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K6vetkezett a nap f6nypntia, a tulOSZ Vasutasb6l. A Bib6 lstv6n Gim-
ndzium soortcsarnoka adott ottront a mozdonyvezet6k nagyrendea6ny6-
nek, ahol'is bevezet6 gyandnt a kiskunhalasi Studio-2000 tAnccsoport tagiai
vardzslatos tdncbemutal6val arattak a n6z6k kor6ben - tapsviharokban
meqnyilv6nul6 - frenetikus sikersorozatot. Elhangzott az esem6nyhez ill5
veri 6, de a legnagyszerUbb produkci6 az volt, amikor Gusztos KAroly
hskunhalasi mozdonyvezet6 - git6r' 6s 6nekm0vesz - el6adott k6t szdmot'
amely szivhezsz6l6ah meghat6 volt, 6s term6szetesen az elmflt id5ben
elhuiyt mozdonWezet5k6l sz6lt. (A Mozdonyvezet6k Himnusza voltl)

Erd'ekes ertz6d volt, amikor is Kov6cs ]Glman dllamtitkar krisz<htiiie melletl
JGll a vasrit Eur6p6bal" lelsz6ral Siipc J6asef ttiOSZelrxiknek eml6$elwnyt
t0zott a zaKia hEtf*Afra.

A vacsaarendfngyd el6dtelekent a lvlOSZ-fupa ilnnepelyes aedmenyhir-
det6s6re kertllt sor. Aaapatok - helyez6sUkrekmegfelel6en - hpdwl' amek'
kel b aiAndelokkal gyarapodtak. tu egpnitelpsitmenyeket b diiaztak, igy a
legiobb lcpus cimet a soproni \hss bszl6, a mez6ny lEiStia elismaest a
m-isltotC lutrasz tamas tis a legtobb g6lt n$ dllat (a g6lkit6iyi cimet) a szint6n
miskolci Ort6 Sandor kaph.

Krivetkezett - a vacsora elkdltes6t k6veben - a [ilOV \hsutasbal, ahd a

Welorne egy{itese hfuta" a blpal6val6t. $f6l utan egy 6rakor a hrdloz6k
k6r6ben a hrnbola olozott kellemetes izgalmakat 6s derjiltsegeket. l'hinal
h6romkor kezdett riil<ulni a mozdonyrrezet6k bdloz6serege. All'ltt6lag hat ut6n se
naom akar6zott ih5hany Mloz6nak hazamenni.

inz iiciarasta,lOs tuCti, frogy milyen fad6ba kell becztani a rossz itj6t,
tudniillik csak a baloz6s ijei6n eset lomdy intenzitdssal az es6,)

Kiss6 h0vris-szeles, de sz6p natrilt6ses kJ6ben a szombat $zakaiszellemi
es fizikai feszulb6g levezetesek6nt a kishnlnlasi HaHr5r D6zsa Lorasblola
tenileten a hatAr6nik szE, kecses, tjgps es okm n@6b1ild<al arattak elb-
mer6st a nez6k kri6ben. A vArc Fazekas G6ba 6ltal6nos iskol6s tlgy€s
tomdszai ragadhtAk tapqdasra a nez6saeget. A \hgpnv6delmi Aapitv6ny
i5vdtriMl a kommand6soll produlci$a, es a helyb,6li m6rkakeresksd6k aut6be-'mutatda 

tete sziness6 a rasarnapi d6ilel6Rit Aki vbzont mAs pogramra
,*rezett', szdlemi 6pldl6{<ul megt*inhefte a Fhlasi csipk*6zat, vagy a
Safrik-fele m0ktid6 szdmalmot b.

B0arizasldppen a las0t6llomds peroniAn szint6n a kisbnhalasi wsutas
friv6szenekar ktjszrjntitte a magfar mozdonpnzet6k hara.tel| brt6 mintegy
fdezres 6borat, akrk lizonyAra szivtikbe zAr'tAka szep emlek0 Kiskunfslast,
nern csak a wsutasnap-Okdn. .

Adtnk u fillamtlkEr v6lenEnY6rc
- Hqy Arezte magat a mozdonyvezet6l( vasu

bsrnqi unqq4n Kw6a Kdhndn a
plitikaidllanfrlkAn?

-l(frntul!
- Milyanek tartja a mozbnyvezedk

ddk all<ahnnal negnr*zett tmryq-
wozatdt?

- lvlcri m 6 r ar* j6 hq yan d nya uan. lgazAn
minden szanpnffi, az ffigiek is hangulateak
vdtak. J6l sikerultrte*'.minfuftrd6, de a rertezcs
b a nagasiC<dAt tizq\yftotta. En a fela@nmel
6 nW gyermd<mmel ezen a kAt nryt P
hreztuk nagu*at: kddh(tzAs, kiSlyds fti,
mail a uaaiasMlon kifr fi m4s; firmt va6on,
kellmcs zare ,f1szerezte" a nozdarryvezdil<
endezv*rybt. CalAdias, igazi vawbs mozhny'
vadhrqvdtez!

..''|ir|J...,,..,:iltil8iii:::it.#:iiiiiliii,ii:il:1ii:i:i:ii::ii]]:i:l::1ii,,.::,;i;::i1i:i.l..].:li'r:::j::jil:]ili]1jiliii.li.ii.ii.}f

A kishnhalasi MAV Mfuel&Esi Hdzfiiv6sunel<ara azdUntdsonlbgadta, nnjd brlcsidata

a mozdoryv e zetdk s olca6 gdt.

Az ALE n6met mozdonyveretd

Nagyon 6sin6k vagyunk egymA al, azt is
megnondanenK ha nem tebzene. De ma*
h arm adlAra v an alkalan a m agy ar nozhny-
vezetdk vendegszerctetet 6lvemi, 6s a,ak a
bg1ofu benyunAslkal tArilnk haza. N6.
meh(szSgban an'met
is vannak ilyen 6s hasonl6, de teljexn mis
karakte rfr ren&ahnyek Osin6n, nekilnk
van mit tanulni a magyar mozdonyvezet6k
ef6b rendezr1ny1t ilbt6en. Nagyra 6ft6-
kelfuk az lsszetafto er6t, amit a ren&z-
v*nyek alatt is 6rz6kelni bhet, \sszefogja a
ErsasAgot, a szaknht

Mob6r Itszlb 6s Budai Sfuor
( Doro g Vorands i Krettdz tts 6 g ) B z- n

nutzdorryvezet&kitldk,,in gtkzd6 kmCjdtut "
Murvai 7,sok q Bzpki Vontat4si Ffutibdg

rw.ndoryv e zet6j e ( kbzApcn ) s zlllla na
az elfudrosi szerelvhnyel Budapest 6l

Kishothalasra a veztr waknt 6s cul&ltagiaikat
a v asutastuli tztdco&ty sotozafia

Gusztos Kdroly

A nagy l<ani z* I m ozd o nyv*t6

Antal Tam 6s (lizenhAt 6ve mo zbnyve zet6,
a focimwk hangos kommentdtora volt):
huszonhArman jiftAnk, t4y 6rzem i5ldkerilt
ez a ren&Neny is. Jo voft hozz^nk ui6
lehl6s is, k'lartott es szeretwnk is voft. A
programok megbhlfiek voftak Atavalyi na-

Won j6l skerflft, azt hftAk nem lehet t1l
frcilehi, & (tgy 6rzem, hqy a kisl<unhald
mozdonryezet6i vasuta$ap is nagyon'1
sikenitt.

Kdt6 llui?^ fu, j & vohak a M O SZ-v e ze tdk..
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K0zuti-vasfiti szi ntbeni keresztezfld6sben

Rendkivril srilyos anyagi k6r, 6ri6si iddveszlesQ;, sok 6ras fenn-
akad6s a kozuti 6s vas0ti kozleked6sben, a vasuti menetrend
,,felborul6sa", de legink6bb a p6tolhatatlan emberi 6let, 6letek
elveszt6se figyelmezteti az 6rdekelt szakmai szervezeteket, a
tirsadalrnat, hogy tarthatathn a szintbeni kozutFvasfti keresz-
tezfi6seldrcn a tilos jelz6s ellen6re rahajt6 g6piarmfivezet6k
miatt tort6nt sdlyos kozleked6si baleseti helyzet. De az egy6ni
lelki (6s olykor emberi 6letet kqretel6) trauma, arnelyet a moz-
donyvezet6nek, az egyetlen, tehetetlen helyzetben l6v6 szem-
tanunak 6t kell 6lnie, az sem a ,,konnyebbiK' 6t6lhet&6tv6szeF
het6 k6zlekedesi baleseti r6sztvev6i helyzet. Mert a masszF
vitrisukr6l ismert mozdonwezet6k is s6rtil6keny lelk0let0ek. 6k
sincsenek szikl6b6l,,f aragva".

Megfelel6 vasuti (f6nyjelz6s, soromp6s stb.) kozleked6si el6
6s jelz6tabl6kkal ellitott az a minlegy hatezer szintbeni koztrti-
vasuti 6tj6r6, mely a MAV-h6l6zaton van. Az elmr.rlt evben kozriti
j6rmfi 6s vonat titkoz6seMl 98 baleset volt, ebb6l 80 f6nysorom-
p6val biZositott 6tj6r6ban, 18 soromp6 n6lkrili 6tj6r6ban kovet-
kezett be. Negpenketten meghaftak (kozottrik egy v6tlen moz-
donyvezet6 is!), hatvan ketten sfl yosan megseniltek.

Indokoft a KRESZ-m6dcftis keret6n beltila koznti-vasuli szint-
beni keresZez&l6seldren val6 athahchskor a gffirmrlvek se
bessegkorldtoZsa. Deaz is indokolt lenne, hogya g6piirmrivezet6k
a szallltott utasok (ertekek) biaonsaga6rt viseft felel6sseg6zd6t
er6sfteni. En a kozr.lti kozlekedEsbiaonsfui es balesetmegel6zesi
tiloz6f6il korette a tobbszoros feltal6l6 l#d S6n&r, aki egy, a
g6pprm0vezet6k r6sz6re vesz6lyhelyet, -helyzetet el6plz6 ke
sztil6ket alkotott. Ez val6iiban egy saiatos mank6, egy olyanplusz
seg6deszkoz, amellyel a megel6z69 segfti.

A VJK-01 (VJK = vesz6lyjelz6 ftesztll6k) sz6mmal bejegyzett
6s lev6dett mfiszaki takilm6ny fejlesZ6set - erkolcsileg 6s anya-
gilag - a Kozleked6si, Hirkozl6si 6s Viztigyi Miniszt6rium, va-
lamint a Hung6ria Biztosit5 Rt. istamogatta. A Mozdonyruezet6k
Szakszervezete a minapi ktildottkozgy0l6s6n erkolcsi 6ll6slog-
hl6s6val timogat6s6r'61 biZosftotta a feltal6l6t 6s t6rsail, hang-
stilyoaa azt, hogy a mozdonwezet6k is 6rdekeltek minden olyan
balesetmegel6z6 megold5sban, amely 6leteket menthet, rend-
kfurlli anyagi kirokat el6zhet meg, nem besz6lve azokrd a
lorgalmi fennakad6sokr6l, amelyek egy ilyen rendkivUli esemEny
kapcs6n kiahkulhatnak.

Mit is tud a VJK{1 vesz6lyhelyzet elQelz6 berendez6s?
K6drendszerekkel zavarv6dett ado 6s vev6k6sz0l6kb6l 6ll. Az
ad6k6sztll6k (a 25x3x0,8 centim6teres A38-as, fves lapo$/as, a
veg6n k6t rn6gneslapocsk6val) a k6zrjtivesz6lyes hely el6tt -
felbont6s n6lk0l! - az uttestbe 6lland6 m5gneses sork6nt kenil
telepft 6sre. ftbb 6vtizedig mU kodik (vagyis sug6roz), krilon ener-
glaforrAsra nincs szriks6g, kabantart6s{ nem ig6nyel. A jelad6
sem az id6i6rasi (aszfaltozAsi) m0veletek nem befoly6soljik
mfikodes6t. A k6drendszer miatt csak k6zeled6skor jelez a k6-
sztll6k, visszafel6 ellent6tes ir6nyu, vagyis nem jelez l6nnyel,
hanggal a vev6egyseg. Hordozhat6, mobil v6ltozatban is k6-
szft het6 a jelz6berendez6s.

A vev6k6sztil6ket a g6pj6rm0vezet6 l6t6szog6be kell elhe-
lyezni (pl. a m0szerfalna), hogy ne csak a hangjelz6sre, hanem a
l6nyjelzesre egyiittesen ludjon reagilni. A vev6k6szitl6k 6rz6-
kel6je a vesz6lyes helyen elhelyezett ad6k6szul6k jel6t 6szleli,
azonosftja, majd m0kodesbe hozza a f6lreismerhetetlen 6s fF
gyelmeztet6 hangot kibocsat6 jelz6k6sz0l6ket, egyidejfileg a
hpjAra 6llftc{t piros h6romszog f6nyjelz6st ad A k6tf6le -
audiorizu6lis - jelz6s csak a j6rm0vezet6 cselekv6 beavat-

koz6sira (f6lqceclal vagy nyuglez6 gomb m0kodtet6s6re) sz0nik
meg.

Tizenk6t voltos, de ett6l eh6r6 lesztiltseg eset6n 6talakft6
(2412 DC) anamforr6s m0kddeti a vev6kAsztil6?d.. fu6z:fdr#

nldbt*tyavaL

fejet (vagy fejeket) a g6pj6rm0 alvlzAra helyezik, illetve rogzftik,
szint6n nem befoly6solia m0k6d6set a meteorol6giai k6nilm€ny.

Es sz6lni kell a k6ltsegekr6l is. A rnAgnesiv ad6k6szul6kek
telepflese egy kozuti-vasuti szintbeni 6tj6r6 aslaltburkolat6ba
1997-es 6ron, mindk6t irAnyban 6s oldalon 5G60 ezer forintba
kerril. A vev6k6szril6k minden tipusri kozuti g6pjArm0n6l alkal-
mazhat6. Az egyszer0bb - minim6lis szolg6ttat6st nyujt6 - ke-
sz0l6k (idei Aron) lftezer, az affirQzrt6s vdltozat 15-20 ezer
forintba kenil.

A vesz6lyes helyet el6jelz6 rendszer el6nyeihez tartozik az is,
hogy ftiggetlen a kozuti jelz6berendez6sek, l6mpak, f6nysorom-
p6k 6szlel6s6t6l, mrikodes6t6l, azok 6llapot6t6l, illetve hat6-
konysag6t6l. Az ad6-vev6 jelz6rendszer hazai alkatr6s zelb6l,
hazai munkaer6 ig6nybev6tel6vel allithat6 el6, egyszerfi, ab,-
csony kdltseg (76ny0, megbizhat6sig6t szak6rt6 vizsg6latok ta-
n0siiti6k. A gy6rt6sra, forgalmaz6sra, telepit6sre, fejleszt6se
Crossing n6ven gazdas6gi t6rsas6got hoznak l6tre.

Az eddQi tapasztahtok6l is ess6k sz6. A zirci illet6kessegfi
feltal6l6 avesz6lyhelyzet elQelz6 rendszer megalkotasat az 1 992-es
porbolyitragedh sokkol6 hatasa indftdta el. A k6vetkez6 ev marci-
us6ra megindult a telepftes 9 kozutFvagni szintbeni keresztezG
cl6sekn6l, a 82e l6t.rton, ille{ve a ves4cremi korgyfrfi (koznt-k6zr.rt)
keresztez6dAsben. Hat kozleked6si vAlhlat 11 aut6busza mellett 5
vem6lygepkei is kozlekedik a vesz6lyhelyzet et(ietz6 beren-
dez6ssel. A refererciahelyek m0kod6s6r6il, megbfzhat@6r61, a
keszil6k alkalmazhat6sagar6l - esemenynaploban rogzftetten - az
alkalrnaz6k elisrnerden nyihkoznak A TtjV Kozleked6dudon6nyi
Int6zet afial vegzett atf€6 vizsgah eredm6nye a rendszer Uzton-
s6gc m0kod6s6t meger6sfti, ber/eze,tes6t es elterjesZes€t jara-
solia. (Nerncsak fix beszereles lehets6ges, hanem idellenes v6F
tozatban b, amely a ktilfoHi gepi6rm0vek sZm6ra jelz6berendez6s
kdcsonz6set seg ft en6 el6.)

A vesz6lyhely el6ielz6 berendez6s alkalmaz6sa 6s elterjesz-
t6se hozzAj6rulhat a l(ozrXi kozleked6si balesetek megel6z6-
s6hez, csokken6s6hez, s6t, mondjuk ki b6tran: emberi 6letek,
anyagijavak megment6s6hez. Lehet ez pr6nzk+5rd6s?! I

Vesz6lyje lz6 k6sz ri 16 k

A UlK4 I vcsze$jdzf teMk fttuAldja a zirci H6dI findor
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A Bz motorlocsk beszrzesere a mell6l$Dnalon a gozrcnht6s megsztin'
tet6se, valamint az AB, Afu mobrkmk kinltasa 6rdeloben kedilt sor. A Bz
moto*ocsk m0szaki szhrcnala a beszerzeskori KGST iped szinvonalat
ttrkdzi.

A motorkocsin a felmertilt m0szaki problem6k
miat m6r a 80as 6wk elei6n fdyamatcan kellett
Ahlakit6sokat vfuezni. lgy kortilt sor ptild6ul a
dfzdmotq cser&e is. A motacsere il pdd6.ua
az akkai lehet6s6geket.16k6s devha hianydban
a MAV csak 20 LE-wl kiscbb tdjesfh6ny0 mobrt
h.dott beszerezni.

A 9Ges 6w eleih nyflt elGza lehetSs6g ku-
szer0 f6darabok megv6telae. Eldor kertllt be-
6pi6sre az els6 VOITH DIWA fnit6rn0, melynek6pi6sre az els6 VOITH DIWA hit6m0, melynek
k6t nagy[avirtis kiizrittituEsblpsftmenye tlruaese a iavibtt ftdga 2M70 lip.
hait6m0v6n*.

egyik elem€kent, EUBOFIMA 4. kset6ben vegzett dhlakitasokndl nagyobb
h[i5 keri]lt Hoitesre es cser6lfik tribb motorlocsin6l a hklrcztatihts h0tesi
rendsza elemeil b. Folyik a vizs$lab a mobr h0t6vizszivattytt tdiesit-

rn6ny6'bK mdy az eddigi meresek szerint nern
deg6'd6.

A kerdes korndex vingdlatAnak befei€z6se
utAn a megold6sok ismeret6ben keriilhet sor a
konk6t int6zked6sekre.

Avez6rl6si rendszerben a Bz motorkoqil(rdl -
nerncsak a Bz-300 sor.-r6l - megl66 gyakan

"d6fadul6 meghiMsodas dharitAsfua iavaslabt
ddgoz ki a k6t kjvitelez6 Jarm0iavit6 Kft lodr-
nd6gkt OszteVa. A m6dositrisokat visszame-
n6leg minden i6rm0vth vegrffiuk
6ites6t salrm a penalsyr l*ebsegek u0kis-

Afait6m0cseret kdwt6en sztrletettdtht€s aiArm0 kisebb kuszertisitb6re,
mely tdles f@aopct csa6t, bds6 utas6r dtalakiHst plentett. Javultak a
kordbti 5llapotroz k6pest a mozdony,vezet6k munkakixdlmenyd b, tdbbek
kizdttiavult a vezet6fiilkef0t6s €s tijvezebdles keriilt beepitere.

Jelenleg a legrqpbb gondot a fitbb motckocsirdl lellepS es fiibbf6le okn
vissza'azefret6 h6t6si ebgtelenseg okoza. A poblema megdd6s6ba b+
kapcsol6dott a Reba Rt. b, a J6rm0iavirt6 Kft-k mellett. A mfszaki megoldAs

A Bz motorkocsi korszer6ites6t salrm a penalsyt l*ebsegek u0kis-
s{p miatt nem lefretett tefieskrir0en vegr*nihni. Az elvQ;zett m6dcit6sok
azonban tiztositidk a i6rm0vek ddagen 77-79loc tizemkAsas6gi uintiet,
mely a vmtat{6rm0vek kiz<jtt - beleertve a villamosmozdonyolrat b - a
legmagsabb t6rt6k Torabba a Bz motorkocsi a legolcs6bb tlzerni von-
tat{drm0 a MAV Rt. szem6lyvmali kddelcdes6ben.

Tovlbha b wrjuk mozdanyvezet6 kdl6$ink epit6 idleg0 6szev6bleit,
iawslatait.

.trl6sz Gyuh szakigzgt6

A G6p6szeti Szaki g azgatos6g
gazdelkod6si ir6nyelvei 1 997. 6vre

A gazd6lkod6si ir6rryelvek a UnV Rt. 1997. 6vi Uzbti
Terukoncepci6j6nak ismeret6ben a szolgAlati f6rnks6gek,
a G€p6szeti K6zpont 6s a GSzl G6pt€szeti lrod6inak ve-
zet6i 6s dolgoz6i szAm6ra kiv6n segits6get adni az 6ves
gazd6lkod6si f eladatokhoz.

Az 6ves UzletiTerv v6glegeslt6se el6tt, nem tartalmazza
a konkr6t bev6leli 6s k6ltsegterveket, vahmint a natur6lis
el6ir6nyzatokat, de a gazd6lkod6s f6 ir6nyaira a f(ryelmet
Syekszunk felhivni.

A I,IAV Rt. UztetiTeru f6 eldirdnyzatai:

4,5 Mrd Ft 6llami szerepv6llal6s 6s az Ozemanyagiba
6pitett fogyaszt6si ad6 visszat6rit6se.

Bev6tel, k6ftsdg, eredrndny
(MFt)
145 098
1s8 998
- 13 900

51 anyagj. 52 szem6lyij.
MFt MFt

Bev6tel
K6lts6g
Eredm€ny

Kartuntartdsi kdtsegek

Termel6i6rindex
Forint le6rt6kel6s

Teljesitmdnyteru
utasf6

v6hoz6sa
Utas km

v6ltoz6sa
Arutonna

v6ltoz6sa
Arutonnakm

v6ttoz6sa

18%
15"/"

155,2 milli6f6
+O,2o/o

8397 milli6 dkm
+ 1 , 9 h

45,6 milli6 tonna
4o/o

8O51 millitl6tkm
+7,5o/o

Villamos motowonat

Dizel motorkocsi

Villamos mozdony

Dizel mozdony

Szem6ly 5s poggyAsz kocsi

Tehed<ocsi

Villamos blabmozdony

Dizel bhtSmozdony

2134.4 57338
276M0 s85654
376n5 776996
721 185 1 537 181
ilo 885 4U38s7
329 931 2 91s 789
2279s 38798
73 960 13't 602

osszes
MFt

?a452

199 670

2286€,1

497 857

34213/,6

1867 471

4 539

&407

Az uzleti tervkoncepci6 fenti kiindul6 el6ir6nyzatai feft6'
telezik

- az Ozemi munka javft6rs6t,
- a tor6bbi l€tsz6m-racionaliz6tl6st
- a vagyonhasznosit6sb6l el6rhet6 bev6telek n6-

vel€s6t.
A MAV Rt. 1997. 6vivesztes6ge a 13,9 Mrd Rot nem

haladhatja meg.
A tervkoncepcir5 az alapell6t6shoz sz0ks6ges termelEsi

6rkieg6szit6s nagys6g6t 39,3 Md R-ban hat6rczta meg.
A K6[segvet6si 

'l6rv6ny el6irinyzata ezzel szembn
,1 Mrd Ft, ezt kieg6sziti az Web fon6sb6l rr0itand6

Avontat6 j6rm0vekfajlagos k6lts€gei az 1 996. 6viszintet
nem haladhatjAk meg,

A sz6lllt6si feladatokhoz sz0ks€ges vontat6j6rmfi sz0k-
seglet a villalati tervjavasht szerint

dolgoz6 6llag
(db)

Villamos motorvonat 15
Dizelmotorkocsi
Villamos mozdony
Dizelmozdony
Fgyef vontat6i6rm0
Osszesen

201
298
349
37
900

A szemelykocsi napi athgos dolgoz6 de'rahs,zAm22!X)
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db. A tervezett 1353 db f6vizsga sz0ks6glettel szemben
csak kb. 1000 db-ra jut k6lts6gkeret, ezenkiv0l kb. 250 db
forg6v6zcser6s rOszlegvizsg5latot teruez0nk.

A szakszolg6latnak 14225 db 0zemk6pes MAV int6zeti
teherkocsit kell biztosita ni az Arusz6llit6si teljesitm6ny-
teruek teljesites6hez.

A gEpszeti szakszolgdlat 6ves teru6nek el€iirdnyzatai
6s jellemzCii:

A MAV Flt. ugyan eredm6ny-k6vetel m6 nyi rendszedce n
gazdAlkodik, de a g6p6szetiszakszolg6htra alapvet6en a
k6lts6ggazdAlkod6s a jellemz6. A s2ak6gi gazd6lkod6s f6
kovetelm6nye, hogy a t6bbi szakszolg6lat r6sz6re a vasfti
j5rm0veket, eszk6z6ket, szolg6ltat6sokat a v6l lahti, szak-
6giterveldrcn r6gzitett mennyis6gben 6s megfelel6 min6-
s€gben biztosftsuk.

A v6llalati 6s rgy a szak6gi tervek is, a gazdas6gi 6v
fofyam6n a vas0ttal szemben t6masztott ig6nyek, kere-
setv6ltoz6s miatt, vagy m6s bels6 elhat6roz6son alapulva
v6ltozhatnak, amely valamennyi szervezeti egys6g szirt-
j€n gyors, k6lts6g6rz6keny reag6lStst k6vetelnek meg.

A teruhez rendelt naturdlis el6ir6nyzatokat a tervezett
k6fts6gfelhaszn6l6s mellett kell teljesitteni.

A szolg6lati f6n6ks6gek az 5ltaluk teljesitend6 natur6lis
vontat6si teljesitm6 nyeket 6s az ehhez re Mel kez6sre 6116
vontat6 6s vontatott j6rmri 6llagot a teryez6si fSzisban
el6ir6nyzatk6nt megkapt6k, ezek 6s a KGF 6ltal kiadott
Teryez6si lrinyelvek alapj6n k6szitett6k el a bev€tel- 6s
k6lts6gteruOket.

Ez a jelen te-rvez6si fAzisban nem tekinthet6 v6gleges-
nek, mivel azUzleti Terv egyeztet6se folyamatban van, a'
vegs6 v6ltozat m6g nem alakult ki.

A terv elfogadAs6val egyidejrileg a MAV Rt. szakszol-
g6lataira 6rv6nyes gazd6rlkod6si ir6nyelvek kerulnek ki-
ad6sra. Ez v6rhat5an a gazd6lkod6s ir6nyftAsi rendszer-
ben az el6z6 6vhez k6pest v6ltoz6st jelent, azaz vala-
mennyi gazd6lkod6 egyseg az 6t terhel6 koftsGgek6ft 6s
r6forditt6sok6rt felel, az alaptev6kenyseg 0zlet6gank6nti
bev6tel6nek feloszt6sa a szak6gakra nem fog megt6r-
t6nni, az els6dleges terv betart6sa a f6 szernpont.

A teljesitm6nyekke I k6aretle n0l 6sszel0ggd k6lts€gke-
retek akkor l6phet6k t0l, ha azt bev6tettn6vel6 teljesftm6 ny
indokolja.

A G6p€szeti Szakigazgatosdg szolg6lati f6n6ks6gekre
lebontotta a tervekhez kapcsolhat6 dolgoz6 vontatoj6rmfi
6s szem6lykocsi6llagot, mely alapjdn a karbantart6st kell
tervezni.

Koft*gg azddl kdas i riinye lve i :
A szolgalati f6n6ks6gek irg es fehdatk6€nek kisz6lesft6-

* a szerz6deskd6si hatAsk6r khd6s6val - figyelembe vOve
a mindenkor 6rv6rryes SzMSz-t 6s RT slnt6 ttgyrerdet is,

A gazd6lkod6s folyamatos ellen6rz6se a f6n6ks6geken,
a vezet6k felel6ss6g6nek €rv6nyesft6se.

A j6rmri6llom6sftAsok, trakckis feladatok v6ltozis6val a
kolts6$eruek konig6l6sa a szolg6lati f6n6ks€gek koz6tt.

A rezsi jelleg0 tevGkenysegek, ill. k6lts6geinek cs6kken-
t6se.

A kiadott j6rmfidarabsz6m havi 6rt6kel6se szolg6hti
f6noks6gi szinten, a koltsegtull6p6s megakad6lyoz6s6ra
int6zked6se k megtOte le.

Saj6t bev6teli lehet6s6gek fokozott kihaszn6l6sa. Az
alaptev6kenys6ghez nem koanetlen0l kapcsol6d6 tev6-
kenys€gek, szolg6ltat6sok teljesebb korfi 6s m6rt6kfi 6rt6-
kesitese a vas0ton bel0l 6s k0ls6 megrendel6k sz6mAra
(vegyi-, baleseti el h6rft6s, m riszaki szolg6ltat6sok stb.).

LAtszdm 6 s t6rgazd dlkodtis irdnyelvei :
A szak(7azgat6s6gok - 6s ezen bel0l a ktlszolg6lati

f6n6ks6gek - a j6v6hagyott l6tsz6rnterveken bel0l 6n6ll6
hat6sk6nel 6s felel6ss6ggel gazd6lkodnak a munkaer6vel
a k6zponti el6ir6sok betaft6sa mellett.

Meghat6rozott feladat a l6tsz6m-el6n6nyzal betart6sa
mellett a munkaer6ut6npoU6s biztosft6sa a megfelel6 osz-
szet6tel0 munkaer6-6llom6ny kialakft6sa,

A l6tsz6nilervhez k6pest a hiAnyz6l6tsz6mot lehet6s6g
szeri nt els6sorlcan bels6 Atcsoportos ftAssa l, esetlegese n
6tk6pz6ssel kel I megoldan i. Az 6tcsoportos it6s sze mpont-
jAb6lfpyelembe vehet6 l6tsz6mot a Bels6 Munkaer6koz-
vetit6 Bizotts6rg teruletei tartjSk nyilv6n.

Ujfelv6teles munkav6llal6 alkalmazAs6ra abban az eset-
ben ker0lhet sor, ha a munkav6llal6 a Bels6 Munkaer6k6z-
vetit6 Bizofts6g 6ltalfelajAnlott munkakort nem fogadta el.
Az 0jfelv6tel rendj6nek leszabAtyozilsa folyamatban van,
az utasftis megjelen6se ut6n k0lon rendelkezOnk a l6t-
sz6mfelv6tel enged6lyez6s6r6l, illetve a felszabadul6
m unkae 16 AtcsoportositAsAr6l.

A MAV Rt. '1997. 6vben is b6rt6meg-gazd6lkod6st foly-
tat, melynek alapmutat6ja a szervezet b6rt6mege. Az
1997. l. 1-i b6rfejleszt6s meg6llapit6s6nak alapja az 199(i.
6vi konig5lt b6zis 6thgb€r, pluszk6nt figyelembe v9ve az
okt6be r 1 -i alapb6rfejleszt6s 6th0z6d6 hat6s6nak potl6k-
vonzatat, melynek egyuttes m6rt6ke 18,20/".

A garant6lt teljesitm6nyjutalom, a vasutasnapi jutalom
6s a vontat6si utaz6k teljesitm6nyjutalma b6zis szinten
nyfjt fedezetet. A b6zis szintet meghalad6 felhaszn6l6s
szakigazgat6s6gun kat terheli.

Konekd6s t6telt k6pez a 107018/199612. sz. Meg6lla-
pod6sban szerepl6 teljesltm6nyjutalom, amennyiben ilyen
cimen kifizet6s t6rt6nik.

Saj6t hat6sk6dren semmi b6rjelleg0 (pl. jtfialom, pre-
miz6l6s) kifizet6s nem eszk6z6lhet6. Tov6bbra is 6rv6ny-
ben van a 2774/T/96. sz. utasft6s, mely az alapb6r-be-
sorol6s elveit szab6lyozza.

Meg kell vizsgAlni a megbizAsos szerz6d6sek keret6n
bel0lifoglalkoztat6sokat 6s a jov6re vonatkoz6an esak a
f elt6tlen0l sz0ks6ges sze rz6d6se ket ke ll f en ntartani.

Valamennyi szervezeti eryseg vezet6je koteles betar-
tani az el6irt 6s az 6vk6zi konekci6kkal m6dosftott b€r-
t6meget.

A hatOkony gazd6lkod6s 6rdek6ben sz0ks6ges a l6t-
sz6m- 6s b€rgazd6lkod5s rendszeres kontrollingja, ez€rl
havonta sz6veges 6ft6kel6st kell k6szlteni, melyben ki kell
t6mi a l6tsz6m 6s b6r, munkaid6alap 6s tul6ra alakul6sAra,
illetve az ezt befolyAsol6 t6nyez6kre.

(Kelt. 1997. mdrciusdban Juhdsz Gyula
gep s zeti ig azgat6 s zi gn6j dval )
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Ut6rezg6s a MOsZ-napokr6l

T iszt elt M o zd o nyv ezetflk S zakszervezete !
Mint rdgi vasutas4inasztia tagia, szeretnek k&zonetet
mondaniaz6rt a sz6p 6ln6ny6rt, anclybn a kiskun-
halasi taliil koz6n r6szt veletttin k.

Gyermekkoromban azt mondtam, hogy soha nem
megyek f6rjhez, ldtva 6desanyiim gondidt (7 gyerme'
ket szult), hogy f6mozdmyvezet6 dleapimnak mit is
keszitsen atdskiih. Akkor 169 ^96z& vildg" volt.

F6rjemet nem mint mozdonyvezet6t ismertem meg,
de hdzassdgunk alatt mindhdrom mozdonyfaitdb6l le-
vizsgdzott.

Edesaryim a Egi, neh6z kl6k ellerdre sokat mes4lt
a Vasutas Kor 6s a mozdonyve zet6k szeruezeft &sze'
tartdsiir6l.

Nre, 6n is ezt 6reztem Kiskunhalason. Az orszdg
tuinnely r6sz6ffil 6*ezett mozdmyvezet6 6s csalddia
olyan k6anetlen voft egymdshoz, mint egy nagy csal6d.
A szeruez6 bizottsdg is kitett magd6rt, igaz az i6t is i5l
kifqtuk.

J6 volt a program, csddlate a bdl6s a mfrsor. A
mdsnapi e*menyek is nagy sikerrel jdrtak. A foci-
rnecscser? voft aztdn harc, dulakdds. A miskobifiuk
igazdn kiteftek maguk6rt, gratuldlunk nekik.

Hdrom6ves unokdm is Artdkefte a sok bdcsi ,furdt-
sagd( Sajndlom, hogy az elmilt ilyen koz&sdgi ren'
deaEnyeken nem veftiink rdszt, de tg6rem, hogy tb
E ilyent nem hagyunk ki.

Azt hiszem, hogy nem csak a csaliidom, de vala'
mennyi rdsztvev6 nev6bn is kdszdretiinket feiezhet-
jlik ki, t&bk kdz6tt Rskunhalas plgdrmesterdnek 6s
dr. Borsik Jdne alelniil< umak is, akik k6anetlendguk-
kel segittettdk a remek hangulat kialakultistit.

A legnagyszerfrbb 6rzds a ,,masinisztdK' igazi ez-
szetartozdsa es kdzvetlensdge csalddiukkal egyiitt,
nert az6rt azt meg kelljegyezni, hogy a csa6di luitt6r
nagyon fontos egy ilyen komoly munkdhoz, hivatas-
hoz.

Ezt igen nreghat&n fejezte ki a Mozdonyvezet6k
Himnusza, melyet csddlatean mqdott el a vers'
mond6.

K6sz6net a MOSZ-nak!

Tiszteleftel
l,lovoz6nszky Ferencn6 6s csa6dja,

Celldomolk

Tisztelt Elnok Ur!
Ezdton szeretndm megkdsz6nni mindazoknak a mu n-
katdrsaknak a *gitseget, akik a minket 6rt nagy tra-
g&lia utdn nem hagytak nagunkra 6s munkdiukkal
befejeztdk a hdzunk 6pft6s6t.

Szeretndm ktil(n megkoszdnni a Mozdonyvezet6k
Szakszeruezete dolgoz6inak seg fts6g6t, valamint dr.
Vagaday lldik6 joglandcsre asszony daad6 mun-
kdjdt 6s a miskolcivontatdsif6tlok, Sasi lstviin ur 6s
m u n katdrsai 6n zetb n seg it*get.

K&zonettel
<ian Oroszn6 Kis Vir6g

El6gedetlen ielenlegi
lak6shelvzet€vel?

Keresi a megold6st?
Onnek sziiks6ge van r6nk!

Bizonyira 6nesiilt r6la, hogy megkezdt€k mfik6d6siiket a
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

munkatirsait6l mind a 4 konstrukci6r5l rdszletes tAi€koztati

kaphat, ez6n On a legmegfelel6bb megoldist vilaszthatja.

Felhaszn6l6si lehet6sdgek:
. Lakisv{slrlis, csere . Ingatlanv€tel
. Hlz€pitls ' Telekvls6rlis
. Korszerfisit6s 'Felfiitis
. At€pit6s ' Ktizmfivesitds

. Koribbi lakishitelek kivildsa alacsony kamatoz6sf hitellel

Az 6nnek nyfiltott inform6ci6 ingyenes
az

. r{hmi timogatisr6l ..Igdny szerinti hitelr6l
. Biztonsigr6l .Allami garanciir6l

Informici6: Fogarasi Fodor Piroska
Telcfon: 06-30-626-794. m. h.: 463-3747

GARASOS CSABA
mozdonwezet6

a TAhonyi Vontat6si F6n6ks6g
dolgozoja

6let6nek 38.6v6ben
1St7. jtilius 2-6n elhunyt.

Gy6szolj6k
mozdonryezet6 kol l6gii.
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Partneri megdllapodds
a GDL mannheimi tagcsoportia

6s a MOSZ ferencvdrosi tagcsoportia kdzdtt
A GDL mannheimi mw*atclyi tagcsoportja & a MOSZ lerercvdrogi nunkahelfi

hgcsoportja mqdllapodik egy barhti partms6gr6l azon 6llal, hogy saksrerueeti,
kulturdlis 6 sportkapcsolatokban qy(ittmfrktidk

t. Szakszeruezetiegytttmfikddds. Mindkdt munkahe- 3. Sportkapsolati egyuttm0kd6s. A sportkapsolati
lyi tagcsoport szakszeruezeti egy0ttm0kd6se az ALE egyilttm6k&6s mdjait a prtner tagcsoportok megb-
alapelvein nyugszik, illetve ennek szelbmdbn m6kdik. sz6Eei alkalmdval kell szabdlyoznunk. Egy elkdpzelhe-

A jehnlegi kl6kbn szuk*ges* vdlt az eur6pi vas- t6 sportkapcsolati egyitttmfikMds, illetve c*rebhet6s6g
utakndl a gyakori, indokolatlan nunkaadd k6veteEsek- lManig6-, tekem6rk6z6sek 6s turdk szeruezde te6n.

[ - - : ,  \  , , -  l
\ y' c,\ --- -
MOSZ - Munkahel.vi Tagcsoportja
Budapest - Ferencvdros

kel szembn az egyesitett er&el val6 szembszdllds,
ame lyle z fdyamate tapasztaktc* re szil keges, mely-
re kdz&n tqeksziink.

2. Kufturdlis egyiittmfikffis. A kultunilis egytlttmfiko-
dAsnek els&orban a partner tagcsoprtok tagjainak ta-
ldlkozdsait kell szolgiilnia. Az eurSpi dllamok keleti-
nyugati k6zelq6* miatt szilksQ1essd vdlik a r6pso-
portok kulturdlis killonfu6geinek meg6rt6*, 6s ezen
orszdgd< tMdnelrndnek k6zelebbi megismerdse.

ALE - Eln0ke

/Z?%."

A gyorsvasft IAPS AZEVEZoSOKNEK
ambiciozus proiekt

Az Eur6pai Uni6 egyik legambici6zusabb TEN protektje a ki-
ldtdsba helyezett hatalmas, 16 millidrd ECU{ felem6szt6 terv: a
P6rizst, Br0sszelt, Kolnt, Amszterdamot es Londont osszekot6
szupervasut ki6pit6se.

A vas0tuonalat PBKAL-nak keresztelt6k, 6s 1989 6ta tervezik, de
eddig kev6s Epillt meg bel6le. A 868 kilom6teres hdl6zatbol egyedtil
a Lille-t a Csatoma-alagfttal osszekot6 szal<asz k6szt]lt el.

Ha egyszer ki6ptila PBIGL meredeken csokkenti majd az utazdsi
id6t. Bnisszelb6l Londonba az 0t hdrom 6ra tfz perc helyett k6t 6ra
rit perc lesz. Pdrizsba egy 6ra hfsz perc, Amszterdamba mdsf6l 6ra
alatt lehet majd eljutni.

A folyamat jelent6sen felgyorsult, mi6ta a brit kormdny eldon-
totte, hogy a Londont6l a Csatorna-alagutig vaet6 szakasz ki-
6pit6s6t 6s m0ktidtet6s6t koncesszi6ban a London & Continental
Railways (LCR) cfu re biza.

Az LCR konzorcium - melynek tagja a Virgin csoport 6s a
National Express - 6pfti fel a h6l6zat 108 kilom6teres brit szakasz6t.
Amellett, hogy szubvenci6t kap a kormdnyt6l, az LCR dtveszi majd
az European Passenger Services (EPS) ir6nyitdsi{t is. Jelenleg ez
a cfu mfikodteti kozosen az Eurostar Br|sszel-London 6s Pdrizs-
London kozotti jdratait. E dont6s c6lja, hogy u (tj &g kieg6szit6
bev6telekhez jusson, noha ez id6be telik majd, tekintve, hogy az
EPS ad6zds el6tti vesztm6gei 1995-ben 58 milli6 ECU-ra nigtak.

Tobbszori k6sleked6s utiin v6gre a holland kormdny is dontott
arr6l, pontosan milyen nyomvonalon haladjon a szupervas[t Am-
szterdam-Rotterdam kozofi szakasza. A legkem6nyebb di6nak
Belgium bizonyult, mivel a hdl6zat legkolbfuesebb szakasza ott
halad keresztul, noha a vdrakozdsok szerint a legtobb utas a francia,
holland 6s n6met szakaszon lesz majd. Szerencs6re egy 6wel
ael6tt sikenilt olyan p6nztigyi megegyez&t el6mi, amely lehet6v6
teszi, hogy a teljes belga szakasz elk&zilljon 2005-ig.
(Eurdpai Oal 6gus, 1 997/4)

Bir megszoktam mir, hogy kdriiln1zve tirsdalmi 6s politi-
ka i 6 l et iink t e r lil et d n, az igyne ve zett,, na gyf ol ya mon" k i se bb-
nagyobb hajdk jdnnek, s mennek a vfzen. lbl gyornbban, hol
lassabban, n6ha az 6rral semben, s nEha a sodrisban gyor-
sulva, vagy 6ppen az 6ll6vizben virakoznak.

A haj6kon emberek utaznak, hol segitve, hol gAtolua a
haladist -,,eveznek" is -, de vannak akik lfpkednek it, akdr
ugranak hai6r6l haj6ra, ugy haladnak el6re.

tla ilyet l6tok vagy hallok, bosszant a dolog, nem,,illik" csak
igy jonni-menni.

Tdrtfnt pedig, hogy dzsunkink egyik f6evez6sit elcsibftot-
tAk egy hdromArbdcosra ,,feddzetmesternek" nem is olyan
nagyon regen. Ez meg 6rthet6, hiszen a jobb pozfci6, el6re-
I 6t hat 6l a g nyug odta bb munka k tir, s t obb j ove d e I e m, az n e m ki s
dolog. Meg hit a hirondrb6cos biztosabban halad, mint a
tdbbi kishaj6. trla de egy id6 ut1n problfmAk voltak, s el kellett
hagyni a hajdt. Ezut1n az ernber fia mhr csak korbe ndz:

Mi uan? lbva tovibb?
Ittwlani lnstlftatdn| de eqykishiMual. Toffiek kozdttaza

helyzet, hqy egy nrtsik Mrkdn f elcnptt sakErtdnek, s npf dt
x rE nyk e di k. Az e *t e I gond ol k odtat 6, ri nt i e I e ns1 g. El Eond d k d -
tam rajta, hogy lnlad az a ,,mgyfolyam", s nilyen irtnyba. Lehet,
hqy ezen a tdren mryon lasan cnbog? Valarint az enherek
gmdolkoddn ilyen kdrd4sben ssem nltwik? Akku legal1bb a
t)erkek, tuj& kaptdnyai lnladjarnk aziddvel, s ne ngadjamk le.

Amfg el1runk eddig, nindenki fogja nng j6l az evezdj1t, s
h izunk e gysze rre, j 6l ha I a dj on a mi dzsu nk 6 nk, s k ozbe n a zd rt
kidltsunk fel, ha ilyen vdndorevezdst l6tunk.

Horuflh Cytirg!
egy evezos
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SZEM ELVENYE K EGY J ELENTESBOL
Tdrgy: Lassrtmenet-jelz6k kit0z6se

Jelentj0k a Vontatdsi F6noks6gnek, hogy a felsorolt
napokon a fenti viszorrylatokon tett0nk c6lkiutaz6st moz-
donyrvezet6i jelz6sek alapj6n. A teljessEg ig6nye n6lk0l,
n6h6ny 6szrev6teft felsorolunk.

- Miskolc Tiszai pu.-l.,ly6kl6dh6za k6z6tt a jobb 6s bal
v6g6nyon az 18O6-1793 sz, szelv6nyben 1ev6 100 km/6
sebess€gkorl6toz6snak Miskolc fel6l nincs eJ6jelz6je, az
eleje jelz6 pedig az 180O szeM6nyben van kit0are.

- Ny6kl6dhaza 6llom6s ll. sz. bal6tmen6f6v5g5nyAnaz
1681-1698 szelv6nyben lev6 80 km/6 sebess6gkod6te
z6s Em6d f el6l kit0zott lass0menet el6jelz6j6nek h6toldala
l6that6, teh6t fordftva van.

- Az ir6sbeli rendelkez6sen adott Ny6kl6dh6za-Ern6d
bal v6g6nyon az 1624-1643 szelv6nyben lev6 80 krn/6
lass0menet v6ge jelz6 300 m6tenel hamarabb, az'1627
szelv6nyben volt kitfiane.

- Asz6d4od6ll6 koz6tt a jobb 6s bal v6g6nyon a 490-
370 szelv6nyben lev6 90 km/6 6lhnd6lassfmenet egyik
ir6nyb6l sirrcs kit0are, a kit6z6s hhny6r6l a lass0menet
kimutat6s nem rendelkezik.

- lsaszeg-P6cel k6zdtt a 288-210 szelv6nyben lev6
100 kn/6 6lland6 sebess6gkorl6toz5s eleje a 286 szel-
v6nyben van kitriare.

- K6b6nya fels6-K6b6nya ki6gaz6s-R6kos el6gaz6s
kozott a 21-14 szelv6nyig 40 kn/6 sebess6gkorl6toz6s
van, de a 60 km/6 sebess6gkorl6toz6st f6l6sleges kiimi,
hiszen a menetrendi seg6dkonyvben 60 km/6 a p6lyase-
bess€g, de ha m6r tartialmazza, akkor mi6rt csak a pbb
vAgdrryra?

- Budapest Keleti pu.-on az 6rkez6 vonatok 20 kffl6
sebess6gkorl6toz6s6nak eleje jelz6je csak a 8-9. v6g6-
nyokon van kit0ane.

- Miskolc Tiszai pu.-on az 1823 szeM6nyben l6v6 40
km/6 sebess6gkorl6toz6s eleje 6s v6ge jelz6 f6losleges 6s
megt6veszt6, hiszen mindkEt ir6nyb6l m6r jeleare van az
1806 6s 1831 szeV6nyben lev6 jelz6eszk6z6kkel,

- Miskolc Tszai 6s Miskolc Rendez6 pu.-on a leg-
nagyobb probl6ma, a kitriz6s n6lk0li lassfmenetek soka-
s6ga. A mell6 kv6grinyokon lev6 lass0menetekr6l em I it6st
sem t6ve, sok a k6zlekecl{i vonatok v6g6nyntj6t kit6r6
irdnyban 10 km/6 sebessdggel 6rint6 kitfiz6s n6lk0li las-
s0menet. A v6ltosz6moz6s olvashatatlans6ga is vesz6-
lyes! (Fels6rakt6r.)

A legvesz6lyesebbnek a Miskolc Tiszai pu. 4 6s 81
v6lt6jat it6ljuk, mert szem6lysz6llft6 vonatok v6g6nynt-
j6ban van, 6s rossz a r6hthatos6g, hogy milyen ir6rryban
6rinti a k6zleked6 vonatot.

- Mez6zombor 6llom6s l. sz. 6tmen6 f6v6g6ny6ban a
374 sz. szelv6nyben lev6 80 knv6 sebessEgkorl6toz6s
el$e jelz6 a 35 szelv6nyben van, a v6ge pedQ a 47
szelv6nyben.

Fenti meg6llapflt6sainkkal azt szeretn6nk jelezni, frogy
megsz0ntetni sz0ks6ges a hiSnyoss6gokat. Az F. 1. sz.
Jelzdsi Utasit6s 168. pontia csak ,Ftmeneti" kitriz6shi-
6nyr6l t6rgyal, a lass0menetek legyenek kitfiare. El6g
fonte kozleked6sbiztons6gi t6nyez6 ez ahhoz, frogy ne
lehessen elint6zni egy - ,,nincs p6nz jelz6eszk6zre" vagy
a ,,r6gi lass0meneteket m6r ugy is ismeriK' - felki6lt6ssal,
hisz, egy esetleges bek6vetkez6 baleset anyagi 6s erk6l-
csivonzatAhoz nem m€rhet6. Megiegyezni kiv6njuk, hogy
orsz6gj6r6 ford6s budapesti illetue szolnoki koll6gakt6l
tudjuk, hogy m6shol is van a MAV vonalain lass0menet,
s6t lehet, frogry tffi is, de ennyi hib6s, vagy hi5nyos
kit0z6st sehol sem tapasztaltak.

Kerj0k jelent6srink 6s irbblt6 sz6nd6kunk tudom6sul
v6tel6t,

Vasfui szintbeni lreresdez&ts - a balesetek me gel616sdre...
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A MAV Rt. Kiizponti Munkav6delmi Bizottseg

n NllAV Rt. Kozponti Munkavedelmi Bizott-
s6g 1996. ev elej6t6lfolyamatosan figyelem-
mel kfs6ri a G6p6szeti Szakszolg6lat fele-
l6ss6gi kor6be tartoz6 vontat6j6rm0vek 6s
vontat6si telepek biztonsAgtechnikai 6s
munkabiztonsAg6t befoly6sol6 6llapotAt 6s
helyzet6t, a hi6nyossAgok megszuntet6s6re
tett i nt6zked6sek eredm6nyess6g6t.

A Bizotts6g a szakteruletek munkav6delmi
k6pvisel6inek jelz6sei 6s javaslatai alapjAn
tobb alkalommaltdrgyalta e probl6makort 6s
javaslatokkal elt a szak-igazgat6s6g veze-
t6se fel6 a nehezm6nyezett hi6nyossagok
felsz6molasa 6rdek6ben.

A BizottsAg 1997. m6jus 27-i ul6s6n is-
m6telten 6ttekintette 6s vizsg6lta a fentieket
a szakigazgat6-helyettes besz6mol6ja alap-
jan.

A Bizottsdg megiillapitdsai, javaslatai az
al dbbi akban fogl al h at6 k ossze :

A szakszolg6lat el6n a vezet6v6lt6s ellen6-
re az 0j vezet6s a bizotts6g kor6rbbi javas-
latait int6zked6sei sor6n figyelembe vette.

Egyr6szt a vontat6si telepek karlcantart6si
tev6kenys6g6n6l, amelynek eredm6nyei el-
s6sorlcan a mozdonyvezet6 6ll6sokban cse-
r6lt vagy javftott berendez6sek nagyobb da-
rabsz6mAban jelentkezik. Ezek kedvezSen
befolyAsolt6k a munkakorulm6nyeket, a biz-
tons6gos munkav6gz6s felt6teleit.

M6sr6szt a j6rmfijavft6i felUjit6si tev6keny-
s6g keret6ben tervbe vett korszer0sit6sek-
n6l is egyenranguan vett6k sz6mftAsba a
munkabiztons6gi kovetelm6nyek 6rv6nyesi-
t6s6t, a mozdonyvezet6k eg6szs6g6t k6ro-
sit6 hat6sok csokkent6s6t, p6ld6ul zaj, rez-
g6sek, klfmat6nyezdk stb. A munkabizton-
sAgi, munkakor0lm6nyei hi6nyossAgok fel-
sz6mol6s6nak utem6t h6triltatja a sz0k kolt-
s6gkeret, a be nem szerezhet6 alkatr6szek.

A bizotts6g ezt a korulm6nyt tudom6sul
veszi, ennek ellen6re halaszthatatlannak
tartja a kovetkez6ket:

K6szuljon a munkabiztons6gi- 6s ergon6-
miai hi6nyoss6gok, az el6gtelen fenntart6si
munk6k kovetkezm6nyeinek felsz6mol6sii-
ra egy hat6rid6s utemteru.

Indokolt a szakszolg6lat tev6kenysegi ko-
r6be tartoz6 infrastruktf ra fejleszt6s6t szol-
9A16 terv k6szit6se, amelyben szAmit6sba
veszik a vontatAsi f6noks6gek alapvet6
technol6gi6inak, mUszaki berendez6seinek
korszer0sit6s6t 6s a megl6v6 termel6 beren-
dez6sek fenntart6si munk6inak 6s az id5-
szakos vizsg6latok elmarad6s6nak p6tl6s6t,
a kocsilakatosok munk6ltat6si biztonsAga-
nak, munkafelt6teleinek javft6rs6t a munka-
v6gz6shez kot6d6 m u nkav6delmi-szoci6lis
ell6tAs e16fr6s szerinti kie169it6s6t, a munka-
helyi oktatAskepz6s hat6konysdg6nak no-
vel6s6t, az oktat6s-technikai fejleszt6s6t.

A bizottsdg tovdbbd kezdemdnyezte :
A szakigazgat6sAg megfelel6 gyakorlattal 6s

k6pzetts6ggel rendelkez6 munkabiztons6gi
szakembert foglalkoztasson a munkav6delmi
i r6nyft6si, koordin6l6si 6s ellen6z6si f eladatok
ell6tas6ra.

A szakigazgat6s6g surg6sen jog-, hat6s-
6s felel6ss6gi kor6n belul a munkabizton-
s6ggal osszefugg6 munkav6delmi szab6-
lyozast t6rgyi 6s szem6lyi vonatkoz6sban
v6gezze el.

A MAV munkav6delmi programjdnak 16-
szek6nt a szakszolg6lat targyi programjiit
dolgozza ki, amelyn6l vegy6k figyelembe a
foglalkoztat6si csopodok rnunkafelt6teleit,
munkabiztonsAgdt javit6 int6zked6seket.

Atfog6an elemezz6k a szakszolg6lat mun-
kabiztons6gi helyzet6t 6s tervezz6k meg
azokat a feladatokat, amelyek hathat6s pre-
venci6t eredm6nyeznek.

%

munkii6r6l
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BEMWATJUK

Tdmpe Istvdn, o MAV ehtitce

Czotter G6bor:

Hazat616s
Harminc ev nagy id6, hdrom iksz latinul, -
Ennyi ideje mdr elmentem hazul ruL
Szeretettszep hazdm, Kemenes-alja, - Sdg,
Mint a mdgnes vonzott, eWrc csak hazavdft.

f me, megfd radva, megto rue megihttem,
Klomdte rcknek ez rci mogoftem :
Villany, g6zos, dieel mozdonyok kercke
Foryoft alattam az orczdgon dt szerte.

H0gom rtgy koszdntott - vez6r Ar, me$oft61?
Gyerc, pihenj kicsit a Sdghegy kebel6n!
Oft a Kemenes-hdt, - a mihdlyfai Cser
Az is szeret teged, menjdl eak oda fel!

Rdldtsz a falunkn, a Cinca volgydre,
L6tad a Sdghegyet teljes szdpsdgdben !
,,Kszldnyom", j6, hogyTe mindig melleftem vagy,
Az 6lekedv, rem6ny, biztonsdg elnem hagy!

)rcgpdeft be$dd az utja vdgn jda
Ragyo$on hdt neU tundokl6 szivdrudny!
Hadd muksam m6g meg orczdgnak - vildgnak,
Hogy a gdzmozdonynak - ,,NurminaK' -
nincs pdrja!

Eztavil1ghirfr masindt meg hajtom,
Szerclmes g6pmet a kezemben tartom.
Az AtfustjAt, kormdt lemosva - udulni-
Kishtigom, eak Hozzdd jovok 6n orulni!

Ift a kozelben van Mo6r Lajos mesterem,
Kinek 6lmdnyeimet mindig mesdlhetem.
lft a hites pdrod - diesel-masiniszta,
Ujaimrd 6 is orornmel vdr vissza!

Apt6 pici gdlokl<al mcglzpti az ellafelzt

Az egntlcn hogdsznk, Guffi Istv6t nugdttyosfiga
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&kimnafupkolds?! A lcghdldsbb nez&,

Hidtu vo lbk j6 tantu dliink..

Most al*or fiitytilelg wgy l@nry,dljak

Tisztelt F6szerkeszt6 Url
6r6mmel Ertesitem 6nt es hpjukon kereszt0l a

mozdonynrezet6ket, hogD/ a nyiregryh6zi Vasutas M0-
vel6d6si H6z j0nius 2G6n nagy 6rdekt6d6s mellett
sikeresen megrendezte az OrszAgos Vasutas pool.,
bili6dversenyt.

Aversenyt megnyitotta P6k lstv6n f6v6dn6k, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottsag tagja, a NyiregyhaziVasutas
Sport Club eln6ke. Jelenl6t6vel megrtisztelte rendez-
v6rry0nket Suszter Csaba, a Vasutasok Szakszerve-
zet6nek csom6ponti titk6ra.

Mintegy 90 f6 vasutas dolgoz6 r6sar€tele emefte
verseny0nk szinvonaldt. A helyezetek oklevelet, 6r-
met 6s aj6nd6kutafv6nyt vehettek 6t a verserry v6g6n.

Rem6ljUk, lqy ezzel arendear6nnyel hagrom6nyt
terernt0nk 6s ezent0l is sikerul szinvonalas kuftur6lb
6s spqtrendearEnyekkel el6segften0nk a vasutas
dolgoz6k kuhur6lt szabadkJ6kihaszn6lisAt.



12 Mozdonyvezet6k LaPia 1997. augusztus

KOZLEMENYEK
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A l*{orrHas{ itOSZ Vhgfasn+ldt lGszflt
- k6zel 4&b -virleolezetta megrsrdelte{t

a lrlOSZ Klilqrfnht tageoPorttSl-
Ara: 15CD F[ Tehfm:06n51-sl.
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Vendegszoh RefitlbP0n 45{l FUl6
Kayser Zsuzsanna,

3253 Rivfiil6p, Vas{t u.3.
Td.:87/t184 339,

0zemi tel.:07/4311 vagY gl4tn

1S7. szeptembert6l
el6- 6s ut6szeanla Yalamint t6bn is!
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Tudjuk hany ora van!
llozdonyvezetSi l$tszem 6s szolgfllati 6ra, 1997. 6Y 6. ho 21 munkanap
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