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A Korm6ny 1998. janu6r 1j6t6l
megkezdi a magyarorstz6gi nyugdlj-
rendszer 6talakit6sat. Ennek l6nye-
ge, hogy a most m6g tiszt6n felosz'
t6-kir6v6 rendszeifi nyugell6t6sba
be6p0lj6n a t6kefedezeti Pill€r.
Ut6bbin6l a munkav6llal6k k6tele'
sek lesznek egy meghat6rrozott p6nzt6rba befizetnij6-
vedelm0k n€h6ny sz6zal6k6t 6s tgy vegy6 rendsze-
rfiv6 v6lik a nyugell6t6rs. A kieg€szit6 nyugdijp6nzt6rak
szerepe feler6s6dik, hiszen lgy t6bb fon6sb6l kapja az
a munkav6llal6 a nyugell6t6st, akire ez k6telez6 lesz,
tov6bb6 az, aki Atl6p ebbe a rendszerbe.

Sajnos a korm6nyzatijavaslat megk€rd6jelezte a kor'
kedvezmEnyes nyugd ij l€tjogosults6gAt. N em keveseb'
bet javasoltak, mint azt, hogy a munk6ltat6k v6s6rolj6k
meg a korkedvezm6nyes nyugdfjat 6rintett munkav6l'
lal6ik sz6m6ra, ami az el6zetes sz6mitdsok szerint 8%'
os t6bbletbev€telt jelentene az Orsz6gos Nyugdiibizto-
sit6 P6nzt6mak. Tov6bb rontja a helyzetet, hogy az
6l lam i jogszab6lyok he lyett a munk6ltat6 6s a mu nkav6l-
lal6 meg6llapod6s6ra bizn| a korkedvezm6nyt.

Nehezfti a probl€ma kezel€s6t, hogy az Orsz6gos
Nyugdijbiztosit6 P6nzt6r javaslata ugyanez. A P6nz0gy-
miniszt6rium 1. sz. t6i6koztat6iab6l sz6rmazik az infor-
m6ci6, ahol a korkedvezmEny megv6s6rl6s6ra javasla-
tot tev6 korm6nyanyag mellett az 6nkorm6nyzat v6le-
m6nye ,,ugyanaz".

A Korm6ny eredetl sz6nd6ka szerint m6r janu6r v6-
g6n lez6rtnak tekintette volna a ,,t6rsadalmi vitAf' 6s
ezut6n kiv6nta kiterjeszteni a t6rv€nycsomagot a parla-
ment el6. A m6sodik id6pont m6rcius 14-e volt, de v6g0l

is csak az 6prilis 29-ir ET 0l6s ut6n
tudta ezt a korm6ny megtenni.

Az Erdekegyeztet6 Tan6cs (ET)
els6 0l6s6n tulaJdonk6ppen csak a
bemutat6sa t6rt6nt meg az [j nYug-
ell6t6rsi rendszernek, €rdemi t6qya-
l6sra csak a m6rsodik 0l6sen ker0lt

sor. Az Auton6m Szakszervezetek Sz6vets6ge nev6'
ben kErtem a p€nz0gyminiszted, hogy javaslatuk kor'
kedvezmEnyre vonatkoz6 r6sz6t vonj6k vissza. Indo-
kaim szerint csak az 1975. €vi ll. torv€ny 4. 6s 40. $
alapj6n szabad t6rgyalnia korkedvezm6nyr6l 14. S (1)
bek. szerint a neh6z 6s az eg6szs6gre 6rtalmas munk6t
v6gz6 dolgoz6k, az 0zemi baleseti s6r0ltek 6s hozzfutar'
toz6ik, fokozott gondoskod6sban r6szes0lnek, a 40. S
(1) bek. szerint, a szervezet fokozott ig6nybev6tel6vel
j6r6, tov6bb6 az eg6szs6gre k0l6n6sen 6rtalmas mun-
k6tv6gz6k korkedvezm6nyben r€szesUlnek, a 40. $ (4)
bek. szerint a korkedvezmdnyre jogosit6 munkak6r6ket
(munkahelyeket) a Korm6ny 6llapitja megf

A P€nz0gyminiszt€rium el6terjeszt6se szerint.,S
szakszervezetek folyamatosan harcolnak a m unkak6-
rok tobbletjogosults6g6nak meg6rz€s66rt, il letve folya'
matos b6vit6s66rf'. Ez a mondat ellentetben 6ll a m6r
idEzett t6rv6nyhellyel.

Ugyancsak a P6nz0gyminiszt€rium el6terjeszt6se
tartalmazza, hogy Magyarorszigon 30 634 f6 a korked-
vezm6nyes munkak6r6ldcen foglalkoztatottak l€tsz6ma.
Ez nvilv6nval6an t6ves adat.

Ri ECef egydaet6 Tanacs Szoci6rlpolitikai Bizotts6ga
febru6r 12-6n 0l6sezett 6s megvizsg6lta a korkedvez-
m€ nyes nyugd fjaz6ssal kapcsolatos javaslatot..M eg5F
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lapitotta, hogy a jelenlegi rendszerelavult, de hiba lenne
annak elhamarkodott megviltoztatisa. A bizotts6g 0gy
l6tta, hogy k6t-h6rom 6ves szak6rt6ivizsg6latra lenne
sz0ks6g a teljes felOlvizsg6lat elv6gz6s6re 6s csak ez
ut6n afakulhatnak ki azok a javaslatok, amelyeket az
Erdekegyeaet6 Tan6cs plen6ris 0l6s€n kell megrt6rrgyal-
ni.

A korm6nyzati anyag hi6nyoss6gai miatt 6s a rend-
szer 6llamigaranci6inak megvon6sa ok6n mind a mun-
kav6llal6i oldal, mind a munk6ltat6i oldal visszautasi-
totta a teruezetet.

Az Auton6m Szakszervezetek Sz6vets6ge nev6ben
indftv6nyoztam a javaslat visszavon6s6t azzal, hogy ha
a Korm6ny 1997. m6rcius 14-6n mOgiscsak szerepelteti
a parlament el6 ker0l6 javaslat6ban a korkedvezm6ny
fgymond megv6s6rl6s6t, akkor kem6ny konfliktushely-
zet fog kialakulni.

Az ET 6prilis 29-€n tartott ul6s6n v€gezet0lsiker0lt az
alAbbiakban meg6llapodni:,4 korkedvezmGnyre jogo-
slit6 m unkak66kkel kapcsolatban a m unkav6llal6i oldal
6ltal kezdem6nyezett javaslatokat elfogadj6k. Ennek
6rtelm6ben:

- A Korm6ny az 6talakit6sra vonatkoz6 eddigijavas-
lat6t visszavonja.

- A ma hat6lyos jogi szab6lyozAst 1999. Xll. 31-ig
hat6lyban tartj6k.

- Ez alatt az id6 alatt foglalkoz6s-eg€szs6g0gyi szak-
e nnbe re k bevon6s6val, az ET m unkabizottsiga - am ely
1997. lX. 3o-ig megalakul - kidolgozza a korkedvez-
m6nyre jogosit6 munkak6r6k 0j jegyz6k6t 6s az ET
plen6ris 0l6se el6 terjes1l. A szoci6lis partnerek egyet-
€rt6se eset6n a Korm6ny rendeletben hirdeti ki az u1
szab6lyokat.

- A Bizofts6g javaslatot dolgoz ki a kock6zat tobblet-
kolts6geinek f inanszlroz6s6ra,

- A Korm6ny a bizofts6gi munka szervez6s6re, trar-
talmira 6s id6rendj6re 1997. lX, 3o-ig javaslatot tesz."
(Az- ET eml6keztet6j€b61.)

Osszess6g6ben teh6t sikerutt az els6 t6mad6st elh6-
ritani, de a k6vetkez6 k€t 6vben az Edekegryeztet6 Tan6cs
ene a c6lra l€trehozand6 ahizdts6g6ban s0lyos vitAkra
lehet sz6mftani a korkedvezm6rry 0gy6ben, hiszen a Kor-
miny cs6kkenteni is akarja ezen munkak66k sz6m6t, a
munk6ltat6kkal akafa megfizetni a t6bbletterhet, de a
munkav6llal6ioldalon is 125 olyan kGrelem van, amellyel
b6v0lne a korkeclvezm6nyes munkak6r6k eddigi sora.

Dr. Borsik J6nos
0gyvezet6 aleln6k

JAVASLAT
Tdrgy: F2-* sz. Forgalni U|risltds M6dos(tisdra tett javaslat

Tisztelt ................1

fu Utasit6snak a lrlAV nt. K6zponti Munkav6tJelmi Bizottsaga (bv.
KMvB.) rlhal t6rt6n6 v6lem6nyez6se lqpcs6n m6r jelezt0k, hogy a

ponban bglaltak alapiAn a mozdonyvezei6 higi6niai, mun-
kavAlelmi, szoci6fis stb. vonatkoz6sban kelld lel6tehendszer hi6-
nyilban olyan tevdkenys6gre k6nyszer0l, ami egyes esetekben 6t

"feleslegesen" 
kellemefl en szitu6ci6ba hozzal

Konkr6bn. Az Utrasit6s omin6zus pontja 6ltal6noss6gban rendel-
kezik a mozdonyt-mozdonnyal val6 kapcsol6si k6telezethfggel lep
csolatban, nem t6ve ldl6nbseget az egyf6s (brgalmivolg6lattev6)
kiszolg6l6sr 6llom6solq 6s a nagy brgalm0 vasuticsom6ponto( ill.
szem6lypalyatdvarok k6z6tt!Az ubbti helyeken (pl. Bp.Keleli pu.,
Bp. D6li pu., Bp. Ferencv6ros pu. sb.)szdmos g6pklser6, locsiren-
dez6, lolat6wezei6 teljesit szolg6latot akihek az alaplevdkeny-
s6g6be hrtozik a j6rm0akavtas. Ebb6l kifoly6lag v6t1{lfelszerel6s0k
(pl. mv. sisak, ved6keszty0), munkatuh6juh 6s szoci6lis ell6totts6-
guk (pl. ,testkdzeli" mosd6, ill. 6h6z6helyisegek), a rerdelkez6stkre
6llnak. Ezzel szemben az utaz6szem6lyzet a vonht6i6rm0vekre
rendszeresitett (a higi6niailag, 6s fu nkcion6lisan is hasznSlhatatlan-
sag szinfi6re silllyedt) mv. sisakokat Kv6ve semmilyen feftltelhl
nem rendelkezilq hogy ezt az egy6bk6nt kilejezetlen er6s szeny-
nyez6d6snek kitett techml6giai m0veletet elv6gezze!

Teljesen 6rtelmezheteten az a szitu6ci5, hogy pl. vonalindul6s
el6tt n6h6ny perccel a vonatra j6r6 el6bgat eset6n, a von6g6p
mozdonyvezet6je ingben, nyak{<end6ben akasat6st v6gezzen a
munkaruh6s, v6t16keszty0s g6pkis6r6k jelenl€t6ben, es 6ltal6ban
fszt6lkod6si lehe6s6g hij6n 6r6'kon kereszt0l k6nytelen szennye
zelll,6zzd, ill. alkanaldolgozni, 6tkemi, stb. Azt, hogy a galamb
sz0rke nadr6g, 6s a vil6god<flr ing kihordasi ideie ennek a lar6
kenysegnek a figyelembev6tel6vel letl+ meghat6rozva, m6r csak
m6sodrend0 dobg.

ezek fi gyelembev6tel6vel az
btue a nagyobb cson6ponbk
rsi Ubsit6s6t rn6dosftani szi

lisztelettel:
Dinai lstvdn a KMvB. iagja

Mondagyfijtem6nybdl:
- ,,Olyan, mint a npzdony", vagyis nagytestfr, k6vdr
ember.
- ,,Fhtyul a vonat, indul a baffierhdz", mondjdk, ha
eietdsre n6gatnak, vagy, ha t0tu6t hallanak.
- ,,Kondoregyenes, mint a sinsz6g", vagyis g6nd6r.

Adriai tidtil4s
KARLOBAGBA

Horudtorszdg egyl k bgszebb tengerpartJdn

Sz6f f 6s : Tagreb Hote l Karlobag - 4 csillagos te nger-
parti sz6llod6ban.
Ell6t6s: f6lpanzi6, els6 nap vacsor6t6l utols5 nap
reggeliig (sv6dasztalos).
Utaz6s : aut6busszal (Budapest-Karlobag 65O km).
Kolts6ge:5500 FVf6.
R6szv6teli dii (sz6ll6s + f6lpanzi5):

1997. Vt. 14-21.
1997. Vt. 21-28.

25 s00 Ftlf6
27 5noFvi6

1997. Vf.28.-Vll. s. 27 ffiFvt6
1997. Vlil. 30. - tX. 6. 27 ffinn6
1997.  tX.6-13. 25 ffi Ftfi6

Keclvezm6ny 2-12 6ves gyermekeknek p6tAgyn: Wo
Kedvezm€ny 12 6vl6l p6tiryyra:1o/o
ldegenforgalmi ad6t a helyszinen kell fizetni
1,6-2,00 DEMt€ytf
Az drak az utasbiztositiist nem tartalmazzdk!

Jelentkez6s:
G6ldi J6nosn6

VDSZ, Bencz0r u. 45. ll. 201. Tel.: U2-5594
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MOSZ Kupa unnep6lyes eredmenyhirdet6s,
dijkiosztAs 23.00 6ra- 

ZENE-TANC reggelig
Zen6t a WELCOME egyiittes

szol96ltatja.
TOMBOLA

- nagy nyerem6nyekkel!

Jrilius 6., vasirnap
Reggeli a sz6lldshelyeken 7.30-9.00 6ra
Indul6s a rendezv6nyek szfnhely6re

Lovasbemutati: Hat6r6r D6zsa Lovasiskola
Kommand6s bemutatd: Vagyonv6delmi Ala-
pitvAny
Aut6s bemutatd: helyi m6rkakeresked6k

F aku ltat fv pro g ram I e lrct6 # gek :
- Halasi csipkeh6z megtekint6se
- Safrik f6le m0kod6 sz6lmalom megtekint6se
Eb6d a szdll6shelveken 12.30-13.30 6ra
Kulonvonat indul6sa
Kiskunhalas 6llom6sr6l
Kulonvonat 6rkez6se
Bp. Keleti pAlyaudvarra

(s6ta)
Program

01.00 6ra

9.15 6ra
10,00-12.30 6ra

14.00 6ra

16.30 6ra

B e?,c,c.t*}c&/c K ic /c*nha.l*c t

A KiskunsSg egyik v6rosa, az
Alf6ld d6li r€sz6n, a Duna 6s a Tisza
foly6 k6z6tt. K6zkeletfi r6vid el-
nevez6se Halas. Ez a n6v a r6gi id6k
halb6s6g6nek, 6s egy0ttal a v6ros
melletti egyik t6nak (Halas-t6) az
eml€k6t 6rzi. A vAros cimere pon-
tosan utal nev6re, mert a cfmerpaj-
zson fegyveres kiskun vrtflz all
h6rom halfol6tt. A XVll. sz6zadban
m6g hal 6s vizililiom szerepelt a
clmerben. a mai 'farmat a XVlll.
szAzad k6zep6t6l haszh6lj6k.

Ezen a t6jon megtelepedtek m6r
a kul6nb6z6 6skori kult0r6k n6pei is.
Az id6szirmltAsunk kezdet6t k6vet6
sz6zadokban szarmat6k, hunok,
germdnok, majd 568-t6l avarok 6l-
tek itt. Arp6d fejedelem vezet6s6vel
a magyarok foglaltak el a K6rp6t-
medenc6t 895-ben. A kereszt6ny-
s6g felv€tele 6s a feud6lis 6llam l6t-
rehoz6sa lehet6v€ tette a magyar-
s6g beil leszked6s6t Eur6p6ba.

Kiskunhalas k6rny6k6n t6bb. X-
Xll. szAzadi falu l6tezett, de nev0k
nem azonosithat6. A k6s6bbi pusz-
tlt6sok miatt a vdros k6z€pkorit6rt6-
nelme alig ismert.

1241 -ben ezt a vid6ket is feld0lt6k
a bet6r6 tat6rok. A Magyarorsz6gra
1246 k6r0lbetelepitett h6t kun nem-
zetsEg k6zul a Csert6n nemzetseg
vette birtok6ba Halas k6rny6k6t. A
kun sz6ll6sok Halas-sz6k k6zigaz-
gat6si 6s bfr6slod6si egys6ghez
taftoztak. A kunok ket-ket 6s f6l 6v-
szAzad alatt beolvadtak a magyar-
sagba. Ebben az id6szakban left
Halas v6ros, pontosabban mez6v6-
ros (oppidum).

A t6r6k megsz6ll6s id6szak6ban
t6bbsz6r ker0lt v6gvesz6lybe a k6r-
ny6k. A leggy6szosabb 6vek 1566,
1596, 1683-1699. A hajdani telep0-
l6sek [ak6i v6dettebb ter0letekre,
v6rosokban, mocsarak szigeteire
h0z5dtak. Halas 1566 ut6n 6vekig,
1596-t6l 1626-ig lakatlan volt. A
szomsz6dos falvak soha nem tele-
p0ltek 0jra. Halas fennmaradAsAt
segftette, hogy szult6ni (hAsz) ki-
v6lts6got kapott.

At6r6k ki0z6se 6s a R6k6czisza-
bads6rgharc ut6n b6k6sebb 6vek k6-
vetkeztek.

BAr 1690 k6r0lt6bbsz6r meger6-
sitett6k a j6szkun kiv6lts6gokat,
17O2-ben m6gis elz6logositottik a
J6szkuns6g (JAszs6g, Nagykun-
s6g, Kiskunsag) ter0let6t. A kiveF
t6sok visszaszerz6se 6nmegv6lt6s
(redemptio) r6v6n siker0lt. Nyakas
protest6ns magatart6sa miatt Halas
1754-ben elvesztette a Kiskun ka-
pitanysag sz6khelye rangot.

A XVI I l. sz1zad a szer6ny f ejl6d6s
korszaka. Az el6d6knek sok neh6z-
s€gen - gyenge talaj, fut6homok,
szfurazshg, mocsarak, j6rv6nyok -

kellett 0116 lenni. A XIX. szhzad mA-
sodik fel6ig legink6bb a k0lterjes
szarvasmarha- 6s juhtart6s biztosi-
totta a meg6lhet6st. A XX. szAzad
elej6t6l egyre n6vekszik a sz6l6- 6s
gy0m6lcstermesgtEs jelent6s6ge.
Orsz6gszerte ismert a kiffer k6rte 6s
a halasi homokibor. Az 6lelmiszer-
ipar k6r6b6la malmokon kiv0la ba-
romfi, tej-, gy0m6lcsfeHolgoz6st 6s
exportot kell megemliteni. A keres-
kedelem 6s az 6rutermel€s fejl6d€-
s6t segitette, hogy a Budapes:t-
Belgr6d vasuti f6vonalat Kiskunha-
las 6rint€s6vel 6pitett6k meg.

Miut6n a t66k id6kben eln6ptele-
nedett falvak teruletOvel Halas a t6r-
t6nelmi Magyarorsz6g hatodik leg-
nagyobb hatar0 v6rosa lett, jelent{s
k6zigazgat6si v6ltoz6st eredm6nye-
zett Pirt6 (1!)47), Kunfeh6rt6, Balo-
taszSll6s, Zsana (1952) 6n6ll6 k6z-
segg€ v6l6sa, 6s Tai5, Bodogl6r pusz-
ta Kiskunmajs6hoz csatol6sa (1 972).
A nagy hahsi hat6r mez6gazdas6gi
mirvel6s€hez sz0ks6gszerfi volt a ta-
ny6k l6teiitte. AXX. szAzadban m6r
a lakossag S0olo-a a k0lteruleten 6ft. A
szocialista korszak Gveiben a tany6k
szdma megfogyatkozott. Napjaink-
ban a, tarry6k 6letlehet6s6gei iavul-
nak. Uj jelens€g az Ud0l6tarry6k, a
tarryai turizmus megjelen6se.

Az idegenforgalom fejl6d6s6t se-
giti, hogy a fuves, bokrcs puszta
apr6 sz6ps6gei, egyes n6v6ny- 6s
6llatritkas6gok Kiskunhalas k6my6-
k6n is megtal6lhat6k. Ezen kiv0l a
46 oC-os gy6gyviz6r6l 6s a halasi
csipk6r6l ismert a ma 32 00O lakos0
v6ros. (SzakilAurdl nyomdn)
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szerint a{6vi rendes menetrendv6lt6s el6tt tizenh6rom

mi kor e sorokat papina vetem - P 0nk6sd d6lut6nj6n
- m6g nincs a krizemben 32..a. re4!9lkez6s,- ami

o Ulra kell osztani a qs6kkentett teljesitm6nygket (id!
hhnv6ban eoveztet€sek n6lk01) fels6 utasit6sos m6-
don.- amelv Shatatlan szubiektfu izmust, hib6kat sz0l,
k6v6tkezni6nyk6nt a v6grehajt6 szolg6latn6l el6ge-
detlens6g, az el6irt t6rv6nyes hat6dd6k megs6rt€se
k6vetkezik be.

o K6z6pvezet6i szinten a t6bb h6napos el6k6sztrt6
mu n ka se mm ibev6te le f 6sults6got, nemt6r6d6ms6-
oet okoz.

o J6rm0vek fordul6ideiOnek megv6ltoztatasa a tervsze-
r0 karbantaftasi id6k 0jragondol6s6t jelenti, ami az
els6 id6szakban tov6rbbl e fmarad6st eredm6nyezhet.
(M6szakilag gyenge j6rmfipark eset6n!)

o A szolg6lafi hely€k Ksz. Helyi F0ggel6keiben ren'
dezend6 elt6r6seket 0jra kel I egyeaetn i, t6rgyalni.

o Az utaz6 szem6lyzet esetEbena t6rgyh6t megel6z6
h6nao 23-io nem iel6lhet6k ki a P-id6k.

o Az 0n. hOtilapos il6vez6nyl6si id6k nem tarthat6k.
e Megn6vekszik az 6tvez6nyl6sek sz6ma, amely sem

a munk6ltat6nak, sem a munkavillal6nak nem j6. .
o Felmer0la k6rd6s, mennyire veszi komolyan a MAV

az 6 rldekegyeztet6si mechanizmust? (Szaksz ent eze-
tek, UzemiTan6csok.)

Eddig jutottam gondolataim t6z6-
s6ben, amikor egy 6lom jelent meg
el6ttem. De ez egy r6m6l.om volt. Ar-
16l sz6lt, hogy olyan MAV van Ma-
gyarorsz6gon, hogy vonatok nem
k6zlekednek, hogy vasutasok nin-
csenek, csak 6s kizAr6lag vas0ti ve-

nappal, cn/6keres, sok mindent felborft6 d6nt6s sz0letett.
Ha stil'uss lenndk, ugy kezdendm szabadon, hogy

,l(isdrtet Jdria be a gdp4szet 6s a forgalom munkahe-
lveit...!'- 

El6re is hamut sz6rok fejemre, 6s bocs6natot k6rek
rnirdazokt6l, akik e kis sz6sszenet ok6n s€rtve 6rzik
maqukat, m€gink6bb akkor, ha a hfr csak kacsa!

lnform6ci6icsatorn6kon i6tt a hir, amely mellbev6g6
voft: mlntegy kAteziz darab vonattal cs6kkentik a
teruezett menetrendetl

Milyen szinten, kik, milyen megfontolAs alapj6n d6n-
t6ttek igy? Vaion v6giggondoltAk az utols6 pillanatban
hozott J€intesUf k6vEtk6zm6nyeit? Vajon hdgyan fogja
ezt a d6nt€st v6grehajtani a sok 6rintett szolg6lati hely?
Vaion mibe ker0l ez a k€s6n hozott dont6s?

keACer 6s khrddsekl Villasz egyel6re nincsl
A hir hallat6n valamire val6 forgalmi 6s g6p6sz utaz6

agysejtjei mozg6sba lend0lnek, m ivel jogosan 0gy hiszi,
hoby h2 a t65b h6napos vit6kkal terhelt egyeztet6si
folyamat elfecs6relt id6, kidobott p€nz 6s p6tcselelw€s
volt!

Kenyeret 6s cirlcusztl Egy ilyen

:gr':?Iiii53',fl 3li",'i.l}Jfi Ts,ff} .:ff=
!?*1,T, :'sl!*$rjl'u."x iffiffi
munkat6rsat nem tisztelve, igyis tigy
lesz, ahogy mlak1riukelven hozz6k d6nt6seiket. Men-
hogy ha nem igy lenne, akkor hogy t6rt6nhet meg ez a
doloo?

Kdts€gem sincs afel6l, hogy magyarAzat ne lenne
bArmire.a k6rd6s csak az, hogy vajon ez e az a felel6s'
s6ggel meghozott dont6gi mechanizmus, amelyet mind
tofianyuri'f mind a MAV vezet6i hirdetnek. Vajon az
ilyen op'erativ rogt6nz6sek vezptnek'e Eur6p6ba? Tal6n
ez a mlnkastilus vezeti kia MAV katy0banlEvfsrzekeret
a i6l o ro.spe 16 16 pi acoazdas6o ki k6ve zett trliAr a?' 

e vdn'*om i;gydttelm0 iemt
Vizsgd Ij uk mqg 6s gondolkodjunk el azon az el6k6'

szit6 folyamaton, amely v6geredm6nye az 6vi menet-
rendv6lt6s.
o A MAV elk€szit t6bb menetrendi tervezetet, amelyet

zet6k vannak. Dolgukat j6l v6gzik, hisz nincs gond vasuti
p6ly6val, mozdonnyal, szem6ly- 6s teherkocsikkal.
N incs vesz6ds6g k6t6zk6d6 szakszervezetekkel, javas-
latokat t6v6 munkat6rsakkal, a vezet6s6g 6ltal kimun-
k6lt utasit6sok betarthat6s6g6val,,,okoskod6" munka-
v6llal6kkal. Ez jobb mint ,A P6l utcai fitik", merthogy ott
az6rt m6g mindig volt egy kozleg6ny!

Megval6suJni vAftem 9z agyakba beiv6dott szlogent:
,,Mds ez a MAV! Azdld Ut!" Afelszedett vaspalydk hellpt
ellepte az 6s buia terrdszet.

S ekkor f e lriadtam a ke lenf6ldi p6lyaudvan6l be hallat-
sz6, a mozdonyvezet6 Srltal h6romszor adott ,J6ket er-
eszd meg" hangjelz6sre! A val6s6tg r66hresztett, hogy
m6o kozlekednek vonatok!

flsszaz6kkenve a MAV 1997/98.6vi, m6g kinem adott
menetreM!6vel kapcsolatos gondolataimhoz, csupan
tippelni tudok. Ezek a tippek ak6r vak5o6tgot is takarhat-
nak. Ennek megv6laszol6sa viszont nem ev 6n tisztem!

Tippjeim
l. Kormdnyunk a parlamenti dontdst nregvdltoztatva,

6v kozben jelent6s penzeszk6zoket vont el a szenely-
srtlffidst6L

2. Az ad6fizet6 dllampolgdrok pEnze rendelkezdsre
dll, de a mai magyar szolgiiltat6i piacon ki veszi ke
molvan a teliesitdst?

S. Xett egy F kis keresztfinanszirozds a rosszul neg-
teruezett, s mdris lemaraddst mutat6 iizleti teru telje-
sftdsdre.

4. Tulvtillaftuk magunkat, 6s sem jdrm0vel, *m sze-
ndlyzettel nem telJesithet6 a szemdlyszdllitdsi nrenet-
rend.

5. A menetrendszerkesztdssel egy 6vig sztnzm6t6l6
munkatdrsak ldtvdnyoan bemutatjdk, hogyan lehets6-
ges akiir n6hdny pap alatt is szakmailag profi menetren-
det el&illitani. Ugy liitszik megtdltosodott a ,,Menet-
rendszerkesztdst tiimogat6 szimit6gdpes program".

6. ftbb h6napos kisdrlet utdn a szdmit6gdpes ve-
zdnyldsi rendszer, csak igy ontja a foglalkoztatdsi sza-
tElyok minden pntjdt betart6 jobbndlJobb gazdasdgos
szemdlyzetkihaszndldst. (Mi mdg nem tudunk r6la!)

a t6rca vezet6je utj6n beterieszt a parlament el6,
amely megvitatja €s j6v6hagyja az orsz6g 6ves k6lt-
s6gvet6s6t, amely 6sszegszer0en tarlalmazza (a me-
netrendteruezet hlapj6n)- a vasuti szem6lyszhl|itAs
k6lts6gkieg€szit6s6t. (Mindez megt6rt6nt 1996 v6-
o6n.)

e Ea k6vet6en fel0lr6l lefel6 haladva megkezd6dik a
teljesitm6nyleoszt6 munka, igazgat6s6gi, szolg6lati
helyek szintj6re.

r Febru6rt6l folyamatos egyeztet6sek folynak szakmai,
szakszervezeti, munkav6llal6i szinteken.

r Aprilis v€g6re 6ssze6ll az anyag, mozdony-, sze-
m6lysz6llit6 szerelv6ny-, szem6lyzeti fordul6k k6-
p6ben.

o A sz0ks6ges m6dositAsok ut6n a szolg5lati helyek
megkapj6k a vEgleges v6ltozatokat, melyet helyben
tov6bbi egyezteteseknek kell al6vetni. Ez a t6rv6-
nyess€g kbntrollj6t, illetve a szolg6lati hely Ksz. Helyi
F0ggel6k6ben t6rt6n6 rogzit6s6t jelenti.

o Ez2el p6rhuzamosan, kell6 id6ben nyomd6ba ker0l-
nek a polg6ri6s a szolg6lati menetrendianyagok.
Gazdas6gi sz6mit6sok n6lk0l is vil6gosan l6tszik,

hogy mennyi id6, p6nz, munka 6s energia fekszik az
6ves menetrendv6lt6sban.

Host vegyitk aortd az ad-hoc int6zked6s k6vetkez-
m6nyeit:
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7. Vonatgyoml1ltissal tovdbbi l6tsz6m,,racionalizdl-
hat6", anrely egyrdszt a munkanAlktilivd tottdn6 dtkep-
zdsitdnpgatdshoz juttatja a cdget, mdsrdszt leszoffiatja
az ad6fizet6 dllampolgdrt a vasdton val6 k6zleked6sr6l.

8. Valami titkos tandcsad6 cdg iavaslata alapidn az
Albdn vasiti kozlekeddst tartia megval6sitand6nak,
mint az EU-hoz val6 csatlakozds egyik feft6telekdnt.

9. A ve zet6i l6t szim meglartdsa 6 rdekdben a vonatok
darabszdmdnak cs6kkentdsivel pdrhuzamosan l6tre
kell hozni egy dJabb szakigazgat6sdgot ,A J6v6ben
Megsziintetend6 Vonatok Szakigazgat6sdga" ndven.

l-0. ,A keveeebb vonat, kevesebb jdrm0" mozgalom
kerct6ben a nem haszndlt rnozdonyokat vas- 6s rdzke'
reskeddkndl kell 6rtdkesfteni. A vasiti sinpilytit k6t
vonat k6zleked6* k6z6tt - szhgegyenget6 6s di6tor6

kft.-knek kell a kozbeszerzdsitorudny legszigonibb be'
tartdsdval, pdl ydztatdssal kiadni.

11. Vdgezettilavasdti k6zleked6s irdnt mdg ezek utdn
is 6rdekl6d6 tillampolgdrok szdmdra ingyenes Bl(V uta-
zdsi le h et6#get ke I I bi ztos itan i a K6zle kedds i M il ze u m'
hoz, ahol a inindenkori MAV-vezet6k maketteken de-
monstrdljtik a d6nt6s hel yessdgdt.

Ha m6gis igaz lenne a z6rf6kes hfrad6s, lapunk
has6biait b6rmilven szint0 6s rano0 vasUti €s nem
vasuti' vezet6ne k szivesen rende lkezEsre bocs6tjuk
annak 6rdek€ben, hogy az 6ltalunkfelv6zolt helytelen
k€pet 6rtfesse, s tGv-elyg6seinket a helyes ir6nyba
terelgesse' 

Addig is maradok tiszt€lettel:

t l

A MUNDER BECSULETE
Hogy j6 vagy rossz dont6s volt-e a
Bz motorkocsik,,hadrendbe" 6llit6-
sa a MAV h6l6zat6n, ezen m6r k€s6
keseregni. Az azonban ami napja-
inkban t6rt6nik az italakitott Bz-3OO
sorozat k6r0l, az egyenesen cir-
kuszba val6 mutatvAny, a t6nyek €s
a napi k6zleked6e kapcs6n felme-
1016 probl6mik, net6n a felel6ss6g
meg6llapit6s6nak sz6nyeg al6 s6p-
r6s6nek a kis6rlete.

A Forma 1. ,,cirkusz6ban" atelevi'
zi6 j6voft6b6l figyelemmel kis6rhet-
j0k, milyen jelent6s6ggel blr - a kon-
strukt6r6k, szerel6k, csapatf6n6k6k
szem6ben - a vercienyaut6kat tEnY-
legesen vezet6 versenyz6k v6lem6-
nye.

Term6szetesen - mint sok egy€b
- a mi vasutunkon a dolgok nem a
j6l bev6lt €s kipr6b6lt receptek sze-
rint mennek, hanem valamiegOszen
eszeveszett m6don.

Az elm0lt 6v egyik meleg ny6ri
napj6n a MOSZ f6rumot tartott 5z6-
kesfeh6rv6rott, aholjelen volt a mo-
torok6rt felel6s vezet6 szem6ly is. A
Bz-s koll6g6k mdr akkor, a kis6rleti
0zem kezdeti szakasz6ban jelezt€k
mindazokat az Oszrev6teleiket,
amelyek az utasokkal zsufolt k6zle-
ked6s eset6n el6re vetett6k a s6t6t
j6v6t. A magabiztos vezet6i v6la-
Ezok nem ana utaltak, hogy a prob-
l6mAk gy6ker6ig le k6ne 6sni, ann6l
inkAbb a szem6lyzet nem megfelel6
gyakorlat6ra, az ismeretek fel0letes
elsajdtitSs6ra, az egy6bk6nt is j6tAl-
l6sos jog€rv€nyesitdsre vonatkoz-
tak.

Afigyelmeztet6 jelek az elm0ft 6v
6sz6n, majd a t€len val6s6gg6 v6tl-
tak. A Sz6kesfeh6rvir-Kom6rom:-
Dorog-Bp. Nyugati pu. fordul6ba
teruezett Bz-3OO-as motorok egyre
m6sra ,,adt6k meg magukaf', nem
kis bossz0s6got, jeleneteket okoz6

forgalomkies6seikkel. A mozdony-
szem6lyzet fogy6 t0relemmel, de
birta a megpr6b6ltatisokat. Utasok-
t6l, vas0ti vezet6kt6l egyar6nt. A jel-
z6sek az illet6kesekfel6 tovAbbra is
rendre elmentek, kimutat6sok, sta-
tisztik6k k€sz0ltek a napi forgalmi
nehezmEnyekr6l, sok azonban nem
t6rt6nt.

Megjelent azonban a GSZI. Divi-
zi6 vezetf t6virata, amely rEszlete-
sen ecseteli mindazokat a m6do-
sit6sokat, amelyek nyom6n ez az
6tkozott ,Btudenka" j6 fi0 m6djAra
fog viselkedni. De az 6ftatlan mri-
szaki szerkentyfi nem olvashatta a
tiviratot, ezArl art6n tov6bbra sem
+ajla4d6 elt6rni a tervez6k 6ltal
megalk6tott, megtervezett s fel6pi-
tett m0szaki paramOtereit6l. M6rpe-
dig a jelzett vonalszakaszon rendes
emelked6kkel kell szemben6znie,
megspEkelve egy-k6t mellOkkocsi-
val, 6O-8O km-es menetrendszer0
sebessEggel, s 0gy tfinik egyre
t6bbsz6r 0gy tesz mint az a bivaly,
aki a ny6rik6nikul6ban vizet szima-
tol, s ett6l kezdve az istennek se
hajland6 tov6bb h0zni szeker6t.

' A mi motorunk azonban a m6jusi
ny6releji meleget Arez.te dobja le a
t0zet, mivel m6r most er6sen kime-
legszik, hi6ba 6szt6k6li mozdony-
vezet6, jegyvizsgdl6 egyarint. M6g
az utasok j6t6kony segits6ge is s0-
ket f0lekre tal6l, pedig ez a gesztus
a mai vil6gban, a vasuti tarif6kat is
figyelembe v6ve ,,nem semmi".

Mondjdk, hogy volt olyan eset is,
hogy a vasszekereket ig6nybe ve-
v6k csat6rl6ncot alkottak a legk6-
zelebbi g6meskutig, hogy megfelel6
folyad6kkal segits6k motorunkat 6s
6nmagukat a tov6bbutaz6shoz.

Az it6szek a nem kis balh€k el-
len6re is tartott6rk a s6ncot, kiter-
jesztve imm6ron a felel6s6k k6r6t a

kabantart6st v6gz6 szemElyzetre
is. Ok sem 6rtik a dolgukat! Levelek
mennek, d6nt6sek sz0letnek, az id6
m0lik, s 0gy tfi nik mindenki rnegrtette
a mag66t, kiv6ve a k6t megnevezett
munk6scsoport.

Az 1997..m6jus 7-6n megtartott
G6p6szeti Erdekegyeztet6 Tanics
0l6s6n j6magam v6zoltam a prob-
l6m6kat, jeleztem a tarthatatlan 6l-
lapotot, s azt is, hogy ugy tudni, a
napokban olyan f6rum k6sz0l, ahol
az orszAg m6s t6j6r6l 6rkez6 szak-
emberek fogjAk beavatni a feh6rv6ri
koll6g6kat a tev€kenys6g0k rejtel-
meibe. A vezet6i v6lasz nemleges
volt, de igEret is sz0letett ana, hogy
vizsg6lat t6rgy6t k€pezi a felvetett
probl€mak6r. De l6ss csodat! A sza-
vak 6s a tettek mintha elt€r6 har-
moniz6ci6t mutatn6nak. Him6k j6
€s pihegve sz6l,,. hogy a felvetest
k6vet6 m6snap, a Budapesti Ter0leti
lgazgat6s6gon 0jabb eligazft6rs t6r-
t6nt 6ppen 0gy, hogy adegy nappal
el6tte k6rd6sk6nt feMetettem.

Ugy tfinik, mintha siketek p6rbe-
sz6de folyna. Nincs aki a val6s prob-
l6mit nyiltan 6s geller n6lkulfelv6l-
laln6, nincs aki a megold6st megmu-
tatni, nincs aki a felel6sseget viseF
n€, s szerintem nincs az sem, akiaz
okozott anyagi, erk6lcsi, etikai k6ro-
k6rt a k6rt6rit6st kezdem€nyeznO
vagy viseln6.

Csemeg6nekk6zz9 tegsz0k azt a
parancsk6nyvi rendeletet (l6sd a 7.
oldalt!), amely a m6lt6n b0szke 96-
p6sz szakma egyenes megcsufol6-
sa, a m0szakitudom6nyok 6s a he-
lyesir6si szab6lyok semrnibe v6tele,
a felel6ss6g €s a felel6s6k eltus-
sohsanak Ojabb kisErlete.

Vajon meddigm6g??

Sipos J5zsef
eln6k



1997.  j0n ius Mozdonyvezet6k Lapja

,,...s2. PARANCSKoNVV| RENDELET

A BZ-300 sor. motorkocsik ny6ri melegid6ben val6 0zemeltet6s6velkapcsolatban az al6bbiakat k6rj0k szem el6tt
tartani:

1. Naplvizsgdlat 6s rcvizi6 ut6n a motorkocsi csak desztilirltvlzzel telet6lt6tt vizeskanna (amely kb. 2O-3O l-es)
megf6te esetGn j6rhat ki vonatra. A vizeskanna desztil6ltvizzel val6 feft6lt€se a vizsg6l6csoport feladata. A
forgalomba val6 kij6r6s el6tt minden esetbe a mozdonyvezet6 k6teles meggy6z6dnia kann6ban l6v6 desztil6ltvfz
mennyis6g6r6l, szO ks€g eset6n i nt6zkedni az utdnt6lt6sr6l.

2. Ahfi6viz hatdosabb hfit4#;nek 6rdek6ben a vonat felgyorsit6s6t k6vet6en,a lehet6s6geket (p6lyaviszony,
ef6re f6rthat6 meg6ff6s el6tt, r.nenetrendi id6 betart6s stb.) figyelembev6ve a hdt6mfr kikrycsoltishval r6vid ideig
jdrassuk a dizelmotort 2400 '/min-es magas0resj6rati fordulatsz6mon (ha sz0ks6ges 6116 helyzetben tovabb kell
folytatnl!).

3. Amennyiben az el6z6 pontban leirtaknak megfelel6en v6gzett visezahfit€e utSn a h0t6viz tovdbb melegszik
alkalmas 6f fomAson a motorkocsir6l a melldkkocsi(ka)t le kell akasztani, 6s a vonebt sz6l6 trptorl<ocsival kell tov6bb
k6zlekedtetni.

4. Abban az esetben, ha a hfrt6viz felfon, a dizelmotor s6r0l6s6nek elkerul6se 6rdek6ben a motorkocsit
szolgiilatkdptelemek kell tekinteni,6s hidegmenetbn a legk6zelebbi vizsg6l6helyre kell k6zlekedtetni, majd javft6s
c6ljnMl 3z6 kesf e h6rv6r VT- re kell tov6bb ftani.

vontat6sif6n6k"

Akiknek Isten eselyt adott (m, r6sz)
A szigetek tSbb pontjiin vannak zsilipek, azt hiszem egy vizsza-
b6lyozrisi hnulm6nyt lehehe irni a l6dtak alapj6n. A tervez6k egy
helyen be6pitettek l6pcs6s vizesd iq vagy 6hhat l6pcs6ben zudul
al6 a bly6. fu lsar pbb parlia, mailnem teljes eg6sz6ben parko
sitott. A k6zelben van a Bayerischer Landlag, a lartom6nyi kor-
mrinyz6s6g 6p[lgte. El{196 komor, nagy falakl<alvAlett, k6r alak[
6p0letegytttes. Oh,Sztek benne a r6gi 6s a modern 6pit6szet dke
trlsait. (K6t ives ftviu ftd a ffbei6rathoz, ahonnan nagyszerO kil6t6s
nyilik a Maximilianstassera. Egyetlen mulaMgos dolgot l6ttam: a
villamos paly6F k6,t obak6l k6rbe foglt az 6p0letet 6s k6zvetlen0l
a fal 6v6ben halad - igen itl megy a villamos k6k szfne a komor,
s6t6tsz0rke falakhoz. fu lsar bal partftn, el6t-mdlett frAk
szeg6lyezte gyaQut (6s tam6szetesen ker6kp6r0t) vezet. Az 0t
ment6n mindenf6le fapadok 6s kis asztallcik v6riak a pihenni 6s
n6zel6tlni v6gy6kat. Csendes bdt6s minden.

Rfrkanyarodtam a Prinzregentenstrasse-ra, amely a Bailr Nem-
zeli M0zeum (Bayedsches Nationalmuseum) ,6s az Angol Kert (Eng-
lisdrer Garten) el6tt vezet el. Egy keresztez6d6s el{itt azt veszem
6szre, hogy az ut k6zepe a f6ld al6 vezet le 6s egy m6sik csatlakoz6
r.rtc6ban is hasonl6 megold6si l6tok. Ez egy gyors'forgalmi ul amely
a f6ld alati haladva a v6ros k0l6nb6z6 pontiait k6ti 6ssze. D6h.rtini
s6t6m sor6n eljutcthm a Krolinenplatra, ahol egy fekete k6{6mb, az
Obelisk, mered az 6gre; m0lt sz6zadf szabads6gharcosoknak 6llitua
ezzel eml6ket. A Briennersfrassen tov6bb haladva jr.rtottam el a
K6nigsplatzra 6s l6ttam meg a PropylAen-t, ez az 6pfim6ny egy
atl6le diadaliv - term6szelesen 6tsdt6ham alatb. A Stiglmaierplatz-
b6l 6gazik ki a Dachauer Stasse, amelyen az Olim$ai faluhoz
szerettem volna kijutri. Maga a Dachauer Strasse f6kfel6vezett
sz6les, s46nit szer6 , k6zep6n villamow6g6nyokkal. J6csk6n kel-
letl s6t6lnom a kdvekb6l kirakott j6rd6n, mire el6rtem az Olimptiai
falu k6zel6be; pechemre s6t6tedni kezdett, igy nem rclt sok 6rtelme
tov6bb kutyagolni, mert ieljesen lement volna a nap rnhe c6lhoz
6rek. K6nytelen volbm megelegedni azzal, hogy kipihenem magam
a Roaa Luxemburg Platzon. At6r koncentftus fel6pitesfi, k6zepen
sz6k6kfttal, padokl€l a s6t6nyok ment6n. Kis lak6telep fekszik a
k6zelben, k6t-h6rom emeletes, bar6tsrigos h6zakkal. Egy iddg ezen
6pnletek k6z6tt vezetett utam, visszat6r6ben a sz6ll6sra.

A Landshtder Allee a F6prilyautrar v6g6nyai ebtt torkollil< az
Arnulfs{rasseba, a sarkon van a Mercedesz helyi k6pvislete. Ez nem
is kll6n6sebben 6rdekes, de az 6pfilet k6r0l6hrb sz5z Merci parkol
- minden fait6ja e tipusnak A sfnek hlett a Donner$erger-brfrcke

ivel A[ k6zeper6l kitfin6 a kil6t6s a F6p6lyaudvarra; pontosan a hid
alatt haladnak el az orsz6g k0l6nbdz6 pontiair6l befut6 vaEdlyak
Nagyszer0 6rz6s volt figyelni a ki-be halad6 vonatokat, tolat6d
mozg6sokat 6s a jelz6k v6ltrz6 f6nyeit. A hid m6sik oldal6n egy
amerikai aut6kat forgalmaz6 aubszalonba botlottam bele; a kirakat
ban csillogbk-villogrtak a Pontiac 6s Chevrolet aut6k. Olyannak t0nt
az eg6sz, mintha a vas0t felett 6tivel6 hid k6tt6 6ssze Eur6p6t 6s
Amerikat - mindk6t hidf6n6l m6s f6ldr6sz fzl6svil6g6val tal6lkozik
6ssze az ember.

A szerb deleg6ci6 nem vett r6szt a b[csrivacsor6n, merl a nap
blyam6n m6r elutaztak haza; a bulgArok is k6sz0l6cltd! az 6jszaka
blyam6n 6k is utra kelnek hazAjuk fel6. Pedig impoz6ns vacsora
voh: az olaszok val6di olasz konyaklkal, a szlov6kok pedig bor6ka
palinkaval leptek meg a t6rsasigot. J6 rolt a hangulat 6s az csak
bkozta a vil6msigotr amkor a pinc6rfi0 megbotolv6n, egyif adag
s6rt boribtt a nyakamba - szerencs6re m6s sem mbradt ki a
sz6r6sb6l. A vacsor6hoz term6szetesen s6rsajt is volt. J6zsi meg is
jegyezie:,L6bd kom6m, tejbesajba-sdrbe f0r6sztenek, m6rcsak
az 6r6ml6nyok hi6nyoznak, mint a garnisz6ll6banl'.

Szokvrinyos 6iszaka volt - semmi fil,onsag. Nem
kapkodtunk a felkel6ssel, mert a mai napon pihen6
sek rc|fu*. Nem tervezt0nk semmi programot m6ra,

mert d6lel6tt tfz 6r6ra v6rt* Laci bar6ti6t, Herbert4 aki egy nyug-
diias n6met mozdonyvezet6. Herbert nyugdijas 6veit sem t6lli t6den-
ked6ssel, egy sai6t kecske hrmot vezet egy k6zeli helyen. H6vid
besz6lget6s ul6n 0gy d6nt6tt0nh sdta kdzben blyta$uk a t6rsalg6st.
Schnell Bahnnal kiment0nk az lsatodg es elgyalogoltunk a Deut-
sdres Museumba, ahol a n6met liirt6nelem kis6rhet6 nyomon naF
iainkig. Nem lett volna id6nk vegig i6rni a hatalmas komplexumot
ez6ri 0gy hatAroztunh hogy a mfiszaki r6szt n6z0k meg. Ebben a
szekci6ban a haiiz6g rep0l6s, vasrt, aubz6s, energiaell6t6ipar
ter0lei6r6l vannak kj6llit6sok. A hailzrist bemutab trirlat egy rfui
hal6szMrkAval bgad, oldala nincs neki, lgy megl6$uk hogy is n6zett
ki ez a kis l6lelwesztri bel[h6l. A k6vefl<ez6 l6hival6 egy 6lefl<6p:
egy kiv6ndorl6 hafi utastere. B6buk fekszenek az emeletes
piocseken 6s jAbzanak az asztalnAl valamif6le szerencsej6t6kot
val6di m6cses pislakol az aszhl felett. Tov6bbhaladva egy eleg6ns
hafi setafed6lzetere idunh az ablakon t0l festett tenger hAborog 6s
sir6lyok hangi6t sodoria a sz6l. Megial6liuk a haii parancsnoki hf'dirit
is, el6tt0nk a Rotterdami kik66 3Gas 6vekbeli k6pe. A szomsz6dos
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teremben a haiiz6s elm6lete tanulmAnyozhat6. Szem0gyre vehet
jtk - m0k6tl6 modellek segih#g6vel - a korm6nylaffi, hailcsavar,
zdlip, sb. m0kfi6s6t. Kicsivel od6bb gy6ny6r0 haiimodelleket
l6thatunk; van itt vitorlAshail, hadi- 6s utasszSll'rt6haii. A terem
v6g6ben van az U 1 -es. Ez a tengeralatli6r6 a sz6zad elej6n k6sztlt
egy hirhedt fegyvernem els6 darabia. Oldal6t kiv6gtalq igy belsejcrt
iil szem0gyre lehet venni - f6lelmetes a l6tv6ny. Olyan 6rz6se van
az emberneh hogy egy kb. 30-40 m6ter hosszri 6s kb. 3 m6ter
6tn6r6jfi ac6lkopors6t l6t. Mintegy tiz embernek van sz6k6sen hely.
Rideg f6mfal minden0tt a c6lszerfisegnek van al6rendelve minden.
A mer0l6si m6lys6gm6r6 25 m6terig van besk6l6zva.

A k6veil<ez6 ki6llit6s a villamos energia l6rt6net6r6l sz6l. L6hat6
itt sokf6le dobg: a vizier6m0vek turhinalap6tjait6l kezdve, az ener-
gia termel6 6s eloszt6berendez6seken keresztil, a fogyaszt6kig
minden. Bemutattrik a villim jelenseg6t is. F6mkalit<6ban egy
templomlrcrony makettje volt 6s egy elekt6d6n kereszttl villamos
kis0l6st hoztak l6tre, fgy szimukilva a v{ll6m hat6sat. Azonban nem
csak ennyib6l 6llt a bemutat6, f6t is 6rtek el az iv segitseg6vel 6s
meg ii n6hAny l6tu6nyos dologban volt r6sz0nk.

A repffl6st bemutat6 reszleg hatalmas. A f6ldszinii csarnokba egy
eredeti m6ret0 0r6llom5s makettj6n 5t vezet az 0t, Ebben a terem-
ben sz6mos helikptert, reptl6g6pet 6s sug5rhajt6mfivet Allitottak ki.
Az emeletr6l pedig egy h6rommobros, b6kebeli rep0lQ6p figyelia
l6togat6let.

Egy r6vkl pihen6 utan a vasuli ki6llit6st n6ztirk meg. El6sz6r
terepasztalt l6ttunk; vil6man szaladlak rajta a kis vonatok. Sz6ml-
l6g6p vez6rl6s0 volt az eg6sz. A k6perny6n l6thai6 volt a v5g5ny-
h6l6zat, a v6lt6k 6s jelz6k 6ll6sa. A vonabkat, sz5mmal ell6tctt, kis
t6glalapok ielk6pezteh amelyek a v6g6nyh6l6zabn megjelenve,
mutatt6k a ronat aktu6lis hely6t. A k6perny6 alj6n, t6bl6zaba fog-
laltak a vonabz6mokat; barmelyike rrlkatlintva az eg6rrel, kul6n
parancsokat lehetett adni az aktu6lis mozdonynak. A k6vet<ez6
teremben a bgaskerekfi vasft 6s a dr6il<6t6lpalya technikaj6t tanul-
m6nyozhattuk. Kicdvel od6bb val6di sinek mell6 6rt0nk, m5g az
Agyazat vag6t is 6rezni lehetett. A v6gAnyokat 96z-, dizel- 6s
villamos mozdonyok foglalEk el. A palya mellett f6ny es ahkjelz6k.
A f6nyjelz6k m0k6dnek; n6mi hasonl6s6g felledeznehet6 a n6met
6s magyar jelz6srendszer l6z6tt. A l6nyeges kul6nbs6g az, hogy rtt
minden f6jelz6nek k0l6n el6jelz6je van. P6ld6ul: a bej6rali jelz6, ha
kit6r6 ir6nyba szabad a behalad6s, alkor z6ld-s6rga f6nyt muiat 6s
szAmmal jelzi a behalad6s sebesseget; ha nem halad6s a \onat, a
kij6rati jelz6 el6jelz6je sarga. A jelz6s v6g6ny mellett gdzmozdony
pobg, ponbsabban: kerekeit gorgds szerkezet rnozgaija, hangj6t
hangsz6r6k srgArozz6k minden ir6nyba. Avil5g els6 villamos moz-
donya is ebben a r6szlegben kapott helyei.

Avasft alatttal6lhat6 az au6ki6llit6s. A n6met6rt6nelem minden
aub tipusa megtal6lhat6 itt. Szemet gy6nyork6de6 l6tv6ny a sok
sz6p aut6, meg egy sz6zadeleii lalotosrnfimelyt is bemutahak a
lAtogat6knak.

J6l benne vagyunk a d6lutrinban, amikor kiiivtnk a m0zeumb6l.
tltunkat az Angol Kert fel6 vessz0k;tegnap csak elmentem mellette,
de most be is megy0nk megn6zni. Nagy l0ve+fAs t6rs{, hasonla-
bs a V6rosligeftez. K6zep6t gyos viz0, kis fiily6cska szeli 6f amely
t6ba 6mlik a park k6zep6n. Sok-sok ember van kint; zen6lneh
plknikeznek 6s van olyan is, aki csak 6lvezi a d6lutAni nap sugarait.

Egy kis pihen6 ut6n, U-bahn-nal visszal6r0ril< a F6p6lyaudvarra
- a ttimegk6zleked6s nem olcs6 mulab6g, h6rom meg6ll6t utazfunk
1 m6rlta 70 pfennig6rt. Herbert bevitt minket a F6prilyaudvar sz+
m6lyzeii lonlini6ba. ltt olcs6bban vehett[nk harapnival6t ami
ugyancsak j6lesett mert meg6hezttnk az eg6sznapos m6szk6l6s-
ban. Falabz5s k6zben trirsalogtunk 6s figyeltik a nagy iiv6s-
men6st. L6tom egyszer, hasibtt b6rkab6tban, cowboypr6m gall6r-
ral, piros kalappal 6s DB embl6m6s hSlizs6klel beiiin egy ember.
K6rdezem Herbertet ki lehet ez az illet6? M mondja:"Val6szin0
mozdonyvezet6, mert azoknak van ilyen h6tizs6kia". ADB Ag. helyre
hritizsAftikal l6tia el a mozdonyvezeltiit 6s nem az a 16 szempont
milyen ruh6ban dolgoznak a kollegr6ilq hanem a munka min6s6ge.
Vegt6re is nem a ruha teszi az embertl Gyorsan telik az it16,
Herberfrek indul a vonala. Kiki$rj[k a ronathoz es k6lcsdn6s
lSkivansagok k6zepette elb0cdzunk t6le.

Fiatal volt meg az este 6s ez volt az ubls6 napunk a v6rosban,
Qy elhat6roztu( jrirunk egyet a k6rny6ken. l-lossz0 s6't6nk sor6n
6rintett0k a Schwabing West nev0 v6rosr6sd. Kis utcicsk6kon
haladunk, hosszrl Arnyekokai vet a kdvezetre a l5mp6k f6nye.
Minden nyugalmas 6s csendes, sehol nem l6tni gyan[s alakokat.
Bet6r0nk egy baior s6r6z6be, a L6wenbrau Hazba; megittunk egy
s6rt 6s ettrnk p6r falaiot vacsor6ra.

Az utcan hcdt h0v6s van, de nem kellemeilen, az esli forgalom
gy6r. Egy alag0t segih#g6vel megyOnk 6t a sfnek alatt. At0loklalon
hiriefen s6t6'tebb lesz:22 6ra van t6s ilyenkor az utcai vil6git6s f6l
f6nyre kapcsol. flossz0 setAnk a szAllodrin6l 6r veget; azt hiszem i5l
bgunk aludniaz 6jjel.

Reggel a szokAsosn6l kor6bban kelOnk. Osszepa-
koljuk a m,6g kint maradt holmikat. Ezalatt a p6r nap
alait megszoktam ezt a kis szob6t most neh6z sziwel

b0cdzom t6le - tal6n e bfcsri valami m6st is jelk6pez. Megszeret-
tem ezt a v6ros1, sehol m6shol nem tapaszlaltam meg ilyen nyugal-
mat 6s rendet.

A F6p6lyaudvaron a szokrlsos nyuzsg6s fogadott. Nem kellett
sokAig v6rni, hamarosan befubtt vonatunk az Andreas Hoffer n6vre
hallgab EC 18 sz6mi vonat. Eldnte tem$san, 160-200 km/h
sebess6ggel haladtunk, mail a hegyekkdz6 6rve, az 6les kanyarok
miatt, n6hol 6&ra cs6kkent a sebesseg0nk. Stuttgarha 6rve m+
nelir6nyt v6ltotttunk Meneil<6zben l6ttam n6h6ny 6rdekes dolgot:
minden vAlt6nak volt vrilt6jelz6ie, ez a szerkezet felett6bb mulat-
sigos. Egy nagy locka az eg6sz 6s oldalain van elhelyezve a
v0ks6ges jelz6d k6p. Furcsa, itt sehol nem szerelik le 6ket! A
lels6vezet6k feszit6 stilyai karcs0ah a csigtik pedig egy hatalmas
f0r6szfogas ker6kre hasonlftanak A n6met WG-k sokl€l 6ramvo
nalasabbak es baratsagosabb kin6zetgeh mint magyar t6rsai, an-
nak ellen6re, hogy c6lszer0s6g[kh6z nem 6rhet kets6g. Atartal6k
mozdonyon, szinte kiv6tel n6lk0l, feh6r ingben teljesitenek szolg6la-
bt a mozdonyvezet6k, fu egyik 6llom6son a blat6svezet6 vezeli a
tartal6kmozdonyt.

Hossz0 alagutakon haladunk 6t mlkdzben a megszokott csinos
hazak h0znak el az ablak el6tt. Beborul az 69, es6 lenyeget. A
legkondicion6l6 6lland6 h6m6rsekleten hrtja a f0[<6t, iilesik besz6l-
getni ebben a kdrnyezetben. 1997. fehu6r 2tt-6n 1 3.59-kor lefektet-
j0k a MOSZ, ez 6vi hr6remel6d koncepclij6t.

V. Gy. (blytatiuk)
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Lapunkat szilletdse 6ta
rendszeresen olvassdk
azok is, akik a mozdony-
vezetAst nem gyakorol-
Jdk, de 6rdekl6dnek szakmdnk irdnt,

Napokban hsszefutottam egyik
reszortosommal, aki,,6reg bdtorda-
rab" mdr a cdgn6l, de nteg mindig
tenniakar6 kiszolgdl6ja hanyatl6
vasutunknak. Megsz6litoft olyan sh
poean: 

"FigyelJ haver! Mindenr6l
szoktatok imiaz dJsdgotokban, ami
nem tetszlk, most mi6rt nem ftsz
arr6l, hogy kdt jelzdmeghaladds t6r-
t6nt r6vid id6leforgdsa alatt?" A k6r-
dds feftevAsekor huncut meoly illt
ki arcdn, hisz a tdma, melyet feldo
boft, azt hifte j6 lesz egy apr6 tus-
k6nek. Tdnyleg! MErt ne irndk r6la?

A jelz6meghaladds fogalmdt nem
hiszem, hogy rnagyar1znom k6ne
az olvas6 el6tt, hisz, mi mozdonyve-
zet6k f6l0nk ett6l mindannyian, de
ilyet csak mitudunk tenni. Mondiuk
tigy, hogy kiss6 cinikusan, hogy nd-
lunk a selejt nem a szerndtkosdr
csucsosd6tartalmdn, vagy az irds-
javftli fest6k rohamos fogytisdn
mdrhet6 le, hanem t6veddseinknek
stilyosabb k6vetkezmenye lehet.
(Ezt a Ertarifatiibla tiirgyaldsakor is
lehetne emlegetni). Terndszetesen
k6t kol l6gz4m tdved6s6t (m i ndkeften
2a-25 m-rel haladtdk meg a ielz6t)
nem kiwinom jelentdktelen szinek-
ben 6lt6ztetni, de pdlcdt *m kivdn-
ndk t6rni felettilk, hiszen 6n is moz-
donyvezet6 vagyok, 6s...

A k6t eemdnyr6l rdszletesen fe-
lesleges imom, ezt mdr d6rgedel-
mes tiiviratolcban kiadta minden
mozdonyvezet6 r6sz6re parancs-
konluben felettes szeruilnk. Egyik
esetben az dllomdsra egy sdrga
fdnnyel bejdr6 vonat kds6i f6kezds
miatt cstiszta meg a kiJdrati jelz6t,
mdsik esetben a sdrfr kddben k6s6n
Aszlelte a mozdonyvezet6 a jelz6t, s
azt 20-25 m-rel meghaladta.

Kavarognak bennem a gondola-
td1 hogy ki is az igazihibiis? Csakis
a mozdonyvezet6, mert 6 kezeli a
fdket! Lehet hogy csak 6n vagyok
olyan kiv6teles helyzetben, hogy
nem telik el igy szolgdlatom, hogy
ne taldlkozndk k6s6n kezeft jelz6vel,
melyet sokszor az okoz, hogy izgal-
mas m4sor van tdvdben, vagy a
tolatdevezet6 k6szill megkontrdzni
a rendelkez6 rebetlijdt, de sok mds
oka is lehet, csak ez ndluk nincs
vizsgdlva, hogy mi6rt kelleft avonat-
nak lassitani, esetleg megdllni. Ddli
szomszddainkndl pEnzszaga van,
ha indokolatlanul lassitdsra Rdny-

JELZoMEGHALADAS
s ze lvd ny kardk he lyett az
oszlopokon is lehetne je-
l6lni, a szelv6nyek sz6-
mdt a mozdonyvezet6

szemmagasaigdban pl. 1 65-20.
Val6szin0, hogy addig nem n6 fel

a gaz, s mininuilie fest6kig6nye len-
ne. Ha az megis anyagi gondokat
Jelentene, akkor e*tleg hitelMl le-
het fedemi, legfeljebb az oszlopra
niirjdkazt is, hogy EUROFIMA,lgaz
f,gy 6tszdr6s lesz a kbftsdge. S ha
twir ift jdrunk, akkor volna n6g n6-
hdny 6szrev6telem.

Pdrb6ly 6ta - teliesen jogoan -
szigorodtak az irdsbeli rendelkez6-
sekkel kapcsolatos szabdlyok. Mdr
csak egy viiltoztatds k6ne, nelynek
nuir t6bbsz6r hangot adtam, neve-
zetesen, az els6 peldany legyen a
nnzdonyvezetE, a mdsodik ma-
radhat a vonatvezet6E, s a harmad ik
legyen a t6lap. [gy, u akit igazdn
6rint a rendelkezds, binosan ldthat-
nd, s a rendelkez6st ad6 is nagyobb
gondot forditana arra, hogy a ndla
marad6 peldany is ldthat6 legyen.
Tudom, ezt is szabdlyozza az uta-
sitds, csak az 6let nem...

ld6szer0 lenne visszat6rni a rdgi
menetrendekhez is, hiszen az egy
lapon k6t vonat biztosan takar6koq,
de nem a biztonsiigot szolgiilja. Je-
lenleg 6 mm elndz6s kell ahhoz,
hogy a mozdonyvezet6 tdvesszen
egy megdlldst. Ez a 6 mm ir6asztal-
ndl sok, de rnozdonyon fdltiton a
sz6k, 6s a plafon k6z6tt, menetrend-
vildgittissal6s ndlkule igen kev6s, s
ha mdgegy halviiny vonal is vezet-
ne az Slomdsndv 6s az id6adatok-
hoz az mdr a Kdnadnlenne. Lehet,
hogy ezzel is az e*m6nyek bk&
vetkez6sdnek a lehetdseget cs6k-
kentendnk.

Rendkivilli esenenyek e*Iy6t le-
hetne tovdbbii mdg azzal is csdk-
kenteni, ha a mozdonyvezetdk tiltal
tett bejelentdseket komolyan ven-
n6k. Napk, hetek telnek el dgy
hogy lassdjelek Ktfizdse nincs
szinkronban az 6rtesittdsekkel, ha
egydltaldn ki van tfizve. T6bb 6vre
visszanydl6 biztosft6 berendez6s
elhdritdsa is cs6kkenten6 a vesz6ly-
helyzet lehet6s6g6t stb. Szivesen
megosztom gondolataimat az illet6-
ke*kkel, de ehhez tenniakar6 ve-
zet6kre van szilks6g, mert addig
csk a mozdonyvezet6n lehet elver-
ni a port, pedig annak ellendre, hogy
a f6k az 6 kezdben van, nem bizta,
hogy csak 6 a hibtis az esemdnyek
bekovetkez6s66rt.

Kiss lliszl6 mozdonyvezet6

szerfil a vonat, s igy itkdn is fordul
el6. Ndlunk?

Sok-sok 6wel ezel6tt, volt aki K
merte kttdeni a szolg.tev6nek a
szemdt egycgy lassitdsdrt, meg-
6ll6ser| de tdrjiink viasza az e*thez.

Koll6gdm 6szlelve az egy sdrga-
fdnyt a bejiiraton, megsziintefte a
von&r6t, s Ugy gondolta, hogy
mindjdrt szabad lesz a kijdnt, csak
esetleg megint kes6n kezelik. Hibd-
zott, hisz neki fdkezni kellett volna,
de a Eidegz6d6tt gyakorlat, hogy
,,hdtha szabad lesz" becsapta.

Mdsik alkalornmal egy gtizoldst ko
vet&n a hajnali szerdlluonat t&b
6nis k6s6ssel irdult el egy k6zbns6
6llorwisr6l. A vonatok fonte*igi sor-
rendpt ugye isrnemi kell mitdenki-
ipk, aki Eszt vesz a forgalom lebe
nyolittisdhn, ezen blttl a merctird-
nyit6nak is. A sze nc tyvmat 6llomds-
16l dllotndsra t6rkozr6l tdrk6zre Mh
lagdt, nEgis a teleruonat utan. A kd
egyre sfirfrbb voft, helyenkdnt 10-20
m-ig bhetett elldtni, tdmpmtok a szel-
v6nykar6k, fels6vezetdk-oszlopok
volkk mdr. Aszelv6nykar6k, voft ahol
EEzottak is, de hdt itt atavasz 6s n6
a dds ndvdnyzet, igy maradtak a fels6
vezet6ffiart6 ezlopk *git*gul a
mozdonyvezet6nek, s azokat szd-
molva k6zelftett a v6r& jelz6lfiz.
Pecle volt, ugyanis hidfu szdmolt az
el6tbEv6 tdrk6zbn fu22 rezlqot,
Itt kett6vel kyeseffi volt. M i re a tejfe-
f6r kdbdl a Flz6. vorre t6ny6t meg-
ldtta, mdr nem birt megdllni, pedig
Mndukolva kdzelftett igy is eak a
plz6h6z.

Tudom, hogy az utasiEis egydrtel-
m6en szabdlyozza a kozlekeddst
ilyenkor is, val6szinfr, hogy az djis,
ha egyszer elkdsz[tl, hasonl6an fog
rendelkezni. A jelzSt meghaladva
azonnal jelentette az esenEnyt,
mert hdt tigy n6z ki, hogy azt taldn
nem is vettAk 6szre. Egydrtelmt,
hogy hibas a mozdonyvezetd. DE!

Bekdvetkezik-e az e*m6ny, ha
nem kell hosszi kilomdtereken ke-
resztill a teheruonat tdrkdz6re rnen-
nie a vonatnak a sfirt k6dben? Ki- 

'

haszndljukc azt a lehet6s6get,
hogy a fels6 vezetdffiart6 oszlopo-
kon a mozdonyvezetdt segft6 jelz&
eszkozoket lehetne elhelyezni. A jel-
z6t6l adott tdvolsiigra frldtiul 3@,
2N, | 00 rwre figyelmeztet6 jelekkel
lehetne utalni a f6jelz6 kozeledtdre.
Kddben nagy segitsdg lenne. A
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UTKERESES
Nz orszdg ktll6nbiiz6 r6szeib6l mlntegy m 6
UT+lniik 6s 4ag hallgatott meg tiibb koncterdtu-
mot az elmfilt 6vek tizemi tandcsi munkdjdval,
prob6mdival kapcsolatbn. TObb szekci6bn
megvitatta egyegy tdma k6rt majd a konfercncia
pleniris zdr6iil6s6n megfogalmazden keriift
t6bb javaslat, amely t6ru6nym6dositdst ig6nyel,
val6jdban a munkalelyi UT* j6v6beni llrlt6ke
nyabb m0k6d6set kivdnja el6*giteni. Az al6b
biakban teljes terjedelemhen kdzdljiik a doku-
mentumot.

,,NEGYEvESEK Az Uzern TANACSOK"
Az 1997.6prilis 7-€{n Sl6fokon megrendezett

iizemi tan6cs konferenci6n megfogalmazott
t<irv6nym5dosft6si javaslatok rtivid risszefoglal6sa

A konferencia r6sztvev6i javasolj6k, hogy a Munka
T6rv€nyk6nyr6nek legk6zelebbi terjedelmesebb m6do-
slt6sa sor6n az 0zemitan6csok tev6kenys6g6t szab6-
lyoz6 tejezet is ker0lj6n fel0lvlzsg6latra az edd(7i ta-
pasztalatok alapj6n. A t6rv6ny-el6k6szit6si folyamatban
a szoci6lis partnerek vizsg6lj6k meg 6s m6rlegelj6k,
hogy a konferenci6n elfogadott m6doslt6si javaslatok
k6z0l melyek hasznosfthat6ak a t6rv6ny korszerfisit6-
s6ben.

ronvE nvm6oos irAsr JAVASLAToK
1. Az tzemi tandcsok vdlasztdsdval kapcsolatban:
a) A szaksze rvezete k repreze ntativites6nak 6s kol lek-

tiv szerz6d6sk6t6si jogosultsag6nak megszez6se ne
az lzemi tan6cs v6laszt6son megszerzett szavazatok-
hoz k6t6dj6n. Amennyiben ezt a megm6rettet6st a szo-
ciilis paftnerek sz0ksdgesnek tartjak, az Ozemi tan6cs
v6laszt6sok4<al technikailag 6sszekotve, de k$l0n sza-
vaz6fapon szavazzanak a munkav6llal6k an6l,\ogy
melyik szakszeryezetet tamogatjak.

b) Az flzemi tan6cs vSlaszt5s szab6lyai legyenek
rugalmasabbak, hogy a helyi saj6toss6gokat jobban
figyelembe lehessen venni.

- Tegye lehet6v6 aszabillyozAs a keft6n6lt6bb szint0
rendszer mfik6d6s6t, ahol ezt a munkahelyi strukt0ra
sz0ks€gess6 teszi.

- Azokon a munkahelyeken, ahol egy 0zemi tan6csot
v6lasztanak, de t6bb telephely, gy6regys€g mrik6dik,
legyen lehet6s6g azOzemi tan6rcstagi helyek l6tszAm-
ar6ny alapj6n t6rt€n6 eloszt6s6ra 6s a ter0letenk6nti
szavaz6sra.

- Az $zemi tan6cs tagjainak csak a minim6lis l6t-
sz6m6r6l rendelkezzen a toru€ny. A sz0ks6ges l6tsz6m
meghat6rozSsa a helyi saj5toss6gok f igyele mbev€tel€-
vel az 0zemi meg6llapod6sban t6rt6njen,

c) A t6rv6ny teremtsen lehet6s6get ana, hogy a v6-
faszt6sokon az t0zemi tan6cs, mint test0let 6n6ll6an
5ll fthasson jel6lte ket a szaksze rve zetekhez hasonl6an.

d) Sz0ks6gesnek l6tszik szab6lyozni, hogy ott, ahol
t6bb 0zemi tan6cs mfikodik 6s egy vagy t6bb 0zemi
tanAcs eseteben id6k6zi v6laszt6s t6rt6nik, meddig
sz6ljon a megv6lasztott' 0j test0let mandituma, h6rom

6vre vagy csak addig, amig a t6bbi 0zemi tan6cs€, hogy
a k6vetkez6 v6lasztas m6r lsm€t egy ld6ben t6rt6njen.

2. Az hzemi tandcs m0k&6sl feltdteleinek szabdlyo-
zds:

a) Az 0zemitan6cstagjainak k6pz€s€re, a szakszer-
vezeti tiszts6gvisel6kh6z hasonl6an, biztositson rend-
kiv0li fizetett szabads6got a t6rv6ny. Mertek6t a munka-
vAl1al6k sz6m6hoz lenne c6lszer0 k6tni. P6ld6ul: min-
den h0sz munkav6llal6 ut6n 6viegy napfizetett szabad-
s6g illesse meg az 0zemi tan6csot, amellyel 6n6ll6an
rendelkezne a munkAttat6val egyeztetve a felhaszn6-
l6st.

b) A t6rv6ny tegye lehet6v6, hogy az ezer t6n6l t6bbet
foglalkoztat6 munk6ltat6knhl, ha az Ozemi tan6cs k€ri,
az eln6k tev€kenys€get teljes munkaid6ben (fugget-
lenitve) l6ssa el.

c) Ker0lj6n be a t6rv6nybe, hogy az Ozemi tan6cs
munkaid6-kedvezm6ny6t nem terheli az az id6, amikor
eln6ke vagy tagjai a m unk6ltat6val t6rgyal nak.

3. Az ilzemitandcs jogaival, szerepEvel kapcsolatos
Javaslatok:

a) A torv6ny sz6veg6be ker0ljon be, hogy az 0zemi
tan6cs a munkahelyi vezet6s r6szek6nt gyakorolja a
munkav6llal6k r6sz6teli jogait. Az a megfogalmaz6s
pontosabban hat6rozn6 meg a tan6cs hely6t, szerep6t.

b) lu tzemitan6cs egyuttd6ntEsijoga a j<5l6ti p6nz-
eszk6z6k €s int6zm6nyek tekintetEbe ne korl6toz6djon
a kollekt iv szerz6d6sbe n meg hat6rozottrakra.

A javasolt sz6veg:
,Az 0zem i tan6csot egy0ttd6nt6si jog i I leti meg a j6l6ti

c6l0 p€nzeszk6z6k - beleErtue a kollektlv szerz6d6sben
meg hat6rozottrakat is - f elhaszn6l6sa, i lletve. .. "

c) Atan6cs v€lemGnyez€sijoga terjedjen ki a vezet6i
6ll6sokra kiirt p6ly6zatokra 6s azok elbir6l6s5ra is.

d) At6ru6ny rendelkezzen an6l, hogy ha a munk6ftat6
az (neml tan6cs v6lem€ny6t k6ri, de nem veszi figye-
lembe, azt 15 napon bel0l indokolja meg.

c) A t6rv6ny 65. paragrafusAnak (5) bekezdEs€t c6l-
szer0 hatilyon kiv0l helyezni, mivelokafogyotti v6lt, de
f6f re€rtef mez6s6vel (a r6sa€nyt6rsas6gok R6zgy fr16-
s6re is alkalmazand6nak v6lik) vit6kat okoz.

Budapest, 1997. dprilis 14.
Az 6sszefoglal6st a konferenci6n elfogadott javasla-

tokalapjAn Vdnps letvdn. az ETOSZ munkat6rsa k6szi-
tette.

Ttsztelt Olvas6k!
A Kaddt lV., a MAV-eredmdnyek 1996. 6v-
ben tlt.6s a fvtAV-verfdegszobAk il. resze -
anyagtorlddds miatt - a jrtniusi lapszd-
m u nkb6l ki marAdt. A folytatdsos anyagokat
a kovetkezd, j0fiusi szemunkban kdzdljtlk.
M e gd rtds t) ket koszd nj il k !

-A Szerk.
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U ov6 ZLilLAP A vEzE nnlLAs eoL
A ,,B6BEszEoA" Es rloEr.ll

Kozma S6ndor m0szaki l6intez6 1973-t6l Jzi" a nozdonyveze{tii meg
terseget a va:iiJtn6l. Tzer*ihrr 6ves fia, 17 6ves leanya 6s felesege
v6ria-haza. Ez ar 6pdlb 1&an a 15.2$kor indul6 L6ver Expressz lC
gt 6c sz6m0 ronai vez6r6llas6n ismerkedt0nk 6ssze. Szinb csak az
admirisfr6ciit kellett dftitia, igy kbnrryfi hdyzeba votl hiszen pgy
felr.rgyelet alatt la6, itiri mozdonyvezebjel6fte{ (ilbb hdyeken : kad6b0
sza[iitag jst6polta", aki r6vilesen vizsg6zik.

Avez6r ur lassan negyedsz6zada szakzervezeli hg. kl6n v6lasztot'
t6k meg a ffi 0zeni bn6csba dnSldlelyettesndc lbgy miert it
szakszewezeti tagnak lenri kercl6se peciz v6lavt adot! A mai ptac
gnzdasagban mfu bntcabb mint regebben a murlev6llal{i 6dek'
veOetem. R Mozduryvezet6k Szakszervezete meg is v&l tagiait ez
kitrd volt az eddgi sztffi soran is. Van hrtAsa a szakszervezet[nk-
nek, 6sszetarb a bgsaga. M6s 6dekek miatt es okAn k0l6n (ki) kellett
v6lnunk A htsrharcnrilviszont az egyfittes fell6pes inddolt'

Re,ttent&n irt6zik murt<a ldzben a ldtlSl, a rossz itfii6rAst6l, a
sdtetsest6l. Egy szerencsds kmenetel0 balesete volt 1989 veptem'
berebei: TataEnyan kidklot 

"alatta' 
a $es rryitrtt v6ltth6l a 40 670es

gprsteharomt Egy hA J6badozas" u{an 0ia gepre szSllt.

,,ASZ6FUKAR'...
Csornan6l g6pcsere, 6n is 

"atpattarnk" 
a 41221ocs dizelolalfal6,

sai{i't l€rdbzAbos sz6kf vez6r6ll496ba, h6rry Szombathely, maximum
1 Oas temp6val. Aszornbatrelyi O lmre 7$51 mozdonyvezed, nind'
kdt overmeke necvedkes: a lednv a kdzerid<ola a fi0 az Altal6nc suli
padfit koptatF (ri'ettesteg a he$lJ0l6 trilomany6t Jrtoeli'). Avgzbr
0r i{az6b6l a-kamerd kosarlabtlSsok zsongl6rlt6cl6se l6ttAn ih t0a1q'
(K6zbar megjrryzi, ha a k6k6rry vir6groK nqn Gszr* meg fagy n6llttll'
lgaza lett...) Mint szakszerveze,li tag lhak tarlla a rmz(hqryezetok
eSys6S€t, tal6n ez a szervezet az egyetlen 6sszetart6 psapaf, rincs
behne szedr0z6s. [/lostaniban, nenrcsak anyagilag, i$ban elismert a
mozdonyvezefti szakna - v6li. A bt6z6sra nagy nehezen r6veszem,
minden iit kiv6nva dl6sz6n0r* egym6s't61.

A,,NEM TAG'VEZER
Masnap Hdler R6bert 27 6ttes motorvezet6 J<ihremflotl6s6vel',

aki l-lorp6cJv6r"yban lakjh K6rmendre merw6n egy Bz-szaefuQny
191 es mortor mozdonya ut6n 91 12-es k6t mellddoc*val TGnel 

"robogunk'. Az ili0 veza kjlerrc 6ve van a vasitn6l, r6s ket (ket' 6s 6twes)
l6rrya van. ,l-lobkik6nt" a csalddnak 61, de emellet szereli a mozdony.
veie{&|6<16s1 is. Nem szakszervezeli tag, de a sztrqlok idej6n, 6s
amikor a lvlodonyvezetdk Szakszervezete mellett k kdlett 6llri, 6 is
egy0tt 6rzett-tett a kollt4gaival. Azzal, hogy nem szakszervezelibg, ez
id6 szerint semmi h5tr6nyt nem szenved.

(K6rmendr6l visua Szornba$elyre egy kis "mal6r'rclt rossz vonat
ra sz6lltrr*, mert a locsi olclal6n rem rrolt felfuntelve, hogy menefel6
is igy*szik map a szaefv6rry... Meg iJ6ben lepattantur* a kocdr6l. A
fcrgalnista meg - Jr€z6sf hdyett - szabad<ozot hogy a szornbahe-
lyiek nenr tettek 6l a tabl5t... L6tbh hallottak mfu ilyet?l)

Sz6val, remek dolog rolt a rnzdorryvezettii dl6son utazri. Nekem
dfl<an adand6 6lmerry rclt. l(sse "belddsttlhathm'a 

hetdzna;i (?!)
madriszhmur*aba 

v. Hsd6$ura

6r lmre a szhfukar dizelmozdony-vezet1

A b6beszetlti Komra Sdndor

Arihen6se, regeru6l6d6sa h6rom 6ve megoktSdott azzal,lwgy az
egyik gy*i panerengebgb6l Abdera, egy kertescsalad hazbakdlt6zdtt
a csa[idj6val. ]tt nem kell t6rni a fei6l hogy mikor, hov6 kellene a
term6szebe menri. Egy6bk6nt itt i$ban kjpiheri ftiradalmait. Tolat6s,
szemely vagy gyors bdaban dolgozik. [@ a Gigant helyett egy
igencsak zabs "szell6s" Szili ropifi 1 20szal a L6v6ri el6re.- 

A kadet drat is faggat6ra bgtam. A 22 erres Sdrmiil G6bor dizeF es
villamos mozdonyvezei&jel6lt reg6ta k6sz0l erre a p6ly6ra. Ugyan

"csak' 
199$51 van a vasitor (a GYSEV'nel), de \dt kild6l rendesen

"rnegfert6z6dnie", 
mert az apa s6t a nagyapa npmdokaiba l6pett,

mindketkiiih mozdor1ryezet6.

(Tatabanyaig k6t kilikts helyzetet l6tturk kA kad<p6ros k6zben
cipelven a dr6tszamart*at nem vadttd hanem ,rnag6n' Ati6r6ban
el€rlak a 5h6sen 6tnenri az elhalad6 ut6n a vmatur* el6tt... H6la
lstennd! meg ij6ben visszatolalodtdk mag*at fu sem volt kisrniska,
amika 6ld6rnnyi kdveket l6ttur* a sinekre gondosan helyeare. Sze-
rencs&e a mozdony kerekd sz6$orftrttik a sz6ml€fosan kihelyezett
miniakada[fl<at.)

A Bz-mozdonlruezetd Holler R6bert

Schmidl Gdbor a kad6t
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Az OTA V6lasztm6ny6nak V-3/1997. 1. sz6m0 hat6rozat6-
ban bglaltak alapj6n a Zalakarosi Mozg6sszervi RehabilitA-
ci6s Int6zet 6tv6tel6vel kapcsolahs d6ntes meghozatala,

az eredeti napirenden szerepl6 lgyekben a megjeleri k0l-
d6ttek szrim6t6l f uggetlenfl hat6rozatk6pes.

|hptrend:
1. T6jekoztat6 a ll. K0ld6tlgy0l6s 6ta
v6gzett munk6r6l.
2. El6lerjeszl6s a Zalakarosi Moz-
g6sszavi Rehabilit6ci6s Int6zet 6h
vetel6r6l 6s jilv6beni m0k0dtet6se-
16l. Javaslat az 1997. ll. f6l6vi m0-

valamint az Alapszab6ly m6dosit6s6-
nak sz0ksfuess6ge miatt
A vasutas 0nk6ntes t{mogatAsl
alap rendklv0ll k0k{6ttgy0l6se

1997. j0nius 20-6n, p6ntek 10.306ra-
kor a MAV Rt. Bev6telellerfrz6si
lgazgat6sAg Konferench term6ben Budapest Vl., Nyugati
161 1-2. ker0l megrendez6sre.

Hat6ozatk6ptelens6g eset6n az ism6telt K0ld6tlgyfil6s a
fenti napn 6s helyen 11.306rakor ker0l megtart6sra, amely

k6dtel6s felt6teleinek biztosit6sAra.
3. Javaslat az 6TA Alapszab6ly6nak m6dositAs6ra
4' EgYebek' 

AzoTAerndcs.ge

i!i::::::::l

Tudiuk h6ny oravan!
Mozdonwezet6i l6tszSm 6s szolg6lati 6ra,1997. 6v 4.h622 munkanap

SzolgAlati Atto- Szolg. Kifizetett K6t.6ra SzolgAlati Atto- Szolg. Kifizetett K6t. &a
hely m5ny 6ra t0l6ra,,-"6rahefy m6ny 6ra .. ttil6ra ,,-"6ra

Bp. Ferencv. 348 47 953 231 834 168
166 \1 3

1 7 4  1 4

Szeged 117 17 043 56 760 176
1 6 8 1 8

B6k6scsaba 173 24875 194 654 176
1 7 9 1 5

Szofnok 302 41 67'1 172 868 176
1 7 4 1 4

Kiskunhalas '102 15 052 6 477 176
1 7 1  0 5

Sz.feh6ru6r 340 47 303 319 152 168
1 6 8 1 0

Szentes 26 33 085 239 752 176
1 7 4  1 4

Bp. D6li 41 6470 40 29
1 7 7 1 1

176 V6szt6 55 7 896 106 2 '|76

1 7 7 2 0

Gy6r 82 37113 924 SN 1U
1 8 7 2 2

P6cs 240 34519 4n 4U 176
1 7 8 2 2

B.gyarmat 60 1078 7 1N 176
1 7 5 0 3

Domb6vir 247 35203 877 598 176
1 8 0 4 3

Hatvan 130 17 634 0 352 170
1 7 0 0 3

Nagykanizsa'|.92 25925 'l 2849 176
160 0 18

Bp. Nyugati 5 802 10 0 184
1 8 8 2 0

Szombathely 213 n 768 0 3 346 176
157 0 19

Miskolc 525 70 894 474 2108 168
1 6 4 1 5

C,effd<imcilk 
'192 

26 544 0 2 536 176
163 0  16

Drbrecen 381 50512 245 1 6q2 172
1 7 1  1 5

Tapofca 88 12140 3 1363 '|-76

160 0 18

Nylregyhaza 231 31 537 132 1 897 176
187 1 10

Zafaegerszeg 93 11 672 O 270/. '|-76

148 0 35

Zdhony 153 2oO74 74 2O7 184
188 't 2

H6l6zat 4943 689 232 4104. 25828 174
1 7 0 1 6

Kiadja Mozdonyvezetdk Szakszervezete
Felel6s kiad6: SIPOS J6ZSEF
Szerteszt6: V. L{sd6 Gpla
A szerkesztdsdg cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.
Telcfon/fax: 313-08 1 8. 333-9W
Uzemi telefon: 0f -fffi2,0I-184O, OI-19-90, Ol-21-E7
K€sziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizemdberl
1212 Budapcst, Szcbeni ft 78. Tel./far 277-8OO
Fclel6s veze(l: Andics Ldsul6
GyflrtAsisztun 97.O73


