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K0zuti-vasfitiszi ntbeni keresztezfld6sben

Vesz6lyjelz6 k6szri16k
Rendkivrilsrilyosanyagi k6r,6ri6siiddveszlesQ;,sok 6rasfenn- koz6sira (f6lqceclal
vagy nyuglez6gomb m0kodtet6s6re)sz0nik
akad6s a kozuti 6s vas0ti kozleked6sben,a vasuti menetrend meg.
Tizenk6t voltos, de ett6l eh6r6 lesztiltseg eset6n 6talakft6
,,felborul6sa",de legink6bba p6tolhatatlanemberi 6let, 6letek
(2412 DC) anamforr6sm0kddeti a vev6kAsztil6?d..fu6z:fdr#
elveszt6sefigyelmeztetiaz 6rdekelt szakmai szervezeteket,a
tirsadalrnat, hogy tarthatathn a szintbenikozutFvasftikeresztezfi6seldrcn a tilos jelz6s ellen6re rahajt6 g6piarmfivezet6k
miatt tort6nt sdlyos kozleked6sibalesetihelyzet.De az egy6ni
lelki (6s olykor emberi 6letet kqretel6) trauma, arnelyeta mozdonyvezet6nek,az egyetlen,tehetetlenhelyzetbenl6v6 szemtanunak6t kell 6lnie, az sem a ,,konnyebbiK'6t6lhet&6tv6szeF
het6 k6zlekedesi baleseti r6sztvev6i helyzet. Mert a masszF
vitrisukr6lismert mozdonwezet6kis s6rtil6kenylelk0let0ek.6k
sincsenekszikl6b6l,,faragva".
Megfelel6vasuti (f6nyjelz6s,soromp6sstb.) kozleked6siel6
6s jelz6tabl6kkalellitott az a minlegy hatezerszintbenikoztrtivasuti6tj6r6,mely a MAV-h6l6zatonvan. Az elmr.rltevben kozriti
j6rmfi 6s vonat titkoz6seMl 98 balesetvolt, ebb6l80 f6nysoromp6val biZositott 6tj6r6ban,18 soromp6 n6lkrili6tj6r6bankovetkezettbe. Negpenketten meghaftak(kozottrikegy v6tlen mozdonyvezet6is!), hatvankettensfl yosan megseniltek.
Indokofta KRESZ-m6dcftis keret6nbeltila koznti-vasuli
szintbeni keresZez&l6seldren val6 athahchskor a gffirmrlvek se
bessegkorldtoZsa.Deaz is indokoltlenne,hogyag6piirmrivezet6k
A UlK4 I vcsze$jdzf teMk fttuAldja a zirci H6dI findor
nldbt*tyavaL
a szallltott utasok (ertekek) biaonsaga6rt viseft felel6sseg6zd6t
er6sfteni.En a kozr.ltikozlekedEsbiaonsfuies balesetmegel6zesi fejet (vagyfejeket)a g6pj6rm0alvlzAra helyezik,illetverogzftik,
tiloz6f6il korette a tobbszoros feltal6l6 l#d S6n&r, aki egy, a szint6nnem befoly6soliam0k6d6seta meteorol6giaik6nilm€ny.
g6pprm0vezet6k r6sz6re vesz6lyhelyet, -helyzetet el6plz6 ke
Es sz6lni kell a k6ltsegekr6lis. A rnAgnesivad6k6szul6kek
sztil6ketalkotott.Ez val6iiban egy saiatosmank6,egy olyanplusz telepfleseegy kozuti-vasutiszintbeni 6tj6r6 aslaltburkolat6ba
seg6deszkoz,amellyela megel6z69 segfti.
1997-es6ron, mindk6tirAnyban6s oldalon5G60 ezer forintba
A VJK-01 (VJK = vesz6lyjelz6ftesztll6k)sz6mmalbejegyzett kerril.A vev6k6szril6kmindentipusri kozuti g6pjArm0n6lalkal6s lev6dettmfiszakitakilm6nyfejlesZ6set- erkolcsileg6s anya- mazhat6.Az egyszer0bb- minim6lisszolg6ttat6stnyujt6 - kegilag - a Kozleked6si,Hirkozl6si6s Viztigyi Miniszt6rium,va- sz0l6k (idei Aron) lftezer, az affirQzrt6s vdltozat 15-20 ezer
laminta Hung6riaBiztosit5Rt. istamogatta.A Mozdonyruezet6k forintbakenil.
Szakszervezetea minapi ktildottkozgy0l6s6nerkolcsi6ll6slogA vesz6lyeshelyetel6jelz6rendszerel6nyeiheztartozikaz is,
hl6s6val timogat6s6r'61biZosftottaa feltal6l6t6s t6rsail, hang- hogyftiggetlena kozutijelz6berendez6sek,l6mpak,f6nysoromstilyoaa azt, hogya mozdonwezet6kis 6rdekeltekmindenolyan p6k 6szlel6s6t6l,mrikodes6t6l,azok 6llapot6t6l, illetve hat6balesetmegel6z6megold5sban,amely 6leteketmenthet,rend- konysag6t6l.Az ad6-vev6 jelz6rendszerhazai alkatr6szelb6l,
kfurlli anyagi kirokat el6zhet meg, nem besz6lve azokrd a
hazai munkaer6 ig6nybev6tel6velallithat6 el6, egyszerfi, ab,lorgalmifennakad6sokr6l,amelyekegy ilyenrendkivUliesemEny csony kdltseg(76ny0,megbizhat6sig6tszak6rt6vizsg6latoktakapcs6nkiahkulhatnak.
n0siiti6k.A gy6rt6sra, forgalmaz6sra,telepit6sre, fejleszt6se
Mit is tud a VJK{1 vesz6lyhelyzet elQelz6 berendez6s? Crossingn6vengazdas6git6rsas6gothoznakl6tre.
K6drendszerekkelzavarv6dettado 6s vev6k6sz0l6kb6l6ll. Az
Az eddQi tapasztahtok6l is ess6k sz6. A zirci illet6kessegfi
ad6k6sztll6k(a 25x3x0,8centim6teresA38-as,fves lapo$/as,a
feltal6l6avesz6lyhelyzetelQelz6rendszermegalkotasataz 1992-es
porbolyitragedhsokkol6hatasaindftdta el. A k6vetkez6ev marciveg6n k6t rn6gneslapocsk6val)
a k6zrjtivesz6lyeshely el6tt felbont6sn6lk0l! az uttestbe6lland6 m5gnesessork6nt kenil us6ra megindulta telepftes 9 kozutFvagni szintbeni keresztezG
telepft6sre.ftbb 6vtizedigmUkodik(vagyissug6roz),krilonener- cl6sekn6l,a 82e l6t.rton,ille{vea ves4cremikorgyfrfi (koznt-k6zr.rt)
glaforrAsranincs szriks6g, kabantart6s{ nem ig6nyel.A jelad6 keresztez6dAsben.
Hat kozleked6sivAlhlat 11 aut6buszamellett5
sem az id6i6rasi (aszfaltozAsi) m0veletek nem befoly6soljik
vem6lygepkei is kozlekedika vesz6lyhelyzetet(ietz6 berenmfikodes6t.A k6drendszermiatt csak k6zeled6skorjelez a k6- dez6ssel.A refererciahelyekm0kod6s6r6il,megbfzhat@6r61, a
- esemenynaplobanrogzftetten- az
sztll6k, visszafel6 ellent6tes ir6nyu, vagyis nem jelez l6nnyel, keszil6k alkalmazhat6sagar6l
hanggal a vev6egyseg. Hordozhat6,mobil v6ltozatbanis k6- alkalrnaz6kelisrnerdennyihkoznak A TtjV Kozleked6dudon6nyi
szfthet6a jelz6berendez6s.
Int6zetafialvegzettatf€6 vizsgah eredm6nyea rendszerUztonA vev6k6sztil6keta g6pj6rm0vezet6l6t6szog6bekell elhe- s6gc m0kod6s6tmeger6sfti,ber/eze,tes6tes elterjesZes€tjaralyezni(pl.a m0szerfalna),
hogy ne csak a hangjelz6sre,hanema
solia. (Nerncsakfix beszereleslehets6ges,hanem idellenes v6F
l6nyjelzesre egyiittesen ludjon reagilni. A vev6k6szitl6k 6rz6- tozatbanb, amelya ktilfoHigepi6rm0veksZm6ra jelz6berendez6s
kel6jea vesz6lyes helyen elhelyezettad6k6szul6kjel6t 6szleli, kdcsonz6setsegften6 el6.)
azonosftja, majd m0kodesbe hozza a f6lreismerhetetlen6s fF
A vesz6lyhelyel6ielz6berendez6salkalmaz6sa6s elterjeszgyelmeztet6 hangot kibocsat6 jelz6k6sz0l6ket,egyidejfilega
t6se hozzAj6rulhata l(ozrXikozleked6sibalesetek megel6z6hpjAra 6llftc{t piros h6romszog f6nyjelz6st ad A k6tf6le s6hez, csokken6s6hez,s6t, mondjuk ki b6tran: emberi 6letek,
audiorizu6lis - jelz6s csak a j6rm0vezet6 cselekv6 beavat- anyagijavakmegment6s6hez.Lehet ez pr6nzk+5rd6s?!
I
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6pi6sre
i6rm0vth
penalsyr
l*ebsegeku0kiskorszer6ites6t
6ites6tsalrma penalsyt
ABzmotorkocsi
lip.
tlruaeseaiavibttftdga2M70
kiizrittituEsblpsftmenye
k6tnagy[avirtis
m6dcit6sok
vegr*nihni.AzelvQ;zett
tefieskrir0en
s{p miattnemlefretett
hait6m0v6n*.
uintiet,
ddagen77-79loctizemkAsas6gi
ai6rm0vek
tiztositidk
kisebb
kuszertisitb6re,azonban
aiArm0
kdwt6en
sztrletettdtht€s
Afait6m0cseret
plentett.
b-a
a villamosmozdonyolrat
kiz<jtt- beleertve
Javultak
a melya vmtat{6rm0vek
melytdlesf@aopct csa6t,bds6utas6rdtalakiHst
tlzernivona Bz motorkocsi
a legolcs6bb
t6rt6kTorabba
b, tdbbek legmagsabb
munkakixdlmenyd
k6pest
a mozdony,vezet6k
kordbti5llapotroz
kddelcdes6ben.
tat{drm0
aMAVRt.szem6lyvmali
keriiltbeepitere.
€stijvezebdles
kizdttiavult
avezet6fiilkef0t6s
kdl6$inkepit6idleg06szev6bleit,
Tovlbhab wrjukmozdanyvezet6
lellepS
esfiibbf6le
okn
afitbbmotckocsirdl
Jelenleg
alegrqpbbgondot
megdd6s6ba
b+ iawslatait.
okoza.A poblema
ebgtelenseg
h6t6si
vissza'azefret6
.trl6szGyuhszakigzgt6
megoldAs
Kft-kmellett.
Amfszaki
a RebaRt.b, a J6rm0iavirt6
kapcsol6dott

A G6p6szetiSzakig azgatos6g
gazdelkod6siir6nyelvei1997.6vre
A gazd6lkod6siir6rryelveka UnV Rt. 1997.6vi Uzbti
a szolgAlati
f6rnks6gek,
ismeret6ben
Terukoncepci6j6nak
lrod6inakvea G€p6szetiK6zpont6s a GSzlG6pt€szeti
zet6i6s dolgoz6iszAm6rakiv6nsegits6getadniaz 6ves
gazd6lkod6sifeladatokhoz.
el6tt,nemtartalmazza
v6glegeslt6se
Az6vesUzletiTerv
vahminta natur6lis
a konkr6tbev6leli6s k6ltsegterveket,
f6 ir6nyaira
a f(ryelmet
de a gazd6lkod6s
el6ir6nyzatokat,
felhivni.
Syekszunk
A I,IAVRt.UztetiTeruf6 eldirdnyzatai:
18%
Termel6i6rindex
15"/"
Forintle6rt6kel6s
Teljesitmdnyteru
155,2milli6f6
utasf6
+O,2o/o
v6hoz6sa
8397 milli6dkm
Utaskm
+1,9h
v6ltoz6sa
45,6 milli6tonna
Arutonna
4o/o
v6ltoz6sa
millitl6tkm
8O51
Arutonnakm
+7,5o/o
v6ttoz6sa
feft6'
fentikiindul6el6ir6nyzatai
Az uzletitervkoncepci6
telezik
- az Ozemimunkajavft6rs6t,
- a tor6bbil€tsz6m-racionaliz6tl6st
- a vagyonhasznosit6sb6l
el6rhet6bev6telekn6vel€s6t.
a 13,9MrdRot nem
A MAVRt. 1997.6vivesztes6ge
meg.
haladhatja
sz0ks6gestermelEsi
az alapell6t6shoz
A tervkoncepcir5
R-ban
hat6rcztameg.
39,3
Md
6rkieg6szit6snagys6g6t
'l6rv6ny
szembn
ezzel
el6irinyzata
A K6[segvet6si
fon6sb6l
rr0itand6
az
,1 Mrd Ft, ezt kieg6sziti Web

6s az Ozemanyagiba
4,5 Mrd Ft 6llamiszerepv6llal6s
6pitettfogyaszt6siad6visszat6rit6se.
Bev6tel,k6ftsdg,eredrndny
Bev6tel
K6lts6g
Eredm€ny

(MFt)
145098
1s8998
- 13900

Kartuntartdsikdtsegek
51 anyagj. 52 szem6lyij.
MFt
MFt
Villamosmotowonat
Dizel motorkocsi
Villamosmozdony
Dizelmozdony
Szem6ly 5s poggyAszkocsi
Tehed<ocsi
Villamosblabmozdony
Dizel bhtSmozdony

?a452
199670
2286€,1
497 857
34213/,6
1867 471
4 539
&407

2134.4
276M0
376n5
721185
ilo 885
329931
2279s
73 960

osszes
MFt
57338
s85654
776996
1 537181
4U38s7
2 91s789
38798
13't602

k6lts€gei
az 1996.6viszintet
Avontat6j6rm0vekfajlagos
meg,
nemhaladhatjAk
A sz6lllt6sifeladatokhozsz0ks€gesvontat6j6rmfisz0ksegleta villalati tervjavashtszerint
dolgoz66llag
(db)
15
Villamosmotorvonat
201
Dizelmotorkocsi
298
Villamosmozdony
349
Dizelmozdony
37
vontat6i6rm0
Fgyef
900
Osszesen
A szemelykocsinapiathgos dolgoz6de'rahs,zAm22!X)

1 9 9 7 .a u g u s z t u s

Mozdonyvezet6k
Lapja

szemben
db. A tervezett1353db f6vizsgasz0ks6glettel
ezenkiv0lkb.250db
csakkb. 1000db-rajut k6lts6gkeret,
teruez0nk.
rOszlegvizsg5latot
forg6v6zcser6s
MAVint6zeti
14225db 0zemk6pes
A szakszolg6latnak
teljesitm6nyni az Arusz6llit6si
teherkocsitkell biztosita
teruekteljesites6hez.

Az
fokozottkihaszn6l6sa.
Saj6t bev6telilehet6s6gek
kapcsol6d6tev6nem koanetlen0l
alaptev6kenys6ghez
teljesebbkorfi6s m6rt6kfi6rt6szolg6ltat6sok
kenys€gek,
sz6mAra
kesitesea vas0tonbel0l6s k0ls6megrendel6k
stb.).
(vegyi-,balesetielh6rft6s,mriszakiszolg6ltat6sok

:
LAtszdm6s t6rgazddlkodtisirdnyelvei
6s
ezen
bel0l
a ktlszolg6lati
el€iirdnyzatai
A
szak(7azgat6s6gok
gEpszeti
6ves
teru6nek
szakszolgdlat
A
j6v6hagyott
bel0l6n6ll6
jellemzCii:
l6tsz6rnterveken
f6n6ks6gek
a
6s
gazd6lkodnak
munkaer6vel
a
6s
felel6ss6ggel
rendszedce
n
hat6sk6nel
m6
nyi
eredm6ny-k6vetel
MAV
Flt.
A
ugyan
alapvet6en
a a k6zpontiel6ir6sokbetaft6samellett.
gazdAlkodik,
de a g6p6szetiszakszolg6htra
betart6sa
Meghat6rozott
feladata l6tsz6m-el6n6nyzal
f6
a jellemz6.A s2ak6gigazd6lkod6s
k6lts6ggazdAlkod6s
a megfelel6
oszbiztosft6sa
r6sz6rea vasfti melletta munkaer6ut6npoU6s
hogya t6bbiszakszolg6lat
kovetelm6nye,
kialakft6sa,
j5rm0veket,
a v6llahti,szak- szet6tel0munkaer6-6llom6ny
szolg6ltat6sokat
eszk6z6ket,
lehet6s6g
k6pesta hiAnyz6l6tsz6mot
min6A l6tsz6nilervhez
6s megfelel6
r6gzitettmennyis6gben
6giterveldrcn
ftAssa
l, esetlegese
n
szerint els6sorlcan
bels6Atcsoportos
s€gbenbiztosftsuk.
i.Az 6tcsoportos
it6sszempontkelI megoldan
A v6llalati6s rgy a szak6gitervekis, a gazdas6gi6v 6tk6pz6ssel
a Bels6Munkaer6kozvehet6l6tsz6mot
fofyam6na vas0ttalszembent6masztottig6nyek,kere- jAb6lfpyelembe
teruleteitartjSknyilv6n.
alapulva vetit6Bizotts6rg
miatt,vagym6sbels6elhat6roz6son
setv6ltoz6s
abbanazesetmunkav6llal6
alkalmazAs6ra
Ujfelv6teles
szervezeti
egys6gszirtamelyvalamennyi
v6ltozhatnak,
a Bels6Munkaer6k6zj€n gyors,k6lts6g6rz6keny
sor,haa munkav6llal6
meg.
benker0lhet
reag6lStst
k6vetelnek
munkakort
nemfogadtael.
6ltalfelajAnlott
a tervezett vetit6Bizofts6g
A teruhezrendeltnaturdlisel6ir6nyzatokat
van,
folyamatban
Az 0jfelv6telrendj6nekleszabAtyozilsa
mellettkellteljesitteni.
k6fts6gfelhaszn6l6s
a l6tut6n k0lonrendelkezOnk
natur6lis az utasftis megjelen6se
az 5ltalukteljesitend6
f6n6ks6gek
A szolg6lati
illetve a felszabadul6
nyeket6s az ehhezreMelkez6sre6116 sz6mfelv6telenged6lyez6s6r6l,
teljesitm6
vontat6si
vontat66s vontatottj6rmri 6llagota teryez6sifSzisban munkae16AtcsoportositAsAr6l.
'1997.6vbenis b6rt6meg-gazd6lkod6st
folymegkapt6k,ezek6s a KGF6ltalkiadott A MAVRt.
el6ir6nyzatk6nt
a szervezetb6rt6mege.Az
el a bev€tel-6s tat, melynekalapmutat6ja
Teryez6silrinyelvekalapj6nk6szitett6k
meg6llapit6s6nak
alapjaaz 199(i.
1997.l. 1-ib6rfejleszt6s
k6lts6gteruOket.
pluszk6nt
jelen
figyelembe
v9veaz
konig5lt
b6zis
6thgb€r,
fAzisbannemtekinthet6
v6gleges- 6vi
te-rvez6si
Ez a
-i
potl6k6th0z6d6
hat6s6nak
1
alapb6rfejleszt6s
folyamatban
van,
a'
okt6be
r
nek,mivelazUzletiTervegyeztet6se
m6rt6ke
18,20/".
melynek
egyuttes
ki.
vonzatat,
vegs6v6ltozatm6gnemalakult
jutalom
a vasutasnapi
a MAVRt. szakszol- A garant6ltteljesitm6nyjutalom,
egyidejrileg
A terv elfogadAs6val
b6zis
szinten
gazd6rlkod6si
a
vontat6si
teljesitm6nyjutalma
ir6nyelvekkerulnekki- 6s
utaz6k
g6lataira6rv6nyes
meghalad6
felhaszn6l6s
gazd6lkod6s
A
b6zis
szintet
ir6nyftAsi
rendszer- nyfjt fedezetet.
ad6sra.Ez v6rhat5ana
katterheli.
ben az el6z66vhezk6pestv6ltoz6stjelent,azaz vala- szakigazgat6s6gun
sz. Meg6llat6telt
k6pez
a 107018/199612.
gazd6lkod6
6s
Konekd6s
az
6t
terhel6
koftsGgek6ft
egyseg
mennyi
pod6sban
amennyiben
ilyen
szerepl6
teljesltm6nyjutalom,
alaptev6kenyseg
felel,az
0zlet6gank6nti
r6forditt6sok6rt
kifizet6s
t6rt6nik.
nem
fog
megt6rcimen
a
szak6gakra
feloszt6sa
bev6tel6nek
semmib6rjelleg0(pl.jtfialom,preSaj6that6sk6dren
tervbetart6saa f6 szernpont.
t6nni,az els6dleges
Tov6bbrais 6rv6nymiz6l6s)
kifizet6s
nem
eszk6z6lhet6.
n0l
6sszel0ggd
k6lts€gkeI
k6aretle
A teljesitm6nyekke
teljesftm6
ny ben van a 2774/T/96.sz. utasft6s,melyaz alapb6r-bet0l,haaztbev6tettn6vel6
retekakkorl6phet6k
sorol6selveitszab6lyozza.
indokolja.
szerz6d6sek
keret6n
szolg6latif6n6ks6gekre MegkellvizsgAlnia megbizAsos
A G6p€szetiSzakigazgatosdg
6s a jov6revonatkoz6an
esaka
lebontottaa tervekhezkapcsolhat6dolgoz6vontatoj6rmfi bel0lifoglalkoztat6sokat
szerz6d6se
ketkell fenntartani.
kell felt6tlen0l
sz0ks6ges
melyalapjdna karbantart6st
6s szem6lykocsi6llagot,
szervezetieryseg vezet6jekotelesbetarValamennyi
tervezni.
m6dosftottb€rtani az el6irt6s az 6vk6zikonekci6kkal
t6meget.
Koft*ggazddlkdas iriinyelvei:
gazd6lkod6s
6rdek6bensz0ks6gesa l6tA szolgalati
f6n6ks6gek
irg esfehdatk6€nekkisz6lesft6- A hatOkony
rendszeres
kontrollingja,
ez€rl
vOve sz6m-6s b€rgazd6lkod5s
hatAsk6r
khd6s6val- figyelembe
* a szerz6deskd6si
6ft6kel6st
kellk6szlteni,melybenki kell
havontasz6veges
SzMSz-t6s RTslnt6 ttgyrerdetis,
6rv6rryes
a mindenkor
6stul6raalakul6sAra,
a f6n6ks6geken, t6mia l6tsz6m6sb6r,munkaid6alap
folyamatos
ellen6rz6se
A gazd6lkod6s
t6nyez6kre.
illetveaz eztbefolyAsol6
€rv6nyesft6se.
a vezet6kfelel6ss6g6nek
(Kelt.1997.mdrciusdbanJuhdszGyula
trakckisfeladatokv6ltozis6vala
A j6rmri6llom6sftAsok,
gep szeti igazgat6szign6jdval)
kolts6$eruekkonig6l6saa szolg6latif6n6ks€gekkoz6tt.
cs6kkenill.k6lts6geinek
A rezsijelleg0tevGkenysegek,
t6se.
A kiadottj6rmfidarabsz6mhavi 6rt6kel6seszolg6hti
megakad6lyoz6s6ra
f6noks6giszinten,a koltsegtull6p6s
le.
k megtOte
int6zked6se

Mozdonyvezet6kLapla
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a MOsZ-napokr6l
Ut6rezg6s

!
Szakszervezete
TiszteltMozdonyvezetflk
Hdrom6ves unokdm is Artdkeftea sok bdcsi ,furdtMint rdgi vasutas4inasztia tagia, szeretnekk&zonetet
mondaniaz6rt a sz6p 6ln6ny6rt, anclybn a kiskun- sagd( Sajndlom, hogy az elmilt ilyen koz&sdgi ren'
deaEnyeken nem veftiink rdszt, de tg6rem, hogy tb
halasitaliil koz6n r6szt veletttin k.
Gyermekkoromban azt mondtam, hogy soha nem E ilyent nem hagyunk ki.
Azt hiszem, hogy nem csak a csaliidom, de vala'
megyek f6rjhez, ldtva 6desanyiim gondidt (7 gyerme'
mit
is
mennyi
rdsztvev6 nev6bn is kdszdretiinket feiezhetdleapimnak
ket szult), hogy f6mozdmyvezet6
jlik
ki,
t&bk
kdz6tt Rskunhalasplgdrmesterdnek 6s
vildg"
volt.
169
keszitsen atdskiih. Akkor
^96z&
alelniil<umak is,akik k6anetlendgukdr.
Borsik
ismertem
meg,
Jdne
F6rjemet nem mint mozdonyvezet6t
remek
hangulat kialakultistit.
segittettdk
a
lekel
de hdzassdgunk alatt mindhdrom mozdonyfaitdb6l
a ,,masinisztdK'igazi ez6rzds
A
legnagyszerfrbb
vizsgdzott.
csalddiukkal egyiitt,
es
kdzvetlensdge
Edesaryim a Egi, neh6z kl6k ellerdre sokat mes4lt szetartozdsa
hogy
a csa6di luitt6r
azt
meg
kelljegyezni,
nert az6rt
a VasutasKor 6s a mozdonyvezet6k szeruezeft&sze'
hivataskomoly
munkdhoz,
nagyon fontos egy ilyen
tartdsiir6l.
Nre, 6n is ezt 6reztem Kiskunhalason. Az orszdg hoz.
Ezt igen nreghat&n fejezte ki a Mozdonyvezet6k
tuinnely r6sz6ffil 6*ezett mozdmyvezet6 6s csalddia
olyan k6anetlenvoftegymdshoz, mint egy nagy csal6d. Himnusza, melyet csddlatean mqdott el a vers'
A szeruez6bizottsdg is kitettmagd6rt, igaz az i6t isi5l mond6.
K6sz6net a MOSZ-nak!
kifqtuk.
J6 volt a program, csddlate a bdl6s a mfrsor. A
Tiszteleftel
mdsnapi e*menyek is nagy sikerrel jdrtak. A foci6s
l,lovoz6nszkyFerencn6 csa6dja,
rnecscser?voft aztdn harc, dulakdds. A miskobifiuk
Celldomolk
igazdn kiteftek maguk6rt, gratuldlunk nekik.

TiszteltElnokUr!
Ezdton szeretndm megkdsz6nnimindazoknaka munkatdrsaknak a *gitseget, akik a minket 6rt nagy trag&lia utdn nem hagytak nagunkra 6s munkdiukkal
befejeztdk a hdzunk 6pft6s6t.
Szeretndm ktil(n megkoszdnni a Mozdonyvezet6k
Szakszeruezete dolgoz6inak segfts6g6t, valamint dr.
Vagaday lldik6 joglandcsre asszony daad6 munkdjdt 6s a miskolcivontatdsif6tlok, Sasi lstviin ur 6s
munkatdrsai 6nzetb n segit*get.
K&zonettel
<ian Oroszn6 Kis Vir6g

El6gedetlenielenlegi
lak6shelvzet€vel?
Keresia megold6st?
Onnek sziiks6gevan r6nk!
Bizonyira 6nesiilt r6la, hogy megkezdt€kmfik6d6siiketa
lakistakarikp€nzrirak, melyek 7997-t6l rij lchet6sdgeket
kin6lnak a lakisprobl6ma megoldisira.

FUNDAMENTA-OTP- rnrASrnSSZ4
vagy valami uASl
Mclyikct vilasszam? Nem mindegy!

Nem ig€riink csod6t, csak a megoldist!
MagyarorszAg legnagyobb, fiiggetlen p6nzngyi tandcsad6 c€g€nek
rdszletes tAi€koztati
munkatirsait6l mind a 4 konstrukci6r5l

kaphat,ez6n On a legmegfelel6bbmegoldist vilaszthatja.

GARASOSCSABA

mozdonwezet6

a TAhonyiVontat6si F6n6ks6g
dolgozoja
6let6nek38.6v6ben
1St7.jtilius 2-6nelhunyt.
Gy6szolj6k
mozdonryezet6 koll6gii.

Felhaszn6l6si lehet6sdgek:
. Ingatlanv€tel
. Lakisv{slrlis, csere
' Telekvls6rlis
. Hlz€pitls
'Felfiitis
. Korszerfisit6s
' Ktizmfivesitds
. At€pit6s
. Koribbi lakishitelek kivildsa alacsonykamatoz6sfhitellel
Az 6nnek nyfiltott inform6ci6 ingyenes
az
. r{hmi timogatisr6l
..Igdny szerintihitelr6l
. Biztonsigr6l .Allami garanciir6l
Informici6: Fogarasi Fodor Piroska
Telcfon:06-30-626-794.
m. h.: 463-3747
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Lapja
Mozdonyvezet5k

Partneri
megdllapodds
tagcsoportia
aGDLmannheimi
kdzdtt
ferencvdrosi
tagcsoportia
6sa MOSZ
nunkahelfi
lerercvdrogi
mw*atclyitagcsoportja
A GDLmannheimi
& aMOSZ
partms6gr6l
hogy
mqdllapodik
azon
6llal,
saksrerueeti,
egybarhti
hgcsoportja
qy(ittmfrktidk
kulturdlis
6 sportkapcsolatokban
Mindkdtmunkahet. Szakszeruezetiegytttmfikddds.
lyi tagcsoportszakszeruezetiegy0ttm0kd6seaz ALE
alapelveinnyugszik,illetveennekszelbmdbn m6kdik.
A jehnlegi kl6kbn szuk*ges* vdlt az eur6pi vasutakndla gyakori,indokolatlannunkaadd k6veteEsekkel szembn az egyesitett er&el val6 szembszdllds,
amelyle z fdyamate tapasztaktc* re szil keges, melyre kdz&n tqeksziink.
2. Kufturdlis egyiittmfikffis. A kultunilis egytlttmfikodAsnek els&orban a partner tagcsoprtok tagjainak taldlkozdsait kell szolgiilnia. Az eurSpi dllamok keletinyugati k6zelq6* miatt szilksQ1essdvdlik a r6psoportok kulturdlis killonfu6geinek meg6rt6*, 6s ezen
orszdgd< tMdnelrndnek k6zelebbi megismerdse.

A gyorsvasft
ambiciozusproiekt

3. Sportkapsolatiegyuttm0kd6s. A sportkapsolati
egyilttm6k&6smdjait a prtner tagcsoportokmegbEgyelkdpzelhesz6Eei alkalmdvalkellszabdlyoznunk.
egyitttmfikMds,illetvec*rebhet6s6g
t6 sportkapcsolati
lManig6-, tekem6rk6z6sek
6s turdkszeruezde te6n.
[\ - - : y',

\ ,,-

l

c,\
--MOSZ - Munkahel.vi Tagcsoportja
Budapest - Ferencvdros

ALE - Eln0ke

/Z?%."

IAPSAZEVEZoSOKNEK

Bir megszoktam
mir, hogykdriiln1zve
tirsdalmi 6spolitikai 6l etiinkterliletdn,azigynevezett,,nagyfolyamon"kisebbTENprotektje
Uni6egyiklegambici6zusabb
a ki- nagyobb
a vfzen.lbl gyornbban,hol
Az Eur6pai
hajdkjdnnek,s mennek
16millidrd
terv:a lassabban,
helyezett
hatalmas,
ECU{felem6szt6
ldtdsba
gyorn6haaz6rralsemben,s nEhaa sodrisban
Kolnt,Amszterdamot
es Londont
osszekot6sulva,vagy6ppen
P6rizst,
Br0sszelt,
az6ll6vizben
virakoznak.
ki6pit6se.
szupervasut
A haj6konemberekutaznak,hol segitve,hol gAtoluaa
PBKAL-nak
keresztelt6k,
6s19896tatervezik,
de
Avas0tuonalat
-,,eveznek"
is -, devannak
akiklfpkednek
it, akdr
A868kilom6teres
hdl6zatbol
egyedtil haladist
eddigkev6s
Epilltmegbel6le.
ugranak
hai6r6lhaj6ra,ugyhaladnak
el6re.
osszekot6
szal<asz
k6szt]lt
el.
a Lille-ta Csatoma-alagfttal
a dolog,nem,,illik"csak
ki6ptilaPBIGLmeredeken
csokkenti
majdazutazdsi tlailyetl6tokvagyhallok,bosszant
Haegyszer
k6t6ra igy jonni-menni.
Londonba
az0thdrom6ratfzperchelyett
id6t.Bnisszelb6l
egy6rahfszperc,Amszterdamba
mdsf6l
6ra
ritperclesz.Pdrizsba
Tdrtfntpedig,hogydzsunkinkegyikf6evez6sitelcsibftotmajdeljutni.
alattlehet
tAkegyhdromArbdcosra
nemis olyan
,,feddzetmesternek"
jelent6sen
felgyorsult,
mi6taa britkormdny
eldon- nagyonregen.Ezmeg6rthet6,hiszena jobb pozfci6,el6reA folyamat
vaet6szakasz
a Csatorna-alagutig
kitotte,hogya Londont6l
ktir,s tobbj ovedeIem,aznemkis
6sm0ktidtet6s6t
koncesszi6ban
a London
& ContinentalI6that6lagnyugodtabbmunka
6pit6s6t
dolog.Meghit a hirondrb6cos
biztosabban
halad,minta
(LCR)
Railways
cfurebiza.
- melynek
tagjaa Virgincsoport
6s a tdbbikishaj6.trladeegyid6ut1nproblfmAkvoltak,s el kellett
Az LCRkonzorcium
- 6pftifelah6l6zat
108kilom6teres
britszakasz6t.hagynia hajdt.Ezut1n
National
Express
azernberfia mhrcsakkorbendz:
Amellett,
hogyszubvenci6t
kapakormdnyt6l,
azLCRdtveszi
majd
Mi uan?lbva tovibb?
(EPS)
azEuropean
Passenger
Services
ir6nyitdsi{t
is.Jelenleg
ez
Ittwlanilnstlftatdn| deeqykishiMual.
Toffiek
kozdttaza
kozosen
azEurostar
Br|sszel-London
6sPdrizsacfu mfikodteti
helyzet,
hqy
egy
f
elcnptt
sakErtdnek,
nrtsik
Mrkdn
s npf dt
jdratait.
London
kozotti
E dont6s
c6lja,hogyu (tj&g kieg6szit6
gond
g.
x
rE
nyk
e
di
k.
Az
e
*t
e
I
ol
k
odtat
6,
ri
nt
e
I
e
ns1
El
d kd i
Eond
jusson,nohaezid6betelikmajd,tekintve,
hogyaz
bev6telekhez
s nilyenirtnyba.Lehet,
el6ttivesztm6gei
1995-ben
58milli6ECU-ra
nigtak. tamrajta,hogylnladaza ,,mgyfolyam",
EPSad6zds
hqy
ezen
a
tdren
mryon
lasan
cnbog?
Valarintazenherek
is dontott
Tobbszori
k6sleked6s
utiinv6grea holland
kormdny
milyennyomvonalon
haladjon
a szupervas[t
Am- gmdolkoddn
arr6l,pontosan
ilyenkdrd4sben
ssemnltwik? Akku legal1bb
a
kozofiszakasza.
A legkem6nyebb
di6nak t)erkek,
szterdam-Rotterdam
tuj& kaptdnyai
lnladjarnkaziddvel,
s nengadjamkle.
bizonyult,
mivela hdl6zat
legkolbfuesebb
szakasza
ott
Belgium
Amfgel1runkeddig,nindenkifogjanng j6l az evezdj1t,s
nohaavdrakozdsok
szerint
halad
keresztul,
alegtobb
utasafrancia,
gysze
rre,j 6l haIadjona midzsu
nk6nk,s kozbe
nazdrt
6s n6metszakaszon
leszmajd.Szerencs6re
egy6wel hizunk e
holland
kidltsunk
fel,
ha
ilyen
vdndorevezdst
l6tunk.
megegyez&t
el6mi,amelylehet6v6
ael6ttsikeniltolyanp6nztigyi
HoruflhCytirg!
szakasz
teszi,hogyateljesbelga
elk&zilljon
2005-ig.
egyevezos
(Eurdpai
Oal6gus,1997/4)
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K EGYJELENTESBOL
SZEMELVENYE
- MiskolcTiszaipu.-onaz 1823szeM6nyben
l6v640
6s
eleje6sv6gejelz6f6losleges
km/6sebess6gkorl6toz6s
jeleare
m6r
van
az
hiszen
mindkEt
ir6nyb6l
a
felsorolt
megt6veszt6,
hogy
Jelentj0ka VontatdsiF6noks6gnek,
jelz6eszk6z6kkel,
lev6
1806
6s
1831
szeV6nyben
tett0nk
c6lkiutaz6st
mozfenti
viszorrylatokon
napokona
jelz6sekalapj6n.A teljessEgig6nyen6lk0l, - MiskolcTszai 6s MiskolcRendez6pu.-ona legdonyrvezet6i
nagyobbprobl6ma,a kitriz6sn6lk0lilassfmeneteksokafelsorolunk.
n6h6ny6szrev6teft
- MiskolcTiszaipu.-l.,ly6kl6dh6za
emIit6st
lev6lass0menetekr6l
k6z6tta jobb 6s bal s6ga.A mell6kv6grinyokon
vonatokv6g6nyntj6tkit6r6
1ev6100km/6 sem t6ve, sok a k6zlekecl{i
v6g6nyonaz 18O6-1793
sz, szelv6nyben
6rint6kitfiz6sn6lk0lilasMiskolcfel6lnincseJ6jelz6je,
az irdnyban10 km/6sebessdggel
sebess€gkorl6toz6snak
olvashatatlans6ga
is vesz6van kit0are.
s0menet.A v6ltosz6moz6s
elejejelz6pedigaz 180OszeM6nyben
- Ny6kl6dhaza
lyes!(Fels6rakt6r.)
6llom6sll.sz.bal6tmen6f6v5g5nyAnaz
a MiskolcTiszaipu. 4 6s 81
1681-1698szelv6nybenlev680 km/6sebess6gkod6te A legvesz6lyesebbnek
vonatokv6g6nyntel6jelz6j6nek
h6toldala v6lt6jatit6ljuk,mert szem6lysz6llft6
z6sEm6dfel6lkit0zottlass0menet
j6banvan,6s rossza r6hthatos6g,
hogymilyenir6rryban
l6that6,teh6tfordftvavan.
- Az ir6sbelirendelkez6sen
vonatot.
adottNy6kl6dh6za-Ern6d6rintia k6zleked6
- Mez6zombor
6llom6sl. sz. 6tmen6f6v6g6ny6ban
a
lev680 krn/6
bal v6g6nyonaz 1624-1643szelv6nyben
lev680 knv6sebessEgkorl6toz6s
az'1627 374 sz.szelv6nyben
v6gejelz6300 m6tenelhamarabb,
lass0menet
el$e jelz6a 35 szelv6nybenvan, a v6ge pedQ a 47
volt kitfiane.
szelv6nyben
- Asz6d4od6ll6 koz6tta jobb 6s bal v6g6nyona 490- szelv6nyben.
jelezni,frogy
Fentimeg6llapflt6sainkkal
azt szeretn6nk
lev690 km/66lhnd6lassfmenetegyik
370szelv6nyben
a
hiSnyoss6gokat.
Az F. 1. sz.
hhny6r6l
a
lass0menet
megsz0ntetni
sz0ks6ges
ir6nyb6lsirrcskit0are,a kit6z6s
pontia
Jelzdsi
Utasit6s
168.
csak
rendelkezik.
kimutat6snem
,Ftmeneti"kitriz6shi- lsaszeg-P6celk6zdtta 288-210szelv6nybenlev6 6nyr6lt6rgyal,a lass0menetek
legyenekkitfiare. El6g
t6nyez6ez ahhoz,frogyne
elejea 286 szel- fonte kozleked6sbiztons6gi
100 kn/6 6lland6sebess6gkorl6toz5s
vagy
elint6zni
egy
lehessen
v6nybenvan kitriare.
,,nincsp6nzjelz6eszk6zre"
- K6b6nyafels6-K6b6nyaki6gaz6s-R6kos
m6rugyis ismeriK'- felki6lt6ssal,
el6gaz6s a ,,r6gilass0meneteket
balesetanyagi6s erk6lbek6vetkez6
kozotta 21-14 szelv6nyig40 kn/6 sebess6gkorl6toz6shisz,egyesetleges
nem
m€rhet6.
Megiegyezni
kiv6njuk,hogy
f6l6sleges
kiimi,
csivonzatAhoz
de
a
60
km/6
sebess6gkorl6toz6st
van,
p6lyaseilletue
szolnoki
koll6gakt6l
a
orsz6gj6r6
ford6s
budapesti
seg6dkonyvben
60
km/6
hiszena menetrendi
pbb
van
vonalain
lass0menet,
csak
tudjuk,
hogy
m6shol
is
a
MAV
m6r
tartialmazza,
akkor
mi6rt
a
bess€g,de ha
s6t lehet,frogrytffi is, de ennyi hib6s,vagy hi5nyos
vAgdrryra?
- BudapestKeletipu.-onaz 6rkez6vonatok20 kffl6 kit0z6stseholsemtapasztaltak.
Kerj0kjelent6srink6s irbblt6 sz6nd6kunktudom6sul
elejejelz6jecsaka 8-9. v6g6sebess6gkorl6toz6s6nak
v6tel6t,
nyokonvan kit0ane.
Tdrgy: Lassrtmenet-jelz6kkit0z6se
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A MAVRt.Kiizponti
Munkav6delmi
Bizottseg
munkii6r6l
n NllAVRt. KozpontiMunkavedelmi
Bizott- K6szuljon
a munkabiztons6gi6s ergon6s6g1996.ev elej6t6lfolyamatosan
figyelem- miaihi6nyoss6gok,
az el6gtelenfenntart6si
mel kfs6ria G6p6szetiSzakszolg6lat
fele- munk6kkovetkezm6nyeinek
felsz6mol6siil6ss6gikor6betartoz6vontat6j6rm0vek
6s ra egy hat6rid6sutemteru.
vontat6si telepek biztonsAgtechnikai
6s
Indokolta szakszolg6lat
kotev6kenysegi
munkabiztonsAg6t
befoly6sol6
6llapotAt
6s r6betartoz6infrastruktfra fejleszt6s6tszolhelyzet6t,
a hi6nyossAgok
megszuntet6s6re9A16terv k6szit6se,amelybenszAmit6sba
eredm6nyess6g6t.
tett int6zked6sek
veszik a vontatAsif6noks6gekalapvet6
A Bizotts6g
a szakteruletek
munkav6delmitechnol6gi6inak,
mUszakiberendez6seinek
jelz6sei6s javaslataialapjAn korszer0sit6s6t
k6pvisel6inek
6sa megl6v6termel6berentobbalkalommaltdrgyalta
e probl6makort
6s dez6sekfenntart6simunk6inak6s az id5javaslatokkalelt a szak-igazgat6s6g
veze- szakosvizsg6latok
p6tl6s6t,
elmarad6s6nak
t6se fel6 a nehezm6nyezett
hi6nyossagoka kocsilakatosok
munk6ltat6si
biztonsAgafelsz6molasa
6rdek6ben.
javft6rs6t
nak,munkafelt6teleinek
a munkaA BizottsAg1997.m6jus27-i ul6s6nis- v6gz6shezkot6d6munkav6delmi-szoci6lis
m6telten6ttekintette
6s vizsg6ltaa fentieket ell6tAs
e16fr6s
szerintikie169it6s6t,
a munkaa szakigazgat6-helyettes
besz6mol6ja
alap- helyi oktatAskepz6s
hat6konysdg6nak
nojan.
vel6s6t,az oktat6s-technikai
fejleszt6s6t.
A Bizottsdg megiillapitdsai,javaslatai az
A bizottsdgtovdbbdkezdemdnyezte:
aldbbiakban foglalhat6k ossze:
gyakorlattal
A szakigazgat6sAg
megfelel6
6s
A szakszolg6lat
el6na vezet6v6lt6s
ellen6- k6pzetts6ggel
rendelkez6munkabiztons6gi
javas- szakembert
re az 0j vezet6sa bizotts6gkor6rbbi
foglalkoztasson
a munkav6delmi
lataitint6zked6sei
sor6nfigyelembe
vette. ir6nyft6si,
koordin6l6si
6sellen6z6sifeladatok
Egyr6szta vontat6sitelepekkarlcantart6siell6tas6ra.
amelynekeredm6nyei
tev6kenys6g6n6l,
el- A szakigazgat6s6g
surg6senjog-, hat6ss6sorlcan
a mozdonyvezet6
6ll6sokban
cse- 6s felel6ss6gi
kor6nbelula munkabiztonr6ltvagyjavftottberendez6sek
nagyobbda- s6ggalosszefugg6munkav6delmi
szab6jelentkezik.EzekkedvezSen lyozastt6rgyi 6s szem6lyi
rabsz6mAban
vonatkoz6sban
befolyAsolt6k
a munkakorulm6nyeket,
a biz- v6gezzeel.
tons6gosmunkav6gz6s
felt6teleit.
programjdnak
A MAV munkav6delmi
16M6sr6szt
a j6rmfijavft6i
felUjit6si
tev6keny- szek6nta szakszolg6lattargyi programjiit
s6g keret6bentervbevett korszer0sit6sek-dolgozzaki, amelyn6lvegy6kfigyelembea
n6l is egyenranguan
vett6ksz6mftAsba
a foglalkoztat6si
csopodokrnunkafelt6teleit,
munkabiztons6gi
kovetelm6nyek
6rv6nyesi- munkabiztonsAgdt
javit6int6zked6seket.
t6s6t,a mozdonyvezet6k
eg6szs6g6tk6ro- Atfog6anelemezz6k
a szakszolg6lat
munp6ld6ulzaj,rez- kabiztons6gihelyzet6t6s tervezz6kmeg
sit6 hat6sokcsokkent6s6t,
g6sek,klfmat6nyezdk
stb. A munkabizton- azokata feladatokat,
amelyekhathat6spresAgi,munkakor0lm6nyei
hi6nyossAgok
fel- venci6teredm6nyeznek.
sz6mol6s6nak
utem6th6triltatjaa sz0kkolts6gkeret,a be nem szerezhet6alkatr6szek.
A bizotts6gezt a korulm6nyttudom6sul
veszi, ennek ellen6rehalaszthatatlannak
tartjaa kovetkez6ket:

%
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BEMWATJUK

CzotterG6bor:

Hazat616s
Harmincev nagyid6,hdromikszlatinul,Ennyiidejemdr elmentemhazulruL
- Sdg,
Szeretettszephazdm,Kemenes-alja,
csak
hazavdft.
vonzott,
eWrc
Minta mdgnes
fme,megfdradva,megtoruemegihttem,
Klomdtercknekezrci mogoftem:
Villany,g6zos,dieel mozdonyokkercke
Foryoftalattamaz orczdgondt szerte.
Tdmpe Istvdn, o MAV ehtitce

H0gomrtgykoszdntott- vez6rAr,me$oft61?
Gyerc,pihenj kicsita Sdghegykebel6n!
- a mihdlyfaiCser
Ofta Kemenes-hdt,
Az is szeretteged,menjdleak oda fel!
Rdldtsza falunkn,a Cincavolgydre,
!
L6tada Sdghegyetteljesszdpsdgdben
j6,
vagy,
mindig
melleftem
hogyTe
,,Kszldnyom",
Az 6lekedv,rem6ny,biztonsdgelnem hagy!
)rcgpdeftbe$ddaz utjavdgn jda
Ragyo$onhdt neUtundokl6szivdrudny!
Haddmuksam m6g meg orczdgnak- vildgnak,
- ,,NurminaK'Hogya gdzmozdonynak
nincspdrja!

Apt6 pici gdlokl<al mcglzpti az ellafelzt

Eztavil1ghirfrmasindtmeghajtom,
Szerclmesg6pmet a kezembentartom.
kormdtlemosva- udulniAz AtfustjAt,
Kishtigom,eak Hozzddjovok 6n orulni!
Ift a kozelbenvanMo6r Lajosmesterem,
mindigmesdlhetem.
Kinek6lmdnyeimet
lft a hitespdrod diesel-masiniszta,
Ujaimrd 6 is orornmelvdr vissza!

Az egntlcn hogdsznk, Guffi Istv6t nugdttyosfiga
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Az ehdk, afot& 6s ahdziasszoty

&kimnafupkolds?!

A lcghdldsbb nez&,

Hidtu volbk j6 tantudliink..

TiszteltF6szerkeszt6Url
Most al*or fiitytilelg wgy l@nry,dljak

6r6mmel Ertesitem6nt es hpjukon kereszt0la
mozdonynrezet6ket,
hogD/
a nyiregryh6zi
VasutasM0vel6d6siH6z j0nius2G6n nagy 6rdekt6d6smellett
sikeresenmegrendezteaz OrszAgosVasutaspool.,
bili6dversenyt.
Aversenytmegnyitotta
P6klstv6nf6v6dn6k,a MagyarOlimpiaiBizottsagtagja,a NyiregyhaziVasutas
SportClubeln6ke.Jelenl6t6vel
megrtisztelte
rendezv6rry0nketSuszterCsaba,a VasutasokSzakszervezet6nekcsom6ponti
titk6ra.
Mintegy90 f6 vasutasdolgoz6r6sar€teleemefte
verseny0nk
szinvonaldt.
A helyezetekoklevelet,6rmet6saj6nd6kutafv6nyt
vehettek6t a verserryv6g6n.
Rem6ljUk,
lqy ezzelarendear6nnyel
hagrom6nyt
terernt0nk
6s ezent0lis sikerulszinvonalaskuftur6lb
6s spqtrendearEnyekkel
el6segften0nk
a vasutas
dolgoz6kkuhur6ltszabadkJ6kihaszn6lisAt.
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