbb a kordbbi tlzem blztons6gAval azonos marad.
Ddnt6 Jelent6segf ebben a tekintetben a biztosit6 berendez€s a vontat6Jarmrl €s a forgalmi tev€kenys€g
0sszehangolt fej leszt€se.
A vonatbefolyAsol6 rendszer a koribbi max. l2O krn/h sebess€gtl
kdzleked6sn6l az trtemezetten mtlkdd6 sin6ramkdrokkel vez€relt, J6rmfoldalon EVM l2O tipusft berendez6sre 6pttlt, amelynek legfeJlettebb vdltozata avesz€lyz6nAban ftkez€st kdnyszeritd megold6s.

beaezetdsdre

sebessdgiL lciizlelcefis
: Visi J6nos f6rnunhatif

s

hivatalosan rdpltette, ( I Of .988/94
sz. flryirau bejegz€s) hory:
. avonali Sltaldnos fekit 160 lsn/h
sebess€gtl kdzleked6s eset6n is
l00O m.
Itt hangsulyozni kell, hogr az UIC
vonatkoz6 el6irdsa szerint (amelyre
€ptllnek a k6zreadott nemzetkilzl Arv€nyri fCkt6blazatok is) a vonali altal6nos flkift az adott vonat g5rorsf€kez€ssel tdrt6n6 meg6llitas6hoz
tartoz6 f€kut btztons6gi t6nyez6vel
nOvelt €rt€k€tJelentl. Ez at€nyezO a
f€kutat befolyrisol6 td6JArdsi €s
egy€b kdrirlm6nyeket'reszi flglelembe, grakorlati 6rt€ke: 1,25.
A ndvelt sebess€gri k0zleked€s tervez6si szakasz6ban az im6nt emlitett trgriratban liidolgoztuk a leJMszonyokat firyelembe vev6, a ielz6k
On.
kitriz€sChez felhasznAlhat6
szorz6 t6bliz^tokat is. Itt rogzitetttik azt is, hory a megengedett legnagtobb sebess€grOlvalamely adott
liiisebb _sebessegremekkora f€ktlton
lehet lefdkezni egl adott vonatot.
A tervezCsl munka sor6n megfogalmaztuk, hogy aJelzdk t6volsdgAnak
meg6llapitAsdndl d0nt6 Jelent6s6ge
k6t f€kez€si esetnek van, ezek:
a) a gyorsf€kez6ssel kivAltott elvileg
legrdvidebb f6kut
b) a legnaryobb f6khat6st biztosit6,
de uzemi f€kez€shez tartoz6 f6kut.
Az a) eset f6kirt kovetelm€nye l€nyeg6ben a mdr emlitett vonali altalanos f6kut, a b) eset f€kirt€rt€ke enn6l mindenkeppen naglobb, tehdt a
tdvols6gmeghatAroz6sa
lelzbk
szempontjAb6l ezt kell figyelembe
venni. Meg kell jeryezni, hogr ez a
sajdtsdg a MAV hil6zatAxr alkalmazott sinAramkdrds vonatbefoly6solAsi m6ddal osszefugg.
A bZtosito berendezCsi szakszolgdlat szdm6ra vonatm€r€s-sorozattal
meghataroztuk, hogl a menetrendfirggel6kben el6irt, 160 km/h sebess€gre €rv6nyes megftkezettsegi k61. A VONATBETIOLYASOI.AS
vetelm6nyt 6ppen teljesit6 vonat b)
0.r r0rmrpr,ldrtml:
esetre Crv€nyes f6kutJa mekkora, ilA gepeszeusz,al<szolgiiatlgazodvaa letve 16O km/h sebess6gr6l b) eset
j6rmrlpark adottsigaihoz €s az azo- szerint f€kezve milyen f6kOthossz
nos param6teni eur6pai kdzleked€s sztlksdges a 40 km/h sebess6g elnormAit llgyelembev€ve 1994-ben 6r€s€ig.

Roviden Jellemezve a vesz€\z6n6ba
bel€p6 - relativ sebess6gtirllCp€sbe
ker0l6 - vonaton a J6rmtvezet6
€berseg€t srlritetten vizsgAla a jarmrlbe €pitett berendezds 6s a vesz1lyz6na kezd6pontjdt6l (a sarga
el6Jelz6t6l) szdmitva ZP'OO m megt€tele utAn a harmadik 2OO m-es
szalreszvCgen az €bers€g elegend6en csak irry nyrgtazhat6, ha avonat
dnm0kdd6 dtmen6 f€krendszer€ben
a legenyhCbb Ozemi f€kez€s is eSIldeJrileg bek6vetkezik. Ellenkez6
esetben a vonatbefolyAsol6 k€nYszerf6kezest vdlt ki.
A leirt mrlkdd€st mindaddig teljesiteni kell, amig a sebess€g 40 km/h
alA csdkken, vagyis enn€l a sebessdgn6l lehet a f€kberendez€st feloldani.
Mint ismeretes a kordbbi EEVB tipus0 vonatbefolydsol6 a sfritett
€bersCgi ellen6rz€st v€gezte, de ennek nyugtaz?sithoz elegendd volt a
kezel6szervek (pedat stb.) megfelel6
mrikddtet€se, igy azonban ak6r a
pdlydra enged€lyezett max. sebess€ggel is el lehetett haladni a .Megallj' allas0 Jelz6 mellett.
A tdk€letesitett EVM 120 tip. berendez€s fent m6r leirt mfkdddse anYnyiban tetdnthet6 el6rel€p€snek,
hogt a v6rds jelz6 el6tt f€kez€sre
k€nyszeriti a mozdonyvezet6t, ig a
vonat m6r 120 km/h-ndl ldsebb sebess6ggel €s f€kiizemm6dban haladhat el a nevezett dllasu jelz6 melletL
(A f€khat6s na€ysaga nem volt ndvelhet6, mert a hAl6zat tdbb helY6n
ket kilom6teres t€rkdzOk l€v€n
hosszir. neh€z tehervonatokndl forgalmi neh€zs€geket €s vontatAsl
energia pazarl6st okozhatott volna a
tirl nagl sebessCgcsOkken€s,vagy
megAll6s).
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. az EYML2O vonatbefoly6sol6
itj
ozemm6dj6t kapcsola be
. bekapcso[a a vezet6asztalon elheA MAV FKI felkdrdstlnkre 1996lprililyezett - I 6O feliratu -Jelz6l6mp6t.
160
sdban f6km6r€seket blytatott
Ez a beavatkozds a JArmfi ve sz6lyzna
A MAR ISMERTETETT VONAf,ML
km/h sebess6ggel kdzlekedd,
ndba 6rkez€sekor (sdrga el6Jelz6
nfspr
ALI\PJAIv Az ELVARASoK
szflks€ges megf€kezetts6get €ppen
A MOZDOTTYON: mellett elhaladva) mdr csak egretlen
TPUTPSTEStIW
te$esitd - vonattal, majd kieg€szit€sl8O m hosszfrsAgir 6bers6gellen6rk6nt ugranezen m6rdssorozatot I 996
. m6dositani kell avonatbefoly6sol6
zilsl sz,al<aszt enged egrszer0 pedalJirniusdban megism6telt€k OBB I o 14
kezel€ssel nyugt6znl.
berendez6st
sor. mozdony vontatta szerelv€nn1rel.
. a TELOC 22OO sebess6gm€r6 Oj A kovetkez6 l8O m-es tAv vegen az
A kisdrletekr6l ktildn m6r6si jelent€s
mtkdd6
€bersCg elegend6 m6don csak irgl
sebess6gktlsz0b0kn€l
k6szolt, amely a vlzsg6lat r€szleteit
igazolhat6, ha a ped6l kezel6se melkapcsolSsatt kell igenybevennl
megadJa. A mer€ssorozat e$rcrtel. ki kell €piteni olyan f€k f6vezet€k
lett a f€kf6vezet6kben 3,5 bar, vagy
mrlen lgazolta, hogr els6sorban az
ez alattl nyom6s keletkezett, vagds
nyom6.s6rt, amely az tzemi leghatizeml f6kez€sekn6l a mdgneses sina vonat,teljes tizemi' f€kez€se megtAsosabb f€kez€st €rzCkeli
fekteljesitm€ny hi6nya miatt, de az
. el kell helyezni azokat avev6tekert6rt€nt. Ellenkezd esetben a vonatUzemi lbkez6sn€l a lEkhat6s fel€pibefolyisol6 k€nyszerfekez€ssel megcseket, amelyek a vonatbefoly6sot€s€nek kb. 8 s-os ideJe miatt is az
16 pAlyaJeldt l2O km/h sebess€g 6llitJa a vonatot.
fizemi leghatAsosabb fekez6ssel a f6Ez a teles tlzemi f€khatast lidk6nyf0ldtt is biztons6gosan, zavarmenkrlt lCnyegesen hosszabb.
szerit6 dllapot csdkken6 sebess€ggel
tesen venni k6pesek.
Sz6mszer0en:.
80 km/h kflszob€rt6ki g tart, ez alatt
vrnax = 160 km/h kezddsebesseg . el kell helyezni aJdrmfi vezet6asza berendez€s 6till (a Teloc kapcsotalAn azt a jelz6ldmpdt, amely a
eset6n
l6sa kovetkezt€ben) a 4. l-be leirt
vonatbefolydsol6 l2O km/h sesGy = 975 *
a grorsfekes f€kirt:
tizemm6dra. A f€krendszer old6sa
bess€g feletti tizemm6dJ6t Jelzi.
azttzeml f€kes f€kul stl = I164 m
megkezdhet6, de teljesen csak 4O
A m6r emlitett biztons6gi t6nyez6t is
km/h alatt lesz feloldhat6.
Ilgrelembe v€ve, vizszintes pdly6n a
p
(Term€szetesen a jelz€sk€p valtozaArbntf;s
rovsrxpztEspN
m
tavolsigminimum
l35O
Jelz6ket
A VONTAT6JARMUVONATSPF'O. sa a k€nyszer felt6teleket m6dositra kell esrmashoz k€pest elhelyezni.
LYAsoIpJA A KoVETKAZ6XTP- ja).
Az eddig leirtakat felhaszntrlva abuA mozdonyvezetO vonatbefo$6sol6PEN MUKODIIC
szakszolgdlat
tosit6berendez€si
val kapcsolatos munk6JAt k€t Jelz6dolgozott
ki
a
,M6retez€sl Jelek'-et
lampa k6nnyiti meg:
4,7 lKiizlelegdis mox. 72O kmlh
j elz6t6volsAgok meghatA r ozis 6hoz.
a 160 feliratu arrdl t6j€koztat, (ak*bessr,ggel:
kor vildgft), ha a berendez€s a 4.2A mozdonnyal csdkkentett sebesben leirt tlzemm6dban mrikodik
s€gre utal6 vagr .Megalll' dllast jelA VONALI 3. INTEZITEDf:SPT
a m6sik feliratu b6rmelyesetben akz6h6z kdzeled€s eset€n stritett
TELEPiTETT - BERENDEZFSEKkor adJelz€st, ha a f6k fdvezet€kben
€bers6gi ellendrz€s tdrt€nik, ennek
KPL KAPCSOLI\TBAN:
az elv 6rt mlrt€kf nyom6scsdkken€s
irJ eleme az, hogr a Jelz€si ciklusok
p6$ahossza l8O m (a kor6bbi 2OO l€trejdtt.
A m€retezdsi elvekben r0gzitett sz6'
m-rel szemben).
mitdst elj6r6ssal Attekintetttik a kiAz eglszerfi nyugtazasok (pedalkevitelez€s alatt 6116 Budapest-HeRO\IDEN OSSZEFOCLI|LVA
zel€s) sz6ma kett6, a harmadik keryeshalom vonal jelz6 kittlz€selt 6s
zel€st csak akkor fogadJa elegseges
mega[apitottuk, hogr pdros kozledbersdg tan0sit6snak a berendezCs, A 160 km/h sebess6gre alkalmas
ked€si ir6nyban 7 he$en, p6ratlan,
vontatdj6rmfveken
a vonatbefolydha egrr-rttal fekezCsis tdrt€nt 4,7 bar
ir6nyban 6 helyen jelz66thelyez6st,
sol6 berendezCsnek k€tftle tlzemf€k f6vezet€knyom6s €rt€kkel.
mindk€tir6nyban Osszesen6 he$en
m6dJa van:
Ellenkez6 esetben glorsf€k jellegf
pedig az Fl sz. Jelz€sl UtasitAsban
a) hagSrom6nyos iizcmrn6d
defini6lt 2-es 6s 15 szdmo Jel4Qsl k6nysze rf€kezds tdrt€ntk.
(v L r2o km/h)
Ez a fAk€tllapot sztlks€ges felt€tel
parancs technik6jdt As az .ehhez
amely szerlnt sdrga Jelz6 meghalamarad mindaddlg, amig a vonat sesz0ksdges 4'-os tltemad6t kell megd6sa utAn 3xl8O m €bers€gl clklus
bessCge40 km/h al6 nem csdkken,
val6sitani.
vegen a vonatot a legenyh€bb 0zeml
illetve amig a Jelz€si k€p nem vAltof€kfokozattal f6kezni kell
zik. M6sk€nt fogalmazva a f€kberenb) n6velt aebess6gii iizemm6d
dez€s l20-4O km/h sebessegtartoA VONTAT6.
4. INTEZIIEDESPT
(v > 125 km/h)
mdnyban nem oldhat6 fel teljesen.
JARMth/EK BIZTONSAGI BERENamely szerlnt sarga Jelzd meghalaDEzfistNEK roKfLETpsiTEsIbdAsa utan 2xl8O m €bers€gi clklus
4.2 Kdzlekdes
72O kmlhfelettl
RE:
vegen a vonatot teljes Ozeml ftkezCsxbes&ggel:
sel kell lbkezni.
Annak €rdek€ben,hogr egr megen- Ha a mozdony 125 km/h-n€l nagedett legkisebb megfekezettsegi grobb sebess€ggel kdzlekedik, ak- A k€t Ozemm6d 6tvdltAs6t a Teloc
22OO sebess€gmer6 automailkusan
kor a sebess€gm6r6 berendez€s:
vonat 160 km/h sebess€ggela kritikusan rdvid Jelz6tavolsagnala vords . elesiti a f€kf6vezet€k nyom6sdt 6r- vegd.
Az Atkapcsoldsi sebesseg nOvekvO
z1kel6 -3,5 bar-ndl kapcsol6-nyoJelzdt legfelebb 40 km/h 6rtekkel
irAnyban 125 km/h (ez az €rtEk az
m6sOrt
haladJacsak meg 0asd OVSzel6ira-

z. vonarufnF:spr:

sa) a vontat6J6rmt vonatbefolydsol6
berendez€s€t ts tdk6letesiteni kell.
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a) 0zemm6dban k0zleked6 vonatok
liiicsi - m€g eltrlrhet6 - sebess€gtitllendtil€sei mlatt nem azonos a n€vleges l2O km/h €rt€kkel.
(Nem kiv6natos ugranis, hogr ilyen
kozleked€s eset€n a vonatbefolyAso16 a b) tlzemm6dra 6tv6ltson.)
Megfcgyz6s:
A 4. 1., 4.2. szakaszokban leirt mtlk6d€sl m6d csak a 16O km/h sebess6gre enged €lyezett vontat6Jdrmtveken val6sul meg.

E.l. sz. urAsiTAs fv. R6sz l. MELLEKLST
KrEGflszirf:sp
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.4.1

6. A M6Dosirort voNArBEFoLYAsoL6 BERENDEZf:s
GI VIZS'GALI\TA':

I{4T6SA-

A 4. feJuetben leirt elveket el6szdr a
V63-1 52 psz. mozdonyon valositottuk
meg. A tdk€letesitett vonatbefobr6solO
berendez€s mOkdd€s€t a KFIWI Kozleked€si F6fel0grelet Vastti Fel0gteleGnek valamennyi 6rintett szal<ag
k€pvlsel6ivel kdzosen 1996. szeptember 17-€n a Gy6r-Hegreshalom rrcnalszakaszokon bemutattuk.

3.4.2

3.5
3.5.1
t
3.5.2

3.5.3
a kis6rlethq,
5. I Elflkdsziiletr,k
. A V6&-152 psz. mozdonyon elv6gezt1k azokat az AtalakitAsokat,
amelyek r6v6n a 4.2 szakaszban
leirt tlzem lehet6v6 v6lt.
. A hat6s6ggal egretdrt€sben dsszedllitottunk ery szerelv€nyt, amelyben 160 km/h, llletve 2OO km/h
sebess6gre f€ktechnikailag is alkalmas. dsszesen 8 db =l 6s =2
tipusir kocsit soroztak be.
. A m6r emlitett mozdonnval a vonat Bp. Keleti pu.-Ottev6ny Otvonalon k0zlekedett €s f€kirtm6r€a vonat
sekkel meghat6roztuk
t6nyleges megfdkezetts€96t.
K€rd6sk€nt valamennyi kocsi R + Mg
vonatnemv6lt6 a[6sban tlzemell
A m6r€s l. = 260olo-osmegfekezettseget blzonyitott, ami l6nyegesen meghaladJa a hegreshalmi vonalra eldirt
minimAlis megfekezetts6gi kdvetelrn6nyt. Ez az 6rt€k a Menetrendfoggel€k szerin t 7,,=2 | 4o/o.
A m€r€s tovdbbi r€sz6ben a f6ktefesitm€nyt csdkkentett0k Ugy, hory 4
db kocsin (aZl-es CAFJdrmrlveken)
a vonatnem v6lt6t -P' 6ll6sba helyezt€k.
Ebben az Allapotban 160 km/h sebess6gr6l vlgzett f€kfitmCr€s 805 m
6rt6ket adott, amely az UIC vonatkoz6 dOntv€nye szerint )u =L21o/o-nak
felel meg, ez grakorlatllag a fent szerepl6 minim6lts €rt€kkel azonos fbktelesitmCnyt Jelent.
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A 120-160km/h vonat kdzleked6sredtalakltottEEVBberendez6s
elt6r6sei
szereltek.
vev6tekercseket
A j6rmOvekre
m6dosftott
felhlv6s180m6terenk6nti6bers6giktlrtmegsz6laA s0rftett6bers6gi
l6stjelent.
m6djaa max.120km/h,illetveaz ann6lmagam0kod6si
A berendez6s
elt6r6.Az ell6r5m0kod6sim6dota
sabb sebess6g0kozleked6sn6l
124km/h-naltort6nik
ki.Az etkapcsol6s
vSlasztja
sebess6g
kcizleked6si
meg.A 3.5 szakaszszerintim0kod6sim6dota vezet6asztalon
,,160"
jelz616mpa
jelzi.
f elirat0
max.120km/hsebess6ggel
Kozleked6s
a harmadik6s mindentov6bbifelhfv6s
S0rftett6bers6gifelhlvAsn6l
csakakkorhat5sos,ha a f6vezet6knyomSsam1r4,7 bar
nyugtaz6sa
vagyaz alatti6tt6krecsokkent.
mindaddig
a 3.4.1pontszerintitobbletfel'
A nyugtdz6s
hat6soss6g5hoz
t6telnekkell teljesiilni,am(ga sebess6g40 km/h felett van. Ha a
hat6soss6g6hoz
a nyugt6z6s
40 km/h-n61,
m5rnemnagyobb
sebess6g
teliestil6se
m6rnemsziiks6ges.
lobbletfelt6tel
az emlftett
120km/hfelett,max.160km/hsebess6ggel
Kozleked6s
a mdsodik 6s mindentov6bbifelhfvAs
S0rltett6bers6gifelhfv6sn6l
csakakkorhat6sos,ha a f6vezet6knyom6sam6r3,5 bar
nyugt5z6sa
vagyaz alatti6rt6krecsokkent.
a 3.5.1pontszerintit6bbletfelmindaddig
hat6soss5g6hoz
A nyugt6z6s
80 km/h felettvan.
amQa sebess6g
t6telnekkellteljdsiilni,
a berendez6sa 3.4
Ha a sebess6gm6r nem nagyobb80 km/h-n61,
szakaszban
lefrtakszerintm0kodik.
sziiks6gess6
teszi,hogya
3.5,1pontszerintimUkod6se
A berendez6s
(meg6llSsra)
el6'
legk6s6bb
a sebess6gcsokkent6sre
mozdonyvezet6
ny
ezzen.
i
f6khatCst
kezdem6
te
ljes
Uzem
ad6
f6Je
lz6n6l
Jelz6st
a 3.4.1,illetvea 3.5.1pontban
hat6soss6g6hoz
sz0ks6ges,
A nyugt6zes
jelz6l6mpa
igazol'
bekovetkez6s6t
f6vezet6k
nyom6scsokken6s
emlitett
ja visszaa vezet6Sll6sra.

5.2 Aulzsg&lat
A m6r leirt - el6irds szerint minimalisan megftkezett - vonattal OttevenyMosonmagrarovar kozt I 6o km/h sebessdggel kOzlekedve a vonatbefoly'Asol6 berendezest olyan t€rkbzjelzdk
k6zt vlzsgd'ltuk, ame$ek tavolsAga
1332 m varyis a vonalon el6fordul6
egrik legrOvidebb szakasz.
A vizsgalat €rt€kelhet6s€ge c€!6b61
a biztosit6berendez6sl szakszolgdlat
az el6jelz6t sarga es a kdvetkez6 t€rkbzjelz6t v0rds jelz€sre Allitotta.
A mozdonyvezet6 ablztons6g szempontJAb6l legkritikusabb m6don
cselekedett, vagds a sarga Jelz6 mellett elhaladva az els6 €bers€gellen6rzesre meg reagalt, de a fekezCstnem
kezdte meg, a k€nyszerf0kez€s a m5,sodik ellen6rz6skor indult meg OS/,
hogl a vezet6i f€kez6szelep "Menet'
All6sban maradt. (Cselekv€sk€ptelen mozdonyvezet6 esete).
A biztonsAg szempontjdb6l ez az Allapot a legkritikusabb volt, mert:
. a vonat minimalis megftkezettsegt
. at€rkdzalegrdvidebb
. a mozdon5rvezet| a f€kezdst nem
kezdte meg

. a k€nyszerfekez€s hat6sAnak a
.Menet' allasn f€kez6szelep ellene
dolgozott.
Mindezek mellett a vonat a vdr0s
Jelz6t 40 km/h 6rGkkel €rte el €s
megailaskor a mozdony a Jelz6t 30
m-el haladta meg.
. A bizonyito eljdrAs tov6bbi szal<aszdban ellen6rlzttrk,hogl mekkora f€k0t ad6dik abban az esetben,
ha a mozdonyvezet6 €ber €s a sdrga ielz' €szlel€sekor az elv6;rds
szerint, vagds teles ozeml f€kez6ssel kivdnJa mega[itani a vonatot. Enn6l a m€r€sn€l l35O m-es
f€kutat allapitott meg a bDotts6g.
. BefeJez6sk€nt
megvizsgaltuk,
hogr milyen f6kirt tartozik ahhoz
az allapothoz, amikor a mozdonyvezet| a s6rga jelz6t jelent6 els6
Cbers€gi Jeladdsn6l a berendezCst
nem kezeli. Ebben az esetben a
k€nyszerf€kez€s
f€kirthossza
I150 m-re ad6dott.
A bizottsag 6s a hatosAg 'az el6bb
dsszefoglalt eredm€nyek alapJ6n a tok6letesitett vonatbefolydsol6 rendszert a 160 km/h sebessegri kdzleked€sre alkalmasnak min6sitette.

Mozdonyvezet6k
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Sz6vets6ge
AutonomSzakszervezetek
TagszervezetiTandcsdnak1996.oktober 7-il6llasfoglaldsa
az Erdekegyeztet6Tan6csmunkaviillal6ioldala aitalakftds6r6l
Tagszervezeti
Tanicsa
Az Auton6m Szakszervezetek
Sz0vets6ge
az Erdekegyeztet6Tanics munkavillal6i oldalinak italakit^isa16l a kovetkez6 illispontot alakitotta ki:
l. Az ASZSZsztiks6gesnektartja:
l. Az fI munkavillal6i oldalinak 6s dont6si mechanizmusinak dtalakitdset 1995-ban.
Az italaliuis alapoz6dik az Crintett konfoderici6 kozotti
1992. szeptember1l-i megillapodisra, miszerint: ,,A
tirsadalombiztositisi onkorminyzati, valamint az iizemi
tanics vilasztisok ismeret6ben irjra kell gondolni €s
m6dosiani az ET munkavillal6inak osszet6tel6t".
A kialakitand6 osszet€tel,manditumszim 6s dont6si
mechanizmus a kovetkez6 vilasztisokig - virhat6an
1998-ig - 6rv6nyes.
2. Az frT munkavillal6i oldala halakidsenJ a kovetkez6
vilasaiisok (szimbav6tel) utin szimbaveend6kritdriumait. Azaz ki lehet, milyen feltCtelekmellett az oldal agja?
3. Az 1. 6s a 2. pontban foglaltak egyuttesen - azaz
csomagszerfien- kertiljenek elfogadiisra.
II. l. Az ASZSZleszbgezi,hogy I 995-banaz ETmunkavillal6i
oldetdt 6s a dontdsi mechanizmusit irgy kell italakitani, hogy
megiillapodisban
" az figyelembe vegye az 1992 6vi
jelzett vilaszisok eredm6nyeit 6s a jelenlegi koriilbeltfi taglCtszimokat;
', ugyanakkor biztositsa az FI munkavillal6i oldalit
jelenlegalkot6 konfoderici6k szimira az oldalon val6
maradis lehet6s6g6t.
2. A TagszewezetiTanics meger6siti az ASZSZ
elnoks6gazon
illSspontj6t, miszerint a munkavillal6i oldalon a sulyardnyos szavads az alibbiak szerint val6suljon meg:

MSzOSz 8 manditum,
SZEF
6 manditum,
2 manditum.
LiGA

fszf
ASZSZ
MOSZ

2 manditum,
4 manditum,
I manditum.

1. Az ET munkavillal6i oldala jelenlegi iigyrendj€ben is
szerepl6 alapkritdrium megl€t€t, azaz a bir6sig iltal
nyilvintanasba vett orszigos szakszervezetisz6vets6g,
amely egyiittesen:
a) legalibb 3 nemzetgazdasigiigban - bir6sigi nyilvintartisba vett - 6s 10 allgazatban- igazolt - taSszervezettelrendelkezik, 6s
legalibb 5, kulonbOvagy taSszervezetei
b) a sz6vets6g,
z6 megy€ben(Budapesten)miikod6 teruled szervezettel
- igazoltan- rendelkezik,6s
c) tagszervezetei
egyiittesenlegalibb 100 kiilonboz6
munkiltat6nil mflkod6 munkahelyi szervezettel- igazoltan - rendelkeznek.
2. Az aktiv munkavillal6k kozotti fizet6 szalszervezeti
tagok szimit. Az oldalon val6 r6szv6telheza nemzetgazdasig szintf szakszervezetitagok legalibb l0o/o-{t
kell az orszigos szovetsCgnek
tomoritenie. A taglCtszim
, szimbav6tel6n6laz dnbevallisos6s kiils6 szakert6kr6sz1 v6tel6vell6trehozottparitisos bizottsig ellen6rz6sefitjin
I elfogadott tagl6tszimot tekintjiik m6rt6knek.
3. Az iit-kt vllasztlsok eredm€nyeit.A szimbav€telnelaz
k6pvisel6kreleadott
rin. arinyositott (azazszakszervezeti
szavazatokszima, osztva a megvilaszthat6 i-it-kt tagok
szimival), nemzetgazdasigszintff tamogatottsigb6l legalibb l0%-ot kell elCrni ahhoz, hogy az orszigos
szovets6gaz oldal tagja legyen.
Azokon a teriileteken,ahol nem vilaszthat6k iit-kt-k, ott
egy 20%-os konekci6t javaslunk az arinyositott timogatottsignil.
4. Min6s6gi t€nyez6k6nt indokolt figyelembe venni a
MtiM-ben regisztrilt kolldctiv szerz6desek, illewe a
munkaiigyi kapcsolatokat sab[Iyoz6 megillapodisok
szimit 6s az iltalunk ,,lefedett" munkavillal6k szimit.
5. Az lehet az oldal agia a j6v6ben, aki az 14. pontban
foglaltakat teljesiti. A manditumok szimit az oldal
resztvev6iegymis kozt harirozzik meg. Ogyszintbn ,,a
teljesit6k" dontenek arr6l is, hogy elfogadjik-e 6s milyen felt6telek mellett azt a szOvets6get,
amelyik egyik
vagy miisik kdvetelm€nyt nem teljesitette.

3. A Tanics ugyancsakelfogadja,hogy a munkavillal6i oldalon
twwnnegyed rnardrtum tcbtreggel A hgahbb negy
a ffih
oligos sz2kv€rvezeti
sOveffs egptut6 mIV. 1. Az ASZSZTagszervezetiTanicsa felbaAlmaza az eln0krazriral gtilesenek
mellett
s6get,hogy - aa A'SZSZ6rdekeinek6rv6nyesit6se
folytassa az egyeztetStirgyalisokat 6s ho'za meg - :rz
ut6lagosbeszimolis mellett - a sziik€gesd6nt6seket.
III. Az ASZSZa ko-

a

HIREK

vetkez6 vilasztisok
utin a munkavillal6i oldal osszet€tel6nek alakulisa szempontjib6l szirnbaveend6 krit6riumokat a kovetkez6kbenrogziti:

2. Az ASZSZindokoltnak tartja az ET munkavillal6i oldala
tigyrendi6nek a fentiek szerinti normativ italakitisit.
3. Az ASZSZtimogatja, hogy a sziiks6gesjogi garanciCk
megsziilessenek(els6sorbana III. feiezetben foglaltak
6rdek6ben).
el6segit€se
4. Indokoltnaktartja, hogy a IL fejezetbenjelzett megol-
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disok kertilienek alkalmazisraa munkaiigyi kapcsolatok rrds tertlletein is, valamint a t{rsadalombiztosids
ir{nfit6 testiileteinek alakitisinil.

val6s erei€nek6rv6nyesiil6s6t,a munkavillal6k
szervez5d6sek
sflylnak id6k0z0nk6nti
6rdekei6n versenyz6szakszervezetek
szimbav6tel6t.
1996. oktbber
7.
Bclotonszemes,

*
Az ASZSZTagszervezetiTanicsanak meggy6z6d6se,hogy a
javasoltmegoldisok el6segitik a magyarorszSgiszakszervezeti

AutondmSmlszarczctckSzdvcts{gc
TogncnczctiTondac

EGYUTTUUTONfSIMEGATTAPODAS
AZ AUTONoM SZAKSZERYMETEKSZOYETSfGE

KOZOTT
ns n vATTELKOaOKORSZACOSSZOYETSEGE
megkol6s6t,
(atov6bbiakban:
megdllapodds
ASZSZ)
6sa V6llal' - a keretkollektlu
Szovets6ge
Szakszervezelek
Azaulon6m
- a szektordlis,
kialakilAsdt,
kollektlu
szen6d6sek
a regiondlis
6sa szakmai
(a
tovAbbiakban:
V0SZ)
Szovets6ge
0rsz6gos
koz6k
- meggy6zddve
kiterleszt6s6nek
kezdem6szerz6d6se
eset6n
e kollektirl
0' - kolcs6nos
egyet6rl6s
tisztelet
6segyiittm
kozOtti
kolcsonos
an6l,hogyk6tszovets6g
jelent
kapcsolatok
et6sit6s6hez; nyez6s6t,
hozzdjdrulist
a munka0gyi
megfele16
kod6s
- kilejezve,
6sajAnl6sok
a ratifikAlt
lL0egyezm6nyek
4.Afelekk6lcsonosen
szorgalmazz6k
avrillalkozAsok
munkahelyterem16
kozos
6rdeke
hogya k6tszovets6g
plleg0
irAny'
normativ6inak,
Uni6munka0gyi
valamint
az Eur6pai
behneset,
et6sod6se;
szerep6nek
6smegtart6
- elismerve,
6rv6nyesitlet6s6t.
6let' elve
inekhasznositdsdl,
munkavilla16k
hogykozos6rdeka v6llalkoz6knilfoglalkoztatott
a muner6feszft6seket
lesznek
vdllalldk,
hogyhatArozott
munkav6delmi
5.Alelekkolcsonosen
ell6tds6nak,
szociAlis
b6rez6s6nek,
6s munkakor0lm6nyeinek,
vahminta kialaku16
javftAsa;
mege16z6se,
elkeru16se,
kahelyikonf
liktusok
ki6lez6d6s6nek
szuntelen
helyzet6nek
- meger6sitve,
eset6n
titjAn
rendez6se
6rdek6ben.
Sz0ks6g
tort6nd
tirgyalisok
miszerint
a vdllalkoz6k
s a leszrilts6Eek
kozostorekv6se,
hogya k6tszovets6g
l6treazesetleges
helyi
Bizotlsigot
hoznak
4tagiparitdsos
Egyeztet6
ker0lpnek
megobdsra; ti16sezendp
tArgyalAsok
0ti6n
konlliklusai
alapvet6en
munkav6lhl6k
- meggy6z6dve
a
ehhez
ig6nybe
vehetik
segit6s6re.
Esetenk6nt
megold{s6nak
bekovetkezett
visszafordit' konlliktusolr
6sEur6pdban
an6l,hogyhazAnkban
SzolgAlat
kOzrem
0kod6s6l
is.
6sD0nt6bir6i
K0zvetit6i
a munkaad6k
6s a munkavillal6kMunka0gyi
0j tavlatokat
nyitnak
vdltoz6sok
hatatlan
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Villanytnozdony
Nagykanizsdn 6ll a NOHAB (hah, r6gi
sz6pid6k!),6s mivel t6l van, r6m van csathk6ztawa a toml6, folyik a viz akaz|nba.
Mellette unatkozik a mozdonyvezet6.
Arra sdt6l egy civil, es mivel6 is unatkozik,
meg:sz6litja avezert.
- UE1ye,ez d izelmozdony?
- Po-ritosabban:dizel-viliamos - feleli a vezer.
- Nincs rajta 6ramszed6! - mondja a civil.
A vez6r kezdi bdnni, hogy nem maradt
fenn a vezet6dll6son.
- Az nem is kell, mert a dizelmotor dinam6t forgat, 6s az igy keltett villamos Sram
hajtia a mozdonyt.
- Milyen okos - mondja a civil -, ha nincs
dizelolaj, mehet villannyal is.
Avez6r r6hagy1a.
- Es mi az a cs6,ami a mozdonyba megy?
- k6rdezi a civil.
- Vizet veszek akazlnba.
- Na, elmegy rnaga a fen6be - mondja a
civil, 6s otthagyja a vezdrt.
Aztmdr nem hitte el, hogy ha villany sincs,
mehet a mozdony g6zzelis.
Tomori Liiszl6 Budapest

I drmiifejlesztdsi teraek 2000-ig

Magzarcnzig legn6pszenlbb napilapJa nyilvrinossd.gra hozta a MAV mn terv6t, mely az
199G-2OOOdvekre tervezett minim6lisan sz0ks6ges Jrirmirbeszerz6seket es Jrirm0felfJi&isokat tartalma?-?a. Eszerlnt iden €s a kovetkezd
4 6vbcn 78,95 milli;ird Ft 6rt6kben (1995-6s
drakon szimolva)
- 7 (l) db villamosmozdonyt {65O milli6 ft/db},
azonban az els6 2 csak 1998-ban vd'rhat6 (prototipusok?), maJd 2OOO-ben5 db,
- 48 db villamos motorkocsit €s hoz.zAtaraozo
vezerl6kocsit (3OOmilli6 Ftldb), eventc :itlagosan 1O db-os szillikisal, melyck kieg€szit€s
utin n€grr€szes el6v6rosi motoruonatot Jelentenek maJd,
- 17 db riJ tipusri mcll6kvonali dizel-motorkocsit (8O milli6 ft/db) 1998-tol,
- 30 db atcpitett dizel-motorkocsit (25 milli6
ft/db), valoszimileg ujabb rcmotorizelt Bzmot
motorkocsikr6l van sz6,
- 50 db nemzetkdzi forgalmri szem€lykocsit
(236 milli6 Ft/db),
- 60 db belfdldi forgalmri szem6lykocsit (6O
milli6 ft/db)
- 3OOdb nyitott, 3OOdb kombinilt fuvarozasra
alkalmas. 5oo db eltolhat6 oldalfahi fedett, 2o0
db 6nurit6s nyitott 6s 4OO db gabonasz5llit6
specialis teherkocsit (lO milli6 Ft/db) sTgrezne
be a MAV. mikdzben

- 350 db szem6\rkocsi-naglavit6.sra (2Omilli6
ft/db),
- IOOOdb teherkocslnagdavitAsra (3,49 milli6
Ftldb) es
- 75O db mozdony-nagrJavitasra, illewe forg6vrlz-feltJitdsra (etlag 20 milli6 ft/db) ker0lne
sor.
A ket lcgnag/obb gond tovdLbbra is a vonatfilt6sre alkalmas vonali dizelrnozdonyok 6s az
el6v6rosi villamos motowonatok hl6nya, melyek kdziil az els6re nem lesz megold6s, az
ut6bbira pedig a 48 motorkocsl 6s vczerl6kocsi
leszilliti,sa Jclenthcti a reszleges rnegoldrist.
1996-ra 8 db el6v:irosl motoruonat szerepel a
tervben, rnelyekb6l 2 db Bhv sorozatt szerelv€ny drkezett meg.
Evenk€nti bontdsban 1996-ra 15,6, 1997-re
2O,6, 1998-ra 15,7, 1999-re f 2,5, vcgril 2ffnre 14,4 milli:ird Ft €rt6kt beszcrz6s szerepel a
tervben, a csfcs6v tehAt J6v6re vd.,rhat6, bdr
l:itszani a
ennek hatdsa nem fog trilsdosm
mai lcmmlott alhpotok k<irepette.
Persze a fentiJdrrmtivek beszr;rzise csak akkor
val6sulhat meg, ha a p€nzriryi kormdnyzat
Jovrihagla a kozel 8O millidrd F-t 6sszert€k$, a
MAV szerint minimdlisra szoritott beszerzesl
t6mogatast.
Czlhe Zoltln.
' Budapcat
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megfogalmaz6sa
ut6nak6ziis
migismertebbd
tennitevdkenys6gdt.
dramolhtdsival
sz6nddkozik
zetekkel
dsazinlormdci6
kiteriesztdsdCrt
a szakszervezetek
segihdge,
olyan
segils6ge,
nem Ehhez
a nemkismunkdhoz
elengedheteden
val6kiegyensrllyozon
kapcsolatrendszer
kidpitdse
szervezetekkel
Az6rdekv{delmi
megcdlozni.
akrizds
cdlok
eldrds6t
szdnddkozik
Iandcs
ldttei6tte
id6szakdban
azdrdekv6delmiamely
AKtizoonti
Uzemi
minden
br0lelen
sikerdlt
jeldlteket
Budapest,
1996okftiber
dllitani
dsgiakorlatilag
azoka delegdlt.je16hek
vanlehet6sdgtik
szonezobknek
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Mozdonyvezet6kLapja

Bert6k Pdl, Kevthely:

A mozdonyvezetd
Novdl{m tfmlr{t 62 6wd ezel6@ nyolc 6ves toromben Iapam meg egy evang6likus
ldt6sz pn6dl1d6tan f ehpfakdna Az Istent gondvisel6s eme megnyilvinuldse 6tretem
v6gAlg megmered bcmcm. KOldndsen ezutl+ hogy d6g so}szor volt ez, hogy 6letem
cset egy h{sdlon mrilott.
Mlutln vonetHs4r6 l€ttem €sblzony so}szor szebdlytalanul, de mivel k6nyszerhdyzetben
voltrn, nrgyon sobzor vezettem mozdonyq 6s m6g tdbbet dizdmozdonyl lgy nrlafdont6ppen rzt ftrm lC rrd egy neh6z rlton tdrt6nhet egy mozdonyvezet6vd. Igrzdn
csrl az urdfe ncg6rtenl egy ilyen esem6nyv6gldfeiletit, ald 6lete folyamln szdmtdanszor
lc0zd6tt e f,lredts{g Hrner0lts€g okozta dlmossdggal;milyen ndr6z leJr{tzdenl ezt, 6s
Mrhogy ls eferle kiv6denl n6ha-n6he egy-egf pillanatra er6sebb lesz e fiiradtsdg az
embern6l. B{rmlly L6ptelensdgnehtfudk is ez az esem6ny,de egy pilhnetrryi kdbuletb6l
fdrhdt errbcr ncm mindig ure a val6sdgnalc

A 424s v ezet6dkisobo n o nrozdony- kor n6llon6ho odopillont. Vsszofel6
vezet6 o sarbdlz6kor fogr:nty0Jdt ilyenkorm6r nem nogyon t6rsologfogvo merevenr€l o pdly6t, oJelz6k nck, Az eg6sz nopos egyJrttl6t olott
6s JeE6sekgyorson felt0rd es ellllon6 megbesz6ltekmindent, omlt fontossokos6g6t.A g6pre r6okosztottgyors- nrcktortottok. Polifizdlnirneg nem szevonqll szerelv6nysirndn,mlnden futost reiett. igy csok o sz0ks6ges,o szolgdgr6tl6okod6v nelk0lg6rd0l,szolodo lottol kopcsolotos mondonivol6kro
rnozdonyui6n.
szoritkoznok,
A gyorwonot rnenetrendszerlntcsok Kez6tsopk6J6hozemelve viszonoztoo
nogyon kev6s6lbrn6son dll meg, oz vonotot flgyel6vdlt6kezel6k6sszolgd6tholodds ozokon oz 6llom6sokon lottev6k fiszielg6s5t,A legt6bbJ0ket
olrcl nlncs rnegdlbso, egyenes irdny- szem5lyesenis ismertg.o t6bb tives
bon t6rt6rdk.A sebes6get i,gy cs6k- ezeno vonolonvol6 utozdsoiolkolmdkentenlnem kell,A korosbeJdrotiJelz6k b6r.
ezen o vonolon 6ltol6bon mdr mesz- Lossonsot6tednikezdett.omit nem oz
s/r6lj6l l6fhot6k. Kez6to szoMlyoz6- ld6nek o gyors m0ldso okozott. l'rokoron hk6bb csok pihentefi, de tethe nem irU. sot6i felh6kgyulekezetetok6szen,bdrmev pilbrntbon egy mo- korto elo nopot, Vihork6zeledett
sodperc olotli er6teljesnyom6s,vogy A s6t6tengomolyg6 felh6kk6z0lvill6htzds rnegrt6tel6re, mdy cs6kkenti, mok t6riek el6 er6s mennyd6rg6sek
vogv n6veli o vonot gyorsosogdt,
k6zepette. A tdvolbon mdr eleredt
A ny6dk5s6d€{ut6ninop m6g mindig es6 sot6t,6thotolhotoilonfekete folmelegen onlir s-goroit, ezdltol,6s o k6nt kozeledett,A g6p ono, mint egy
koz6n melege miott m6g mindig oc6lf0r6 furto be mogdto fekete folt6bb,mlnt3Sfok k6nldiohds6go noz- bo. melyben 6jszokoisot5ts6g keletdony vezet6dkisobon.A g6pb6l de- kezeti; o mozdonyvezet6rn6g o gep
r6klgklhoJolvofigyelio p6lydt, mik6z- ondig sem l6totf el,
ben gordolotoi szobodon sz6rnyolvo Az es6 el6l beh0z6dott o vezet66lldso hohopbo repitik.A holnopl nopjo bo, 6s mivel oz odo is bevert. ennek
szobod, mefyet egy kb kirdndul6ssol megokod6lyozGdrooz oblokot iselokqr elt6ftenlcsd6djo k6r6ben, A vdr- htirzto,A g'3p ovflis kisoblokdn o szohot6 6r6m6k 6oo sebes6g k6vetkez- kod6 es6 mlott kisem l6totf,A sebest6b€n btrej6tt l6g6romlottol kopott €get cs6kkentenikellett.mivel o s6enyhtrl6slllkoilog 6s vellemileg lsfeF t6ts6get m€ oz utols6 dllomoson
flssitl.
meggyOjtott mozdonyl6mp6k sem
Alig v6rjo rnor,l'rogtyhozo6rjenek- nrc- lrrdt6kmegt6rni.
gyon fdrovt6 nop 6ll rrr6gbttuk. HoJ- It6letid6k6vefkezett.A villdmokszokonolbon Indultok,6so f6vdroslco6rve dotlon cik6z6so k6z6tt, o sz0ntelen
egy kls r6vkJ plhen6s ut6n - omiben mennyd6rg6s k6zepetie nrdr nem is
m6g o g6p megvizsgdl6so,korbon- esett, honem 6rnl6tt, folyt oz es6. A
tortGo 6sszerel6selsbenne volt- mdr vocitl t6ltes melletli drokbon piszkos
fordultck b vlszo egy J6 Mrom 6rds 6rodotk6ntkovorgott,6ml6tt ki6s6n6szek6t6 J6rofro, rnost pedig mfu
tdtte elo v2o szdnt6f6ldeket,
A vodul
egy b6 m6sf6l 6r6s utjuk von r€gy
tombol6 sz6lt6lo f6k gy6kerest0ld6F
menetrerdszerlntl megdlldssol hozo- tek ki, der6kbon t6rtek kett6, korvos6rkez6s0klg.
togsogO6gok hullottoko f6ldre.Most
A ni6je ser6nyenv6g/ o dolg6t, no- rndr nem volt sztiksego mozdonyldmgyon odo kellllgyelnio trlzel6srefro ozt p6iro sem.Doc6roo s0r0s6t6ts6gnek
okorJo,hogy o sebess6gmegtortds6- o szokodotlonvill6mldsokf6ny6ben
ro mirdlg elegerd6 96z6lljon rendel- mdr mindentldtott. M6r nem t6r6dotl
kez6sre.A nyomdsrn6r6 6s o viz6ll6s- oz es6vel,o sz6llel.o gep oblok6t kiJelz6lso megfelel66ll6stmr-rtoljoomi- nltuo. der6kigkihojolvo,sopk6jdtme-

I

lyeno homlok6ro h0aro lesteo p6ly6t
Az es6 t6pte, rnorto oz orc6t, cz Ing&
nek nyok6n befoly6 es6 v6glgfofyt o
Mt6n, o nodr6gszdrdn6tle o cip6j&
be, rnoJdonnon kl o vezet6dll6s podozotdro, ohol 6sszegyilve oz oblokon 6t be6ml6 es6vel,o g6p lngCIde
zds6t6lf0gg6en hol o gep egyik, hol o
rn6sikoldoldn fo\d le.
Kimeredt szemekkel.oz es6vel 6sze'
foffi k6nnyeln keresztirlmegpr6bdlto
o lehetetlent: ld6ben 6szevennl egy
kid6ltfdt, let6rt fo6got,vogy egy pdlydro d6lt teleforrcsdopot.
A sebes6get cs6kkentue rn6g (g/ ts
6fuen kilom6teres sebessirggel l'rolodt, mert bdrmilyen neh6z is o rnozdonyruezet6nek,o vonotnok mennl
kell!A menetrend vost6rv6ny6tbe kell
tortonil
M6zsdss0llyolnehezedett vdlldro o
felelSsseg.A vonct biztonsdgo,o mG
g6tte l6v6embereksokosdgdnck6lete oz 6 kez6ben von. Ho cs6kkentett
sebessSggel
ls,de mento vonot. Ment
bele o s6t6ts6gb€, o bizonytolors6gbo, o vev6lyekkel, f6lelemmel telftett
0ton.
Losson csillopodott o vil'ror, oz es6
olobbhogyott, rncjd teljesenel6llt
A s6t6tse! ozonbon nem szrJntmeg.
Egyr6vt most rndr oz ld6 el6rel^rolodotts6go, mdsreszto s6t6ten gornoly96, f6ldre zul'ronniokor6felh6k t6rn6rv5ge miott,
A mozdonyvezet6 ebbe o gigdsl,
emberfeletti k0zdelembe belefdrodvo,slnte megrokkonvo,testbenmegt6rten.de l6lekben megk6nnyebb0lten mostm6r ozokono helyeken,ohol
o pdlyo rnelletlfdk nem voltok,o vonofro el6irt sebessEggelholodt,
M6g mlndig o gepb6lrnesze kihojoF
vo figyeltel6re.
Az eg6sz nopos szolgdlot 6s o meger6ltetettllgyelds megtette hstcsdt, A
kifdrodt szervezetbenmegmutotkoztok o f6rodts6gjelei.figyelmelonkodni kezdett,Mereven el6re n6z6szemel
leczuk6dtok,ho pillonotokrois,de oz
dlmoss6ger6t vett rojto.
A mozdonyl6mpdk f6nye csok nogyon kisterOletetvildgftottrneg o rnozdony el6tt, o vonot blztonsdgosmenet5t m6r csok oz 626 ongyolo 6s o
J6 lstenv6dte.
A vihor eldllt6volel6j6ttekoz 6jJelirovorok,o lepk6k6s bogorok,
A rnozdon'yruezet6oldoldn, o vonot
Jobboholl l6mp6jdnok f6nyk6r6be
belekerUlt egy rerrdkiv0l nogy 6jjell
lepke. Az imm6r l@ kilom6teresse.
besseggelholod6 vonot lSgellen6ll6s6b6lnem tudott kiszobodulni,6s
riodton csopkodvo sz6rnyoivolvergddott
o l6mpo el6tt.
A f6rodtsdgt6l el-elb6biskol6 rnoz-
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donwezet6 hlrtelen felrlocivo r6pke
olvdsdb6l o lepk6tegy Integet6 feh6r
ruhds n6nek n6we egy 6ntudoflon
gyors mozdubttol olop6ll6sbo nyomto vlsszoo szoMVoz6kort 6sugtyonokkoro mdsikkez6velr6v6gttoo gtyolsf#
ket,
A vonot csikorogvo meg6llt, A hlrtelen f6kez6st6l oz utosok egymdsro
d6ltek, o poggydszuk nogy r6szeo
nyokukbo esett, mojd o kfvdncslskod6k egym6s utdn h0ztdk le oz oblokot 6s dugt6k kl o fej0ket o meg6ll6s
ok6t keresve. De nem ldftok m6st,
csok s6t6fs6get.
A f0t6nek szerencs6jevolt, mert 6ppen befeJezteo t?re rokdst,6s o tUzszekr6nyojtojdt bez6rvo o lop6tot is

letette. omikor megl6tto o nozdonyvezet6 kez6nek rnozdulotoit. ld6ben
meg fudottkoposzkodrti6s rem eoett
nekl o kozdn oldoldnok. Azonbon
rrem tudto,l-ogy ml6rt 6lltok meg lly
hlrtelen.
Nlegk6rdezte:- \bz6r 0rl Mi o boJ?
Mi6rt6lltunkrneg?
A nozdonyvezet6 nem tudott sz6lni,
csok ntlmdn el6re mutrtott, 6 rn6g
mlrd(7 o lornpo el6tt lnteget6 n6t l6tto. Csok lossonfelocshvo kdbulot6b6lJ6tt orro 16.hogy omlt l6tott, oz
nem egy Integet6n6lehetett,Az6ljell
lepke k6zbenm6r klszobodulvoo l6mpo br3vk6r6b6l,
o leveg6 ellendlldsdb6l elrep0lt o s6t6ls6grejtek6be.
A 1iit6meg - mivelnem kopottv6loszt

1996.november

o k6rd6s6re- o g6pr6l lesa6llvoel6re
ment o vonot megdlldsdnokokdtkeresni.A g6p el6tt k6aretlen0l nem 16tott semmlt. El6bbre ment, 6s aig6,
norojl6 horBpt l'rollvo r6m0hen toposztolto, hogy o sfnek ellUntek 6s o
l6bol olott egy mlndent els6pr6 6rodot rohon. Ezoz 6rodot eMtte czt o
hldot ls,omelVkenkereszhilkefiettvoF
no o vonohrok holodnio,
A kdbr.dot6b6ltdjesen mogdhoz t'6rt
nozdoryvezet6 nem okorto ell'trri,
l-ogy o ldtorndso megrnentette o vo
noton utcz6k 6s o seolgdkttottsljesft6k
6let6t. Hogycsok ntsodperceken mG
lottoz. nem fekszeneko frJlffirbon,
Kegyesvott hoz6Juk oz btenl
(folnayLapok)

EKAz r)n -nit
EszTEs
ti,naa sEGELTFEJL

- v6rcukorszint
- 6rsz0k0let
gazd6lkod6s
mutat6i
alapjAn
az0TAElnOks6ge10.00-12.00
eredm6nyes
Az l. 16l6vi
El6addsok
javaslaliira
1.napj6t6l
egyes
0TA Az6TAszolgCltatCsai
1996.
novembet
tagok
a v6lasztm{nyi
tCrsadalombiztosltCsioltCHsok
dsa v6ltoz6
azoka seg6lyek
kerultek(10-15 perces
hat{roztak.
Els6sorban
lelleszt6s616l
seg6lyek
ir6svetitore
alkalm
asgralikonokkal)
el6addsok
csokke' 1.T6i6koztat6
6llalnyljtottt6mogates0k
aholalArsadalombiztositAs
lejleszt6s.re,
az0TA1995-1
996.
6vigazdAlkodris6r6l
16,
ardnyf
lerheket
egyre
nagyobb
az0TAlagokra
n6se
koncepci6ji
seg6lyfejleszt6si
2.Az0TA
a logseg6lyElelvitel,
Ezindokolja
kdtts6gek
emelked6se,
a logdszati
Kiemebnd6
6d
6letm
6sszess6g6ben
l6bbminl3,5- 1. ElOaddsok
amelynek
m6rt6ke
lejleszt6s6t,
dinamikus
(10-15 perc)
n6ll.
szeres6re
percben)
(dohinyzisr6l,
stb.15-20
korszer[
t6pl6lkoz6sr6l
2.Filmvelit6s
0sszege
is,amely 3,Term6kbemutat6k,
tdmogat6s
ny0jtott
a szem0veghez
Figyelemrem6lt6
visirldsi
lehel6s6ggel,
6telk6sto16k
megdupliz6dott.
szolg{lat
8.00-13.00
Inlorm6ci6s
tagok Arendezv6ny
amunkav6llal6k
6sanyugdijas
napiOsszege
6poldsi
seg6ly
Ak6rhdzi
id6tartam
a alatlaz0 TAmunkatirsaiadnakfelvildgositdst.
220Ft-ra
emelkedett.
180Fl-r6l
esel6ben
tendezvdnyeit.
Aidszletes
az0TANapok
Klsdrie
0n is ligyelemmel
emelked6s6l
figye- programokr6l,
kolts6gek
illetvegyermeknevel6si
A gyermekvillaldsi,
helyeken
elhelyezell
illelve
eldadCsokr6l
a szolgClati
53%-kal
n6tl.
seg6ly
osszege
v6ve
a kelengye
lembe
plakCtok
meglclen6
kizlendnyek
adnak
mald
sait6ban
dsa vasulas
mint
48mFt.
6ves
sllntenlebb
kolts6gkihatrisa
seg6lylejleszt6sek
Fenti
lovCbbi
tCldkoztalCsl.'
osszege:
1-ldl6llelemell
seg6lyek
november
Az1996.
Fogseg6ly
prot6zis
Fr
2000
lels6
als6vagy
prot6zis
4000
Fr
als6+fels6
1000Ft
fogp6llis
kivehet6
r6szleges
1500Fr
logan
k6nt
rogzitelt
logp6tlds
2000
Fr
Szem0veg
220FUnap
CpolCsi
segdlye
k6rh6zi
llunkav6llal6k
220FUnap
CpolCsi
segdlye
k6rhdzi
Nyugdlprok
(6vente
adhal6)
15napra
maximum
10000Fl
seg6ly
Kelengye
*

utp0K96.
ornreEszsEeUert

VI. YASUTMODELL PARADE PfCSETT

1995.november 30. 6s december 1-j6n 10.(D6r{t6l 18.006rdig
^ a Szivrirv6ny Gyermekhdzban Veressu.5.
- 23 m' dssz-alapteniletd N-es klubterepasztal-rendszer Abaliget
es Godisa vas(t6'llom6sok modellj6vd
- N-es €s HO6s terepasztalok, modulrmdszerek
n e nk e r 0ml e g r e n d e z 6 s r e .
- Eur6pal tengermhili, norm6l €s keskenynyomk6zf va$ittircahelyszlnek
6sid6ponlok:
Atervezett
s6gok jr6rmdmodelljeinek ki6llibisa
novsmber
9.
S z o c i d6l ips0 l eIln, d 6 h i1z62r .
P6cs
-videofilmvetit6s 6sszaktan6csad6sneur csak terepasztal-6pit6knovember
30,
6pilet
Szoci6lis
iJiskolc Tiszaipu.
nek
M0vel6d6si
Hiza november
23.
Vasutasok
Sz6chenyi
Budapest
program
(Abudapesli
ker0letben,
valaminl j6t6kterepasztalok gyerekeknek HO, N 6s kertvasdt m6retben
els6sorban
a lV.,Vl,,Xlll.,XV,,
mindm
ker0lmegszervez6sre.)...valamint sz6mos 6rdekesseg,melynekviirmegtekint6s6re
vasulasok
16sz6re
vonalon
616
aV6c,Veresegyhdz
az:
kis 6s nagyvaslt bar6tot sok szeretettel
illel6kes
terileli
ellen6'
az
0TA
fele16sei,
illetve
hAzigazddi
rendezv6nyek
A
Els6 P6csi Ifjfsdgi Vasdtmodellezd Klub.
rei.
6s cstitbrt<iktin 15.00-19.006ra kdzdtt
B6vebb inform6ci6 szerdd,r:r
programok:
Alervezett
a V2)253477 /25 mell6ken k6rhet6.
Sz0t6vizsgClalok
8.00-10.00
A ki6llitas megk<izelithet6: vas(t6llom6st6l 4,20 aut6busszal a
- v6rnyomis
Mfjegpri,lya meg6ll6t6l 2 percre.

az
szervez6s6rdl
hatdrozott
rendezv6nysorozat
teremt6
t1y,hagyominyt
OTA
Elnoks6ge.
ez6vbenhArom
helysziNapok
rendezv6nysorozat
Az0TAEg6szs6g0gyi

- koleszterin

m6r6s
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Pontszlmok az ogzl fordul6 ut6n
8 Pont
Veszpr€m
8 Pont
Gy6r
6 pont
Szdkesfeh€rv6r
6 pont
Hegreshalom
2 pont
Pusztaszabolcs
O Pont
DunafiJv6ros
P6csI TERI'LET

/446/47

1/ngsz Ku"/l

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=
BI'DAPEST I(ELETI CSOFORT
Hagromanyalnkhoz hiven lsm€t megrendez€sre kertil6szi
tek a nagrslkenl kisp6ly6s laMarug6-bajnoksag
fordul6l, ame$en 36, mozdonyvezetOkb6l all6 csapat
kergett a Mrt.
Oktober 7-6n €s l4-6n a FERENCVAROS VASUTA'SSc.
palyeln rendezhett0k meg BaJn6czi J6nos, a sportklub
elndke t6mogat6 segitsegevel a Budapest-Keletl csoport
m6rk6z€seit.
A termeszet is kegyes volt a minte$ 90 f6 r€szv6tel€vel
megtartott sporbrapon, hisz a ny6rlas napstltdsben
Orolhettonk a k€sei v€nasszonyok nyardnak. A m6rkdz€sek leJ6tsz6sa ut6n k6z6s eb6den, J6 hangulatban
z6rtuk a csoport 6szl fordul6it.
R6sztvev6 csapatok, g az eredm6nyek:
O:2
Ferencv6ros - Keleti
4:O
Eszakl - Szolnok 2.
l:2
Salgotarjan - Szolnok 1.
O:4
Keleti - Szolnok l.
0:3
Ferencv6ros- Szolnok 2.

Eszalc - Salg6tarjan
Eszaki - KeleU
Szolnok l. - Eszaki
Keleti - Szolnok
Salg6taden - Keleti
Szolnok l. - Ferencvdros
Szolnok l. - Szolnok2.
Salgotadan- Szolnok 2.
Ferencrr6ros- Salgohdan
Ferencrr6ros- Eszaki

0:4
O:3
3:O
l:2
2:2
4:O
6:l
3:l
6:3
3:O

Pontszinok az oszl fordul6 utin:
l0 pont
Szolnokl.
5 pont
Salg6ta{an
5 pont
Keletl
4 pont
FerencvAros
4 pont
Szolnok 2.
2 pont
Eszalci
BT'DAPESiT NYUGATI CSOPOR1
3: I
Hegreshalom - Pusztaszabolcs

DunarlJvdros - Gy6r
Veszpr6m- Szdkesfeh€rvdr
Heryeshalom- DunaOJv6ros
Gy6r - Sz€kesfeh€rv6r
Veszpr6m- Pusztaszabolcs
DunauJviros - Sz€kesfeh€rvAr
Hegleshalom - Gy6r
Pusztaszabolcs- Duna0Jvdros
Veszpr€m- Hegreshalom
Veszpr€m- Gy6r
Hegreshalom - Sz€kesfeh6rvdr
Pusztaszabolcs-Sz€kesfeh€rvdr
Gy6r - Pusztaszabolcs
Duna(rJv6ros - Veszprem

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

5:3
l:5

Bdtasz6k - Domb6vdr
Bdtasz€k - KaposvAr
BAtaszdk - NagrkanDsa
B6tasz€k-P€cs l.
B6tasz€k - P6cs 2.
Domb6vdr- Kaposvdr
Domb6v6r - Nag/kanlzsa
Domb6v6r - P€cs l.
Domb6v6r - P6cs 2.
Kaposvdr - NagrkanDsa
Kaposvdr- P€cs l.
Kaposvdr - P€cs 2.
Nagykanizsa - PEcs l.
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