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ALE-EUmunkabizotts6o

Fehdr kcinyv a vasilt dletre keltdsdre
j elent6sv6ltoz6sokat
hozALE eln6ks6ge
A,
100
000-es
mintegy
nak
a
l-\megbkdsa alapidn
ALE-tag nnzdonprezet6
1997. szeptemberf7.
6let6ben.
kdz6tta N6met(GDL),a
t6Az egysdgesft6si
Svdjci(VSLF),a MagYar
vasfti
olyan
rekv6sek
(MOSZ) Mozdonyvezevdzolnakfel
kdzleked6st
k6Pt6k Szakszervezete
j6v6
Eur6p6jdban,
a
viseldi el6k6szft6iavasamely a mozdonyvezelatokat6llilottak6sszeaz
t6k
6let-6s munkak6niF
elndK6gi
ALE belgrddi
a munkdltamdnyeiben,
ii16s6re.
k6zlekeddsbiza
tes-,
lu Eurdpai Kdzdss66s
tons6g,az Uzemvitelgek Bizottsdga elkdszi'
egys6gesft6s
a
technikai
tett egy Feh€r KtinYuet
ir6ny6bankordbbanelStratdgtiaa uasit ii 6letmegold6k6pzelhetetlen
re keltCs€re (revrtalEd'
jelentettek.
Ebben
sokat
ci6jdr4 a kdz0sS6gben
ALE
az
folyamatokban
a
cimmel.Ez a doKumenkivdn
hat6kony
szerepet
foa
azokat
tum elemzi
mivelezekaz
Az NE-vezdrkar balr6l jobbra: Ficz Schneider (NE-pdnztdros)'
felv6llalni,
lyamatokat,melyeknyoDiego Giortuno (ALE-alelni*), Ilse Schedl (CESl-elruik),
vasuti
int6zked6sek
mAnaz eur6paivasutaMarfred Schell (ALE-elni)k) ds SiposJ6aef (AlE-elniik).
felsz6momunkahelyek
kat a tapasztalhat6nelSsiihozis vezethetnek.
h6zs6geksfjti6k,vdzolia
k6szft6s
alattdll,azALEelengedhe- A nemzetihat6rokonmeg6ll6sn6lazokat a lehet6s6geket,melYek tetleniilszUks6gesnek
tartja,hogy krilk6zleked6
6steher6ruszem6lyalapjdnmeg kell tenniaz elenged- Eur6pamozdonyvezet6it
6rint6vas- szdllft6s,
p6ly6hoz
vasriti
a
iut6s,az
ad
hetetlenl6pdseket,s ajdnl6sokat
belolyds- rijvas0tvdllalatok
6ifolyamatokban
f
tdtalakft
l6trejdtte,
a vArhamik6nti
f
olyamatok
dsi
egyesdtalakft
salbirionaz egyesmfveletekre.
a pdlyaenged6lyek,
t6 koncesszi6s
v6grehajt6s6ra.
nem te/- Ut-kapacites
mdg
Bdr
Magyarorszdg
fj
egy
olyan
kiosztasa
A Feh6r k6nyv nyolc feiezetben jes jogti
mdgis
az
EU-nalc
az
tagl?
megfelel6
amely
teremt,
helyzetet
foglalja6ssze iv egyest6makdr6szeruezdsi kontrolln6lkUlsrllyosterheket16a
egyes intdzkedCseknCl,
osszefoglal6
ket,s fejezetenkdnt
ia-akaratlanul munkavdllal6kra.
rua
aka
elkdpzeldseknCl
vaslatokattesz:
elk6szi
Az ALEmunkabizotts6ga
vanszUks6- rdszeseiuagyunka uA v at dtalakil. 0j vas0wdllalatokra
ftMrndazok
akk
folyama
Enak.
Esi
az ALE
amelyet
egy
tervezetet,
tett
neh6zs6gUnk,ll. A vas0tvdllalatok
gyelemmel
EU
aidnldsait
j6v6hagynia.
kisCrik
az
Ezt
kell
elndks6g6nek
lV.Piaci
geinekokai,
lll. P6nzUgyek,
hogY
a
kftapnthatldk,
markdnsan
6rkerUl
sor
az
eur6pai
k6vet6en
vasftszeka
er6k meghonosildsa
a CESI-n(Eur6Pai
a vas- UA VAt egyretdbbntdzkedCsdben dekegyeztet6s
torban,V. K6zszolg6ltat6sok
SzoVl. Az egyes6F kdzelft ezekhez az eldirdsokhoz Fr.iggetlenSzakszervezelek
ritikOzlekeddsben,
jelen
ti
m
t
fr6
unkd
6lelfikdsz
kereszt0l
az
azt
az
amelyen
ami
vets6ge),
lami vas0trendszerekintegrdci6ja,
iddpontldra
EU
megjelenjen,
s
az
csatlakozds
miszeint
a
lAsfoglaldsunk
Vll. Szocidlis szemPontok,Vlll.
vele.
foglalkozzon
Osszefoglal66ttekint6s6s int6zke- a nemzeti vasitnak rs tel1?sfrenb Bizottsdga
(A folytatdsr6lteljes teriedelemke//a feltdteleket
d6si0ternterv.
0gyft6lte ben kdzdljtikaz ALE munkabizottAz ALElll. Kongresszusa
teMivelez a k6nyvvdglegesnek
javaslatat.)
tett s6gelk6szilett
vasutak
6talakftAsdra
meg,
hogy
a
kinthet6,ez6d mird a k6z6ss6gi,
ponton
SlPos Jdzsetelndk
tObb
int6zked6sek
is
el6k6szfi6
minda nemzetimegval6sildsel6-
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Az ALE munkabizottsdg til6s6r6l, amely az aliibbi tdmdban
vdgezte munkiiiit l99Z szeptember ?-tcil9-ig, Lugandban

AzEur6pa
Uni6stratfgi6ia
a uasutak
f ii6feileszt6s6re
a kiiziissegben
(1996.07.30.
K0M(96)421
v6gleges)
A munkabhottsdg tagiai:
Agustino Apadula (SMA) Het'nzFuhrmann(GDL)
Andrea Grasselli(r/SLF)
Srpos Jcizsef (MOSZ) Huszdr Leiszlti (MOSZ)
Az Ul6sr6sztvev6imegvitanek
az EU Feh6rKdnyv
5. A kril6nb6z6nemzetimunlrardf-szabdlyozds
egyktildn6sk6ppen
6ltal6nostartalm6t.Azt a v6lem6nytalakftotta
ki, hogy s6gesit6se,
a fordul6-6s 6lszakaiszolaz ALE-munkabizotts6g
feladat6tmeg kell hatfrozni. gdlatoktekintet6ben.
6. Az eur6paimozdonyvezetdk
keresetiuiszonyainak
Ehhezsegftsdget
nyfjtottaz 1997.februdr20-23.k6egymdshoz
kozelft6se
t0rt6n5
mindenkori
a
6letszinvoz6tt,MUnchenben
megtartott
ALEelndks6gi
til6sjegynal
f
igyelembev6tel6vel.
z6kdnyve,amelybenrogzft6sre
kerUlta munkacsoport
7. El6feltdteleka mozdonyuezetdk
kCpzdsirendszemegbfzatdsa.
Ennekalapj6na munkacsoportnak
azEU rCbet6rl6n6 bekenlldshez.
jelzettFehCrkonyvCbenf
oglaltakratekintettel,az eurd8. Egym6ss
al dsszehasonlfrhatd
kdpzdsr-toudbbkdppai mozdonyuezetdkre
vonatkozdkrhatdsokkalkellfog- zdsirendszerbiztos
ftdsa (pl.t(ousvo
nalismeret).
lalkoznia6s 1?uaslatokatke// eldtey'eszteni
az ALE el9. A mozdonyvezetdk
1:ogii//iisam6s tagorszdgban
n6ksdgiUl6sre.
bekovetkezelluasfitibalesetesetdn(pl. bUntet6jogi
feAz aldbbitCmekker0ltekfeldolgozdsra:
le16ss69).
'l0. Munkaegdszs
. kikdpzdsik6vetelm6nyek,
dgtigyiszabudnyok kialakil6sa,kri. munkaid6,
l6ndstekintettel
a munkahelyek
kialakit6sdra
(ergon6. b6rddmping,
mia).
. munkahelyek
biztosftdsa,
pihen6id6k
11.Munkak6zi
sztinetek,
6s az 6jszakai
. az eur6paivasutakmozdonyruezet6-jovedelmeinek
pihen6stbiztosft6 he/yrsdgek
szabudnyositdsa,
valamint
harmonizd16sa,
a szem6lyzetell6tds
k6nilm6nyei.
A munkacsoport
intenzivvitdtfolytatott,
majdjavaslaA meghatArozott
t6makdrdkben
az ALE munkacsotokatfogalmazott
mega vasutak6jj66leszt6se
kapcsdn porlaz al6bbidll6spontjdt
ki:
alakftotta
vonatkoz6sdban.
a mozdonyvezet6k
Ennekkdvetkezt6- 1. Vercenvfeh6telekA jelenlegivercenyfeltdtelek
a
kUl6nboz6
k6zleked6si
aldgazatok
k0z6ttazEUminden
jutott.
benaz al6bbieredm6nyre
kUlonbdzdek,
kUldn6sk6ppen
a vas0ti
Az ALE elntiksige a/apuetdenegyetddaz EU Fehdr tagorszdgdban
kdz0ti
kdzleked6s
6s
viszonydban.
A jelenlegihelyzet
kOnj'uCben
megfogalmazottakkalide 6rtvea vasdtipdmerta vasfF
lydk szabad haszndlatilbgdt a ha6rAt/d@ teher- ds t6bbnyirea kdzitikdz/ekedCsnekkedvez,
jobbanki6pflett
hdl6zattal
szemben
koz0th6l6zat
dllrenizemdlyforga/omban.
delkez6sre.
Ehhez
hozzl
ad6dnak
kdzriti
a
vellalatok
A munkacsoporta kovetkezdsilyponti tCmakrirciket
intrastrukturelis
kotts6gei,
amelyeknema val6s6rt6ken
hatdroztameg:
lerhelik
6ket,
k0l6n6s
tekintettel
a kdz0titdvols6gi
teher1. Versenyfeltdtelek
harmoniz6ldsa
a k6zleked6si
alsz6llft
vonatkozds6ban.
ds
dgazatokkdz6tt(vasfti,l6gi,kdzriti,vizi)kUldnds
tekinA vasutakaz drkdpzdslekinteteben
is hdtrdnyoshely
tetlela k6zuti6s a vasutivSllalatok
vonatkozdsdban. zetbenvannak,ugyanisa v6gdnyhdl6zatot
ig6nybeve2. Amunkahelyekvddelme,illetvea vasrjtimunkahe- v6kpdlyahaszn6lati-dfiat
fizetnek(pl.N6metSzdvets6gi
lyekmegsz0ntet6s6nek
csokkent6s6re
tettjavaslatok. Kdzt6rsasdg).
lgykellenetdrt6nnie
a k6zutakat
hasznd3. A vasutakjelzdsi6s Uzemviteliutasfrdsainak
egy- l6k eset6benis (pl.0thaszndlati
dfi, dsvdnyolajterm6sdgesitdse(a l6gi kdzlekeddsben
alkalmazottak
figye- kekbebe6pilett6rl.lu tithaszndlati
diiakkialakftdsdndl
lembev6tel6vel).
figyelembe
kellvenniaz 6pil6si,a fejleszt6si
6s a fenn4. A nemzetinyelvekkUlrinbdz6s6ge
miattiharmoni- tartdsik6lts6geket
is.
z6ci6,amelyaz tizernvitel
zavartalan
lebonyolft
dsdtc6lAz eurdpai vasutakilldfey'esztdsecsak al<korlehet
z6 egysCgesnyelvhaszndlata(pl. l6gikdzleked6s).
sikeres,ha az egyesk6zleked6sialegazatokk6zdtt-
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tekintet6- hatdrdtlCfr-torgalombana ielzdsi rendszereket az
a vas0ti6s a k6zritik6zlekedds
mindenekel6tt
ben - az dsszehasonlfrdversenltfeltdtelekmegterem' Azemviteliutasfrdsokat6s a biztonsdgi rendszereket
a felsoroltszamivela tagdllamokban
t6dnek.Annakellen6re,hogy az EU Bizottsdgaezt a harmonizdlnrkell,
k6rd6stmedergyaltaa Zdld kdnyvdben,szUks6gvan b6lyoz6sokegym6st6lelt6r6ek.Alldspontunkszerinta
a hatdrdt/6p6-lorgalomban foglalkoztatolt mozdonyvezearra, hogy a tagdllamoknyomal6kosankduetel16k
Ezdltal
megosztdsdt
megteleld
kdltsdgek
szUks6ges
tdk esetdbengazdasdgikihatdsokatis frgyelembeke//
kdz6ttiver- venni.
hogya k6zleked6sialAgazatok
biztosfthat6,
a versenysemlegessdg.
senybenmegterenrt6dj6k
Fu izenuavarok,vasdtibalesetekmegel6zdse,valadll6s- minta p6tl6lagos
2. Munkahelvekvftlelme. Az EU-Bizottsdg
k6lls6gekcsOkki- 6s tovdbbkdpz6si
pontiaalapj6nsztiksdg uana vasutakdtszeruezdsdre, kent6se miall elkenilhetetlenaz tizemviteliutasfrdsok
forgalomban
az egy- egysdgesftdseiEz ktilOndsm6rt6kben6rinti a vonali
a hatdr6tl6p6
ktildn6shangsrillyal
mds uasiti pdlydinakhasznd/atilbgdra.
jelz6berendez6seket,
6s a vonatbiztonsiaz Uzemvilelt
vdllalatok- az ALE- gi berendez6seket
Az rijonnanalapftottk6zleked6si
(pl.Indusi,LZB,vonalivonatbefoly6munkacsoportvdlemdnyeszennt- vdmos munkahef sol6s).
elvesztdsdterdmCnyezhetk Ez a veszdlynem csak
Hasonl1ana nemzetkozi /6gi kozlekedCshez,az
l6tensenl6tezik,hanemredlisanazt is megmutatia, osszeurdpaiuasilhdkizaton egysCgesszabdlyozdsra
hogyp6lddula nCmetuasutakeddigidtalakidsasordn uansztiksdga felsoro/tszaktenileteken.
- amelyaz 1994.janu6r1-iprivatizdci6val
kezd6ddtt
az EU-Bizottsdgttilhogya sztil<sCges
Az ALE eludr1a
mfk6dik,
s
ett6laz
magAnjogiformdban
a vasriN6llalat
lCp€seketmegtegyeCsa vonatkozdnormatiudkatmegid6t6fszdmftva /80 000 munkahelysz6ntmeg.
kdvetkezt6ben hatdrozza.
Fu olasz uasutakprivatizdcidi6nak
4. K0z6rthet6s6gmegteremtdsea hat6rforqalom1990-1997koz6tt 80 000 munkahelykenilt ledpfrAsre ban. A jdv6bena hatdrdtl6p6
forga/omban
az eddigiek(kb.40%).
jelent6sebbm6rt6k0szem4[zetfe/haszndldsk6n6l
Feh6rkonyv6benis megfogalmazAa E{./-Bizoftsdga
mentes,
f6lre6rt6sekt6l
be.Ez6rlegyalkalmas,
a munkahelyekszdma vetkezik
vasrjti
szektoban
hogy
a
ta,
van
az
izemszUks6g
megterernt6s6re
koz6rthet6s6g
1995-igkb. 1/3dal,1,55milli6r6l/,05millidra
1985{61
A
ktilcinNizd
sz6m6ra.
r6szt
vev6
szem6lyzet
vitelben
tartja,hogyaz
eselt urssza.A bizotts6gszUks6gesnek
procedrira
sor6naz6rintettvasutv6llalatoknemzetinyeluekakaddlyozdk az intenzivszemClyzeb
6tszervez6si
kapjanaka szabad felhaszndldst.Ennekdrdekdbenaz ALE aztiauasolia,
c6geklehet6s6get
6s a konkurens
brztosihogyaz Arintettszemdlyzetkozdrthetdsdgdnek
piacgyakorlds6ra.
(a
foglalkoztatottak
szdmdra)
TEN-hd/dzaton
helyesnektadia,de tdsdra
Eztaz utataz ALE-munkacsoport
annaks sztiksdgdt/dt1a,hogyaz dtszeruezdskovetkez' egysdgesnyelwsmeretkdntaz angol nyelvet iridk e/6.
tdbenfe//€p6munkahely-elvesztdseket,szocidlrskcivet Az6rtkenlltjavaslatbaaz angolnyelv,mivelez Eur6pakezmdnyeivelegyilft kezelnisztil<sdges.Mindeneset- szede elteriedt,valaminta lCgikoz/ekeddsler6n is 16
hat6k.
ben megke//akaddlyozrtihogyaz 1rntett munkatdrsak tapasztalatok regiszt16l
Az iskolai kdpzdssordn megszerzettangol nyeluis'
mindendtmenetn6/kti/szfinidnmeg.
munkauiszonya
van,hogy mereteta mozdonyuezetfii
kipzCs sordnki ke//egdszi'
azonaz Alldsponton
AzALE-munkacsoport
egy jobb teni vasitspecifikusszakmainyelvismerettelamelybdl
a szUks6ges6tszervez6skOvetkezm6nyeit
j6v6rem6ny6ben
el kellfogadnia,mertcsakigy lehet- megfeleldszinfii wZsgakdtelezettsdget
ke// el6irni. A
visszaszez6se, vontatdjdrmivekenelhelyezettmfiszakileirdsokat mes6gesaz elvesztettpiacir6szesed6s
terernthet6, netrendianyagokat6s a kti/hnbdzdfigyelembeveendd
tdbb munkahely
amelynekk6vetkezt6ben
ig6nyel.
amifjabb munkaer6felv6telt
el6irdsokatangolnyelvenke//dsszedllfrani
l6ta k6vetkez6lehet6s6geket
AzALE-munkacsoport
az 6rintett
Az ALE elv6rja,hogy az EU-Bizotts6ga
ja a fell6p6szocifliskdvetkezm6nyek
csdkkent6s6re,tagdllamok
irdnyelveket
dola szUks6ges
bevondsdval
:
illetvemegakaddlyoz6sdra
gozzaki.
. tizemen beltili lehet1sCgekkrhaszndldsadthelye5. Munkald6szabdlvozdsk6rd6sei.A TEN-hdldzat
zCsse/,
6szkontinensn
. ugyanazon uasfiludllalatonbeltili dtkdpzds mds
hogy
megkdveteh,
a jelenlegfennre val6kiterjeszt6se
munkakdrbe.
vAllalati
munkaid6-szabdlyozdsokUf6nb6z6
szirfifr
6116
. szabadmunkahefek rgdnybeudtele
a konszem/e- kat egysdgesftsCk,
illetveharmonizfiliAk.Ezekaz el6irAdnyudllalataindla sztiksdgesdtkdpzis figyelembe- sok krildn6sk6ppena mozdonyvezetdkdrdekeftkell,
vdte/6vel
. megdllapddsokkalke//biztositani- racbnalEdlds hogy szofg6liSka tilzott rgdnybeudtelellen (pl. az egy
.v diszakaiszoltdlthet6id6korldtoz6sa,
esetdn- a vCAtkeld' szolg6latban
uagymunkahely-megtszinds
g6lat
id6,vavontat6j6rmfiv6n
elt6lthet6
r6szardnya,
a
gfrCsn*tCkdt
pihen6id6
stb.).
lamint
tartama
a
. flexrbrlrdsCsmobilitdsbr2tosftdsa,
pCnztigyitdmoAz ALE azt iauaso/1?,hogy az ebben a kdrddsben
gatds bevondsdual
i//etCkes
szocidlispartnerek bevondsdvala Bhottsdg
. rugalmasmunkaidd-szabdlyozds
alkalmazdsa,
. korengedmdnyesnyugdfazdsokszorgalmazdsa. dolgozzakia keretfeldteleketAz ALE munkacsoportia
3. Jelz6sek,Uzemvltel.biztonsagl rendszerek.Az aila/enle az elntiksdgne&hogyaz egyestagszeruezejavaslataa vas0tipdlydkmegnyitdsdra
tek adjanak tdldkoztatdsta munkadd-szabdlyozdsok
EU-Bizottsdg
Nemzet- harmonizdcidja terdn tdrtCnt megdllapoddsokrdl
valamintTransz-Eur6pai
teherdru-k6zleked6s,
- intenziv,el6rehaladotl
A kitfiz(JttcCl harmonizdldsdhoza munkaaoport a
Allak6zilorgalomtekintet6ben
hogya kdvetkezdnormatfudlratja uasolja:
potbanvan. Ez6rtaz ALE szil<sCgesnektarlia,
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. a megdllapftottheti munkaidd35--?7dra ktizCes- sdgizettekesetdbenkett6 Curg,dreltsdginClktilhdrom
sen iglq hogy ez a mennysCg 4-5 szo/gdlatra Cuigtartson.
osztddl'on,
Brztosfranike[ hogy a ha6rdtl4pd-forgalombanfogr. az Clszakaimunkavdgzdst22.0H6.00 dra k(iziltt la/koztatottmozdonyvezetdke/C7fr/ a nemzetkdziforaz rgdnybevitel mratt /50%-ka/ ke// figyelembe ga/ombantizeme/6 uontatdldrmfvekretoudbbkdpzdst
venni,
kapjon,ezzelis biztosfuaa zavartalantizemvitelt
. a ktiz/ekeddsisebessdgfAggvdnydben
a megszaNem bgadhatdel az a m6dszer,hogy pl. az olasz
kfidsn6/kU/imozdonyonto/tottrd6tegysCgesen
ke// mozdonyszem6lyzetnek
a Pendolin6iArmfire5 nap 6tmeghatdrozni
k6pz6st,m(7a svdjcikoll6gdknak
ugyanerrea jdrmfti
. a /akdson td/tdttpihen6idd mdddke /6.00-22.00 pusra1 nap6tk6pz6si
id6tbiztosftsanak.
dra kozC essen, a /akdsonkivi/i prhendrddpedig
Toudbbil?uaslat,
hogy ualamennyiuasiti vdllalatkci08.00- /2"00 dra kdzdttkenil,1tin
megdllapitdsra.
telezdjelleggel lqkeuesebb 5 nap Azemuiteliis m06. Az eur6palmozdonwezet6kkeresetlvlszonva- szaki toudbbkdpzdstbiztosfrson, valamnt megfele/6
inak egymeshozt6rt6n6 kdzelitdsea mlndenkorl mCrtCkitoudbbkCpzdst
az ii tBusi jdrmfvekre.
Az ALE-munkabi- Az ALE jauasolia, hogy az EU-Br2ottsdgmrhrmdls
6letszinvonalflgvelembevdtel6vel.
zottsdg6ll6spontjaszerint a l7uede/miurszonyokat
a normdkatdolgozzonki a sztiksdgessmeretek elsaldt|
felelflssdgtel1Astev6kenys69, valamint a professzr'o
nd- tdsdra,ami biztositlaa bztonsdgi normdkat.
lrsmunkavdgzds
venni,s hoszalapjdnkellfigyelembe
9. A mozdonvszem6lvzet
iogdlldsaa hatdrdtl6p6
megfe/e/6- forqafomban.Felvet6dika kdrdds,hogyegy esetlegeszrit6vonaz adottorszdgC/etszinvonaldnak
enkell megdllapftani.
senbekdvetkez6uasiti balesetnd/milyenjogi eldiriisok
Az ALE e/ndksdgdnekazt aidn/ja, hogy 4venkdnt alapjdnfolylatjdkle az eljdrdst,ha ez polgdrjogi,
vagy
kenil16nkiosztdsraa tagszeruezeteknek
egy olyantd16- bUntel6jogifelel6ss6get
vetfel.Tovdbbi
k6rd6s,hogyaz
koztatd,ame/ya tarifapo/itrka
kn/akitdsdhoznydl segft- efdrdsta balesetbek6vetkeztfnekszinhelydn,vagy a
sdget
mozdonyszem6lyzet
saldt orszdgdbanfolytatjik le.
Az ALEelnoksdgdnek
odakellhatniaaz esdlyegyen-Megfontoland6
szempont,hogy nem lenne-eszerenl6s6gbiztosftdsa
6rdek6ben,
hogyazokbanaz esetekcs6sebbaz eur6pai(nemzetk6zi)
btintet6-,polg6rijog
vdllalatok
ben,amikoregyesk6zleked6si
olcs6bbmun- alapj6neljdrni.
felhaszndlni,
kaer6tkiv6nnak
a foglalkoztat6
orsz6gban Az ALE-munl<acsoport
ebbena kdrddsbenmegalapoel6irtminim6lb6ralatt ne tort6nhessen
foglalkoztat6s zolt v4lemdnyt
nem
tud
alkotni
miuelezr'rdnyiismeretei
(pl. ha a vAllalatolcs6 lengyelmunkaer6talkalmaz
nem ke//6enmega/apozottak,
ezdft
aniauasolia, hogy
n6metterUleten,
akkorenneka munkatdrsnak
minimum
kdrddst
ezt
a
feltilur2sgdlatnak
vessdk a/d.
lbgi
meg6llapftott
azadottt6rs6gben
minim6lb6rt
kellkifizetAmennyibenaz EU-nakmdgnincsharmonEdlte/dirdsa
nie).
7. El6felt6teleka k6pzesirendszerbetdrtdn6 be- a probldmakeze/dsdre,akkoraz ALE-naka sztiksdges
t ke//tenniaz rlletdkesEU-Bizottker0l6shez.Az ALE-munkacsoport
azl az 6llAspontot formiibane/dterlesztds
sdgndl
emotfiIil; hogyaz eur6pai mozdonyvezet6k6/zdsbe
Az ALE-munkacsoporttoudbbi vilemdnyq hogy a
bevontszem6lyekel6zetesfe/tdte/rendszerd
t egys6geiogsegflly formdldtmegte/eldmidon szabdlyoznikett
sitenike//.
bekdvetkezett
baleseteset6n,
Aztjavasol/a,hogy az ALE e/ndksdgetii/Akoztidlbna (pl.egyOlaszorszdgban
ha
polgdrjogik6pvin6met
a
szem6lyzet
6llampolg6r,
a
kereszttil hogy a kie/6git6elfifeltdtetagszeruezeteken
illet6kes
tagszervezet
vagy
/ek mCrtCkClrl/el6en mr'lyensko/ai vdgzettsdgettart seleleta balesethelyszin6n
a nemzelszervezete
l6tjael?).
sztiksdgesnek(kdzdprsko/a,Astuagydrettsdgr).
A munkacsoport
dlldspontl?,hogyebbena kdrddsben
8. Kik6pz6si- tovdbbkdpzdsirendszer.Az EU-B|nyt/atkozzanak
az
egyes
tagszeruezetek,
hogy v6/em6zoltsdgiauaslatanemcsakegyintenzivebbszem6lyzetnyUk
szerint
a
balesetek
helyszindn
rl/etdkes
ALE-szerhanema uontatdldrmfvekfokozottfe/felhaszndl6st,
vezet,
uagy
saidt
szeruezettik
ldssa-e
el
kCpuiseletet
a
haszndldsdt
is jelenti.A hatardtl6p6{orgalomban
felhaszndltvontat6jdrmfvek
zavarmentes
felhaszn6ldsa A munkacsoportaztjavasolia az ALE elndksdgdnek,
celjdb6laz ALE szUks6gesnek
tartjaaz 6rintettmoz- uzsgdl1?/e/ti/annaklehetdsdgdthogyhosszabbtdvon
kdpwselhetdkaz i/yen esemdnyek
meglelel6ki- 6s tovdbbk6pz6s6nekeredmdnyesebben
donyszemdlyzet
egy nemzetkcizihatdskcinelfelruhdzottALE-szeruezet
biztosft6sAt.
Alapvet6endtfogtiismeretekkelmegfelel5enkua/rrt- rdszdrd/.
van szUks6gmindentagorsz6gban. Az ALE e/ndks€getegyen1?uaslatota tagszeruezetekd/t szem4/yzetre
Ebbenaz osszeftiggdsbensz0ksdgesnektartiuk,hogy inek, hogy minden uasittdrsasdgdolgozzonki o/yan
az egyestagdl/amoka mozdonyvezetditevdkenysdget szabd/yokat, amelyekkieldgfl6 vCde/met biztosfranak az
kezel16kEnnek esetlegesenbekdvetkezdlrdrtdritdsek vonatkozdsdban.
dllamrlage/smert szakkdpzettsdgkCnt
t 0. Munkaeg6szs6q0gv.
munkahetvekkialakitdsa.
az az e/6nye,hogymindendnntettudllalatame/yebben
A
munkacsoport
azt
az
6ll6spontot
k6pviselia hatSrdtkdpzdst
folytat
szakmdban
krkdpzdsi
a
a
rendben
eset6ben,hogya vontatd/drmfvek
rdgzitettmnimdlis normdkat a sziksdges lsmereteket l6p6-szem6lyzet
uealka/massdgotds tananyagotkote/ezdenbetartsa.A zet6fti/k6ftaz aktu6lism0szaki6s munkaeg6szs6g0gyi
me$elel6en
toudbbiel6ny abban rey'rk,hogy az dllamilagelismed ismereteknek
ki (pl.az ergon6mia
alakftsdk
mozdonyvezetdi
szakmaalka/mazhatdmds uasittdrca- k6rddsk6r6ben
a vezetdasztal6s
a vezet6fUlke
klimatiz6l6sa).
sdgnd/s.
Ezekmel/ettaztiauasoliuk,hogya kkdpzdsrddtartaCdlszerflenne,hogy vagy az EU-Bizotts6ga,
vagy
rna - az eldzetessko/ai vdgzeltsdgtfllftiggden- 6rett- mdsilfet6kesszerv(pl.UIC)a sztiks6gesszabudnyolcat
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szAmdraalapvetdnor'
lervez6s6n6lmi- r6sztvev6mozdonyszem6lyzet
hatdrozzameg, hogya vontat6j6rm0
(pl.
munkak6ziszLinetek,
meghatdrozni
ke//
matiudkat
venni.
kelljenfigyelembe
lyen
- szempontokat
kialakfitdsa).
pihen6helyis6gek
pihen66s
djszakai
ALE
hogry
az
/dt1a,
A munkacsoportsztiksdgesnek
vasftvalamennyi
m6dszerek
A jelenlegalkalmazott
Hi€kozddbn azokrdla normatn/dkrdlamelyeka 1Av6irdnydba
az
egysCgesfris
ezdrT
elt6r6ek,
tbni egyiAges vezetfiftilkdkkhlakildsdra uonakoznalc tdrsis6gnAi
s hasindl? fel az olasz6s ndmetnagysebess$t0vona- kell haladni.
A munkacsoportazt/e vaso/iaaz ALE elnoksdgdne&
tokon szeEe lt tapasztalatokat
az, hogyegy hogy ezen normdkkialakftdsael6tt tanulmdnyozza.a
Az ALE cCljaezehhela tdrelcv6sekkel
egys6ges,Eurdpdbanhaszndlatosvezetdftilkekralaki' nditet 6s/uagyaz olasz uasutakndlalkalmazotte/ldrdsi
veken, szabd/pkat.Az ALE e/ndksdgiiltal kidolgozottCsiauase legalAbbazokona vontat6idrmf
UiA rcWsegfr
6s teherforgalombansolt elldrdsi szabd/yokata tagszeruezeteinkeresztul
amelyeka hat6rdtl6p6-szem6lypr6bdlia 6ruCnyreiu ttatni
r6sztvesznek.
6.
Lugano,1997.szeptember
tagszerEtt6l fiiggetlenti/sziiksdgee hogy az egyes
szakdrmunkaegCszsdgtigyi
meg
a
vezetekkdueteldk
t6& valaminlaz rdevonatkozdkutatdsokfelhaszndldsd- Meglegvzds
AzTIE munkabizotts6ga
,-AzEunSpaUnri stratdgidia
a rendszettelenmunkaua/,hogya nduekvdsebessCgr,
kozossdgben"cfmetvisel6
a
uasutak
i11d6/esztdsdre
a
iddmilyenhatdstgyakorolaz emberiszeruezetras ezek
javaslatait
az 1997.
k6szftett
aj6nldsaihoz
Feh6r
kdnyv
maguk
ronnak
kd
vetkezmCnyeket
milyenegAszsfuttigyi
eln0ks6giUl6sre
utdn. A beszezett szakCrtdi rdlemCnyekCs tanul- okt6ber23-26. k6z6ttmegtartand6
el6.
az ALE elndksdgerendelkezdsCre k6sz'rtette
mdnyokeredmCnyCt
A v6glegedanyagotaz ALE eln6ks6gehagyjaj6v6.
ke// fucsdtanr, amelyrfil ezt kdvetdenualamennyitagmegkUld6s6re
szeruezetetHidkoztatnike//,hogya szilksdgeskonzek- Ezt kdvet6enkenil sor a dokumentum
eur6paiillet6kesszervnek(CESI,EU-BIvalamennyi
vencrdk levonhatdk /egYenek
NemzetiKozlekeaztaz AllAs- zottsdg,NemzetiSzakszervezetek,
11.Szocl4llgnorm6!.A munkacsoport
Miniszt6riumok).
d6si
forgalomban
hat6r6tl6P6
a
po@

VasutasOsz
le hullIttaz 6sz.A naPnakrendrekisebb k6v6rvlzcseppgondolkodik,
emelkeddtkell megjdrniaahhoz, irn-e. A t0t6testekm6rporillatfmea vas0tikocsikftilAranyt6nyfsu- legetArasAanak
delel6j6t.
hogye16rje
garaibanott hordozvaa k6lt6z6ma- k6iben.A karosjelz6kid6nk6ntnyuja k6zelg6 t6zkoclvarAzzflkle magukr6laz 6sz
sz6l6parancsdt
daraknak
TalAnm6ga h'rv6nedvesUzenet6t.
induldsra.
jelz6s
pislogvaadja
is
laposabban
hosszabbra
mind
Az 6my6kok
parancsot.
Oszvan!
is elv6gezte hinila redbfzott
ny0lnak.Az 6gzeng6,s
l(7A tovasuhanoszerelv6nyek
Es5mfuraze nydrrakir6ttfeladat6t.
a dramlatas6rgalevelel66lsz6ttf6tylat
cseppekm6labfsankoPPannak
betonon,maidapr6rahullvattind6- huz rnagautdn.A f6k korordifest6i
kOlneka szivdrvdnyszineiben.A vinekbenponpdznak6sengedetmehajnalid6il61hirtelen6szUltl0szdlak sen hajlorBanaka sz6l tdncdban.
k(7y626
egysftnpirokra
tAz6sanb0jnakOssze.Utols6er6- Emelked6kdn
hullanaka homoksz6r6
pr6b{ikattartjdka vdndormadarak, hang0sdggal
P6rdskocsik6nYe- csillogdl<varcszemcs6i.
utenmegPihenve
6s repUl6s
kesen kenilgetik a tdvit'6sodronyon ablakokujjakkalrajzolttizene{eken
dllom6soIndu- reszttiln6zika tovasuhan6
gy6ngydz6harmatcseppeket.
t6rtdn6sei
bepdrdsodott kat.Elrrulta nyilr.Hars6ny
l6srav6r6mozdonyok
a szines
szeliillnek
16Mk6s
eml6kk6
a
n6znek
b6k6sen
,,szemekkel"
juk vdr6 hossz00t el6. lmitt-amott f6nyk6peken.Ldnyok, asszonyok
egy-egy6ramszed6villantjaM6- mindtdbbettakamakel rnagukb6lf6kaMtjaikat.
ny6tritjdraengedveizz6szdnszem- z6sanosszehfaradivatos
m6r
reggelente
csakf6lig
mint
Fc
flrnazak
kihunynak
lassan
melyek
cs6it,
A sl- nyitottablakaikondt szivjdkmagukba
sorsdrahagyottcsillagsz6r6k.
ANAPa HOLDnek ac6ltest6naz olajoscsavaro- azavarillatrileveg6l.
egyrer0vF
kon vizcseppekn6znekfarkassze- dalMk6benmegegyezve
met a felkel6nap bdgyadtsugarai- debbnappaliszobehtotveilal.
k6rlelheAz id6 apr6l6p6sekkel
dr6gak6.Mdrneval mintmegannyi
hezebbenmozognaka v6lt6k,csi- tetlen0laraszola TEL lel6, mely
fekozmetikus,
csigdi,a mintegyrigyeskez0
koognaka von6vezel6kek
le
egyre
a
t6i
h6r
lepellel
takarja
el
a
nehezebben
nap mind
!6nik
rdncait.
szUrkti16
Oszvan.
t6jraterftettk6dfdtyollal.
Beles LaJos
P6koksokszdgtihebi mintkUl6nlea DombdvdrVontatdsiFdntiksdg
gesenf0z6ttgydrBysorokdbzilk a
nyugalmazott fdm[vezel61E
f6k, bokrok6gait,melyekenn6hdny

LeszFeh6rkonyv

EU-munkaidci
AzEUmunkaugyik6rd6sekkelis foglalkoz616rsadalmibiztos6nakprobl6mdkatokoz a kozleked6si szektor.PadngF/ynn
szemera a Fehdrkdnyvkinehdzsdget
dolgoz6sakor
jelentaz ulazomunkaer6
munkaideje
brusszeli
Szoviv6j6nek
szerintminbejelent6se
den egyes k0zleked6si
69 mas 6s mAs problebonyolultmdjarendkfvul
td teszia helyzetet.
partnerek
koA sz6llft6si
a vaszulelk6pzeleseikkel
utak vannak legel6bbre,
t6luk lemaradvakovetke6s
zik akdziti k0zleked6s
megfgerhaj6zds.
Flynn
a
te, hogya Feh6rkonyvet,
amelynek ossze6llftdsaban az EU kozlekedesi
biztosa, Nei/ Kinnock is
m6g 1997
kdzrem6kddik,
els6fel6benkiadja.

Mozdonyvezet6k
Lapia
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Az 6sziels6

MOSZ-ktildottkcizgytilAs

MAV-vezdngazgat6i ttildkoztat6 vaI
Szeptember
17-6n,
szerddn
d6l- lerm6szetesen
a terrileti
igazgat6sd-belftildi
forgalom
banva16
trilteljesit6elottikezd6ssel
tartotta
a Mozdonyve-gokhely6t-szerep6t
mielobb
megkell s6t.
zetok
Szakszervezete
azosziels6
kril- hat6rozni,
Amunkav6lla16i
16tszdm
alaku16sddottkdzgyu16sdt
a Budapest
lgazgat6- Agazdasdgi-p6nztigyi
helyzettel
kap- valkapcsolatban
kijelentette
a vez6rsdgkonferenciaterm
6ben.
csolaban
emlitette
hogyke- igazgat6,
a szonok,
hogyaz6v v6g6re
maxiSiposJ6zsef
MOSZ-elnrik
kOszdn-m6nyvitdkzajlanak
a Pdnzrigymum200-300
f6velleszkevesebb
a
t6je6sbevezetole
utdnSipos
lstvdn
a miniszt6riummal
a vasutat
illet6en,
Az vasftndl
(keresik
dolgoz6k
szdma
a
legoptimdlisabb
humdnpolitikai
megAzrisszl6tszdm
olddsokat).
58ezer
300kdnilalakul
majd.
Abdremel6ssel
kapcsolatban
a vez6rigazgat6
elmondta,
hogymintegy
14%-os
eme16ssellehet
sz6molni.
Erint6legesen
tdj6koztatta
a hallgat6sdgot
a mozdonyvezet6k
k6pz6s616l,tovAbbk6pz6s6rol.
Ezzelkapcsolatban
meger6sitette,
hogymozdonyvezet6t
16tszdmle6oit6s
cim6n
amunk6ltat6
1998-ban
semfogelbocsdtani,
Atdj6koztat6t
kovet6e
naktudlis
k6r(tdbben
d6sekre
lehetetlenul
a
megSipos I swtin M AV-vezirigazgot| tdjl koztatja a mozdo ryvezetdkct.
menetrend
miattzsdrtdUAVnt. vez6rigazg,al6ja
tdj6koztattaid6nmdrhdromszor
is foglalkozott
a szerkesztett
l6dtek)
vdlaszolt
Sipos
lstv6n
a UtAV
ahallgatosdgota
MAV1996.6viered-kormdny
a MAV-val.
krleSiposlstvdn
m6nyeirol,
azidei6sakdvetkez6
6vek lentette,
hogya TB-nek
nemtartozik
a Rt.vez6rigazgat6ja,
a tovdbbiakban
feladatair6l;h0gy
tudniillik,
mitkellten- vasut,,,csupdn'
adminisztrdcids
hiba A krjldottkdzgyu16s
a testrjlet
k6rd6seivel
aktu6lis
foglalniea vasutvezetds6nek
a szervezrisi
miatt
csrlng
eza teher
a mamutszer.
kozott,
A
testrjlet
0gy
ddntdtttdbbek
gondokkal
(hdlozati)
kapcsolatban
vezeten.
R6szletesen
beszdmolt
a
-,
(korm6ny-MAV
szerz6d6s).
Aszerve- MAVtev6kenys6gi
6sszolgdltatdsi
kd- kdzott hogya M0SZKupalebonyolitdsirendje
azeddiigi
szabdlyok
szez6ssel
kapcsolatban
gazddlkoddsi
16t6rint6finansziroz6si,
a vezdrigazgat6
rint
tortdnj6k,
hogyaz5szakigazgat6sdg
elmordta,
6s humdnpolitikai
tev6kenys6get
illealapjdn
mukddik,
a MAV-tradiciok
de t6en.
A MAV uez6rigazgatoja
az 1997-es
gazdasdgi
6s szem6lyszdllitdsi,
vdllalkozds,,
valamint
aztizemitellesitm
6nyekkel
nemvolt
e16gedett.
Az eredm6nyesebb
tev6kenys6g
- tribbek
6rdek6ben
kriztitt azexportszdllitdsokndve16s6t,
a kocsifordulok
kihaszn6ldsdt,
J6zsef szintln a lehetetleniil
illetve
az
drusz6llitds meTalps
A M OSZ-kiil db nkdzgy il I6s rdszn ev6i nek egy csopor tja
gszerkesztett menetrendct,,szapulta"
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Az Eunipai MozdonyvezetfikNapl?

Stephenson
George
iovoltdbol
Liverp
kdzott
ooI-Manch
ester
1676vvelezelott
indultazelsokdzforgalm
u vasut
Az EunipaiAuton6mMozdonyveze
t6kSzakszeruezete(ALE) a MagyarMozdonyvezet6k
Szakszeruezetehdrom 6we/ ezelflttijauaslatdraszeptemberl5-dtaz EunipaiMozdonyvezet6k Napldnak teknti. Szdzhatuanhdt6we/
ezel6tt, /830. szeptember /5-6n Liverpoo/Manchesterkdzdft George Stephensonkorszakalkotti vasifteruezd 6s vasitdpit6 munkdssdga eredmdnyekdppenmegindu/ta vasdti krizlekeddsa urldgelsdkcizforgalmduasitlrin. (18/4-t6/ kezdfidden kezdtek mfkcidni
Anglidbanaz rparuasutak) Ajeles naponStephensonmaga vezefteaz e/s6mozdonytezen
a vonalon.Az elsd kcizgazdasdgr,uasitdpitd

1. Juh6sz Gyula g6peszigazgat6kcisz<hti a mozdonyvezet6ket6s hozzitartoz6jukat.
2. A szinvonalas mllsor mindenkinek tetszet.
3. A GDL k6pviselet6benmegjelent ndmet koll6grdk.
4, Ahasti{ncosn6k.

ds technkai szempontb6ls nagy horderelT
uasdti kozlekedds tulaidonkdppeni bd/cs6i6b6/
- Anglaibdl- rovidesenelterledtaz egdsz viliigban a modern, XX. szdzadi kciz/ekeddsi
forma. Ma sok eunipai orszdgbanreneszdnszdt 6/i ez a kcizlekeddsidgazat.
Az EunipaiMozdonyvezet6kNap17trszte/etdre a MagyarMozdonyvezetSkSzakszeruezete mfisoros kozponti tinnepsdgdt /997.
szeptember/S-dn,szombaton2Cdrai kezdettel a Grand Hote/ Hungdria ktilontermeiben
rendezte.
Fe/vdteleink az tinnepsdgen kdsztiltek.

Presztfzsharc?
Harc az egyenlf elbfnileisdrt!
(A dolgok mozdonyvezet6szemmel)

A minap egy ,,6nk6lts6ges"koll6ga utazottvelem, s ahogy ez lenni
szokott,a besz6lget6s0nkt6m6ja a vas0t, a csalddvolt. Mint kiderUlt,
szabadidej6benlak6s0gyben r6la a k6rdket. Hogy milyen sikenel?
Dicsekv6sre nem sok oka van. A helyzet a kdvetkez6: v6llaltAka
rryugdijasnagyszul6 eltartes6t,aki egy mdst6l szobes vasutas szoln6la laknak.A
g6lati laMs haszn6latdrajogosult,jelenleg hivatralosan
beadott lak6sig6ny0ke hivatkozvak6rik, hogy ha netAna nagysz0l6
meghal, a MAV sz6muka utalja ki a lakAst.Allft6lagez nem megy,
mert van, aki n6luk ,jobban meg6rdemli'. lgaz, hogy h6rom 6v szolgdlati id6re, n6den 6llom6si dolgoz6 kapott itt lakdst nem is olyan
rfuen. A koll6ga kilenc 6v szolg6lati id6 ut6n a nel6vel ere nsm
6rdemes. Tudtommal a tizenhat lalc6sb6lmozdonyveze6nek nincs
egy sem kiutalva. Mi lenne a megold6s?TalAn,kfuAnjunka nagymam6nak hossz0, hossz0 6letet.
Az ut6bbi 6vek szigord l6tszdmgazd6lkodAsaa tul6ra teljes lefarag6sdt eredm6nyezte.Ez igy van j6l. Ugy gondolom, hogy senki nem
sirja vissza azt azid6ll, amikor j6formAn csak aludni jdrtunk haza. A
fdldslegesenkifizetettid6 rontja a vasot teljesftm6ny6t.A vontat6snSl
a c6l 6rdek6ben megfelezik a szolg6latot, vagy lyukat hagynak a
vez6nyl6sben,m6g olyan 6ron is, hogy lezArtvonaton szem6lyzetre
vArdslesz. igy van ez mindenszolg6lati6gn6l.
Nem sok kOz6mvan hozz6, de furcsa hallani m6s tenileten dolgo'
z6kt6l: bej6ttem (bevez6nyeltek)id6t t6lteni, mert kev6s az 6ra...
Egy id6ben teltrint, hogy egyes vonatokon takarft6n6utazik, s a
kdvetkez6ronattaljon Mssza.Naivanr6k6rdeztema dolgoz6ra,hogy
milyen c6lb6l j6rt ott? (J6 k6rd6s!) Azt mondja, hogy 6fielyeket
(vdh6kat,torgalmit stb.) iar takarftani.Olyan dllom6sokon,ahol 3-4
vonatkeresztvan a 24 6ra alatt, nem f6me bele a szolg6latiid6be egy
4x4-es helyis6g kitakaritAsa?lgaz, hogy t6lUnk nyugatra (London,
Vikt6riapu.) a vonatmeneszt6dolgoz6, miutanlelhatalmaztaa vonatot az indul6sra,felh0zta a v6d6kesztytit,s miutAna rdbfzottperonok
hrjnillek, ragyog6 tisaas6got var6zsoh. Na, de ott "mds rendszer'
van!?
Van egy kdzelebbi pr6lda:az utasftAsbanolvashatiuk,hogy a mozdonyvezet6kdteles a szolgSlatv6gezt6vela g6p6t kitakaritvadtadni
az 6t lev6lt6 dolgoz6nak... Allom6sokon val6 tart6zkod6s,vonatra
v6r6s ideje alan koteles a sz6lv6d6ketmegtakarftanistb. Erre a c6lra
a szolg6latif6nriks6g biztositjaa megfelel6eszkdz6ket.
Ugy gondolom, hogy m0k6dik is a rendszer,mert ahol a feh6telek
biztositottak,ott szemmelldthat6az eredm6ny.Nemakaroma takarft6
Kft.-k j6l jdvedelmez6 tev6kenys6g6telvenni, annak ellen6re, hogy
egyik mozdonyvezet6 koll6g6nak kellett megmutatni, hogyan kell
kitakarlani a melldkhelyis6geket,mert m6r nem birtaelviselnia mocskot, amit a Kft. dolgoz6i m6g elMseltek.
Visszat6rveaz eredeti t6m6hoz,:egyenl6 elbk6l6st!
Sokat Mtatottt6ma, ha az orvos megadjaegy meghatdrozoftid6re
az orvosi alkalmassdgot,akkor mi6rt van szUks6grendklvoliorvosi
vizsgdlatra. Hogyan k6rd6jelezheti meg egy laikus (akinek ehhez
nincs k6pesit6se(vas0ti szakember,az onrcs, a pszichol6gusd6nt6s6t, s t6leg mi6rt kUldikel a mozdonyvezet6trendklWliorvosira,ha a
baleseMzsgdlatmegdllapftjav6dens6g6t.A helyzetpikantdrieja,hogy
a v6tkesneknem kellett a rendklWli orvosi.
lsm6tlem 6nmagam: egyenl6 ehirSldst!
0gy gondolom, hogy a mindennapi munka sor6n a koll6gdk is
tapasztaltak dolgokat, amelyek elbir6l6sa sor6n a mozdonyvezet6
h6tr6nyban6rezheti mag6t. M6g az utasitAsszerfimunkav6gz6salkalmAvalis felmer0lnekolyan probl6mAk,amelyekn6la mozdonyvezetShlzza a rcividebbet,ha konkdt elmaraszhlas nem is t6rt6nik.
Felmenilhet a k6rcl6s,hogy mirirt is kom le ezeket. Erdekv6delmi
szervezetlapjak6ntolvasva0gy gondolom,hogy mind koll6g6im,mind
6rdekeink k6pvisel6ineksegfts6g6re lehet. V6ltoz6vil6gunk'banvdltoznakaz utasitAsok,s azt tapasztalom,hogy az elmult mintegy20 6v
sor6n megjelentutasit6soka mozdonywzet6k felel6ss6g6nek(terh6nek) ndveked6sdteredm6nyezt6k.
Ugy tudom, hogy egy 6j utasftCsbewzet6s6nek kUsz6b6n6llunk.
Ki tudja, mit hoz a jdv6?
Sais Fcrcnc, mozdonywze t4
Hatuan

mozdonyr6l
A balszerencs6s
6s egyebekr6l
akiarrak6rt,hogy
BollaG6zakolldgAmmal,
A minapbeszdltem
kdszultfot6t.
Lapja
sz6mera
a301'esr6l
a Mozdonyvezet6k
szerezzek
telimek0ldom
szlves
a szerkesztd
szereznem,
Szerencs6re
sikerUlt
(aG6zAnak
isadtam
egyet).
hasznAl6sira
j60ilet6nek
napja
hogya mozdonyvezetdk
tartom,
Jeleskolldgim
vonatszerencs6ilen
s6gdldoza'
nkabiahrbegyi
alkalmAb6l
em16kezzti
esem6ny
ill a szomorti
utcaibiztosit6
egyeslibh6l
tairais.AzUzsoki
iskitfnik,hogymennyire
Egy6bl6nt
az0n6letirasomb6l
em16kHbl6ja.
Aranyo'
volta301-001-es.(Megjegyzem,
mozdony
egybalszerencs6s
gOpje
voltaz"lstenadta"vasmonstlum...)
bAcsinak
beosztott
siJinos
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pillanat6r6lis
haddszAmoljak
be:j0lius
Hinyatott6lehm
egyboldog
mestelemmel,
a
talAlkoznom
egykori
1-j6n- 256v utAn- siker0lt
Eppen
nyugdljas
ko1169in
kkal,0szlinszky
Sindorral.
m6lt6,
szeretetre
A mozdonyos
biblidmba
be'trta
Ossze".
60.sziilet6snapjAn
,futottunk
mester.
nev6t
a mozdonyvezeto
(k0zt0k
k6tf0tdhdzf6n0k)
arrak6rnek,
koll6g6k
Aktiv6snyugdlas
jelzem,
r0videhogynehagyjam
abbaazk6st.Nem"fenyeget6sk6nt"
dolgozataimmal.
a kovetkezd
senielenil(ezem
Grbor
Crotter

J6v6reis leszny6r!
jd nyarat,
nemzavarja,
azaz"id6lelel6st"
nemisjdsolnak
Haa meleoroldgusok
j6v6re
pihendst
hogyajdv6ny6ri
megszervezz0k.
islesrny6r.
lttazidejeannak,
teh6t
egyfelell0llhettsk
kdzdlartoz0m,
akika; ideiny6ron
Azokk6zda szersncsdsek
Ugygondolom,
am0lyet
a MAVRt.0zemeltst.
a balatonbogldri
0dUl6ben,
csa16djukkal
(akifinansrkozza),
mindaz0d016
leljes
illeti
mind
a munk6ltat6t
csakelismeris
hogy
pihendst
biztositj6k.
A-Z-ig,
akika gondtalan
szem6lyzetdt
jelent6s6ge
vdgesek,
egyrenagyobb
ana,hogyezeka lehet6sdgek
Iekintettel
demeglele16
szinl0
elldl6st,
inform6ci6knak,
melyek
birtokdban
olcsdbb,
leszazolyan
pihendst
al
magdnak
dscsalidjinak
nyrijt6
nyirivakdcirjt
szervez
dsszrirakozist
emDer.
Lapjdban
ismegjelentek
a vas0li
hogy
a Mozdonyvezet6k
0rommel
hpasztalom,
it helylkapotl.
lehet6s6g
hkea fali0jsigokon
cimeidsegy-kit0d0ldsi
szdll6shelyek
- logal6bbis
hogya mozdonyvezet6k
0gydrzem
dsazltapasztaltam,
Ennek
ellen6re
- soklehet6sd916l
nemludnak,
illetve
azokbdl
kimaradnak.
le16nk
(devannak)
gondoloh?
szervez6dnek
Pdlddul
nemtudni
milyen
szinten
Hogy
mire
gyermek0d016si
lehe16s6gek.
Aj0lius
folyanemzelkdzi
nemzetkdzi
csere0d0ltetdsek,
egdsz
hirdettek
t6bb,igenolcsd,
telissslli6stbiztositd,
m6nmegjelent
tdviratokban
(K6ke$tel6l.
llyenek
sajnos
nemiuloilak
lehet6sdget,
hetiturnusokban
dvespihendsi
azegyik
forgalmi
irodAban
olvaslam.
szintekig,
dnszemdly
szerinl
elazalsdbb
is kell
hogyazegyresz0k0l6
anyagi
lehel6s6gek
ellen6re
Az a vdlem6nyem,
jd volna,
haa Mozdonyvezet6k
Lapj6ban
egy
azembereknek,
ezdrt
kikapcsolddis
publikilisira,
inlormCci6k
legyen
az
azilyenk6z6rdek0
rovatot
sz.dnna
a szerkeszt6
iseldrhet6
lehet6s6g
6dsl,iavaslat
mdsoknak
akira MAV,
akdra tags6g
dltalk0z6lt,
foga pihenisOt,
is siker0ll,
illetve
siker0lni
vagyinlormdci6.
Hacsakpdrcsalddnak
el6segiteni,
mdrmeg6rle.
Ud0lds6t
ezzelmajdan
Sz[' Fcrcnc
(Termdsretesen
turisztikai
nyitott,
vdrjaa tuddsll6k
ar 0dUldsi-pihendsi,
"rovat"
- Aszerk.)
pontos
informici6itl
hireil,
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Menetrend
szerintazEU-ba
ayog!/,
nit
nenetrend,
ha
vasilti
6r
a
girok
legkieAzelm0ltid6szak
kdtelez
egyik
ttzezreiben,
me116kvonalak
k0rny6k

igdnydt
figye6segy- sabb
csatlakoz6-a
utazAsi
politikaibenmozgdsdt,
melked6bb
esem6nye,
utazAsi
szind6- sailemaradnak
a va16sdgt6l.
Ez lembe
vev6vas0ti
menetendKtizds- k6lbhet6sdgdt
hire,orszdgunk
Europai
szabdlyozza.eredm6nyezi
a csatlakoz6
dllo- n e K .
- n6ha
val6
csatlakozasa,
a lehe- Alapvetden
s6gbe
behatdrolja
a sze- m6sokon
Valak(k)
Misem
t0rtdn6
6rikigcs0szht(nak).
m6lytds6gek,
az6rvek,
azellendrvek
6sdruszdlliEs
iddbenilehe-val6vdrakoz{st
azutas16szdr6lnagyobb
bizony'[\4k
ene:kOzvetemegnyilatkozisai
a politikai
6s t6s€geil
korl6tait,
id6beli
rend- egymisikvonalszakaszra
tdrE- ntiIamenetrendvAltis
el6tt,
amikor
gazdasAgitabellen.
kdr0lm6- n6utazdskor.
szert
6llitfelava16
sdgos
Jelenleg
az1997- mdrhdl6zati
szinFnvalamennyi
hallhattunk,
Egyre
tObbet
ol nyekfigyelembev6tel6vel,
vasftimenetrend
6sva- 98-as
a csatla- mozdonyszem6lyze$
szerelv6nyn l6sdgos
gi- koz66llomdsok
vashattunk
keretf
ig6nye
acsatlakoz6s
szdllit6si
kkie16
mintegy
80- tordu16
mindezt
telrugva,
elk6sz0l[
meghatdrozza
beliila hazaikOzleked6si
Agaza- t€sOvel
ly- 90%-6ra
igaz.
Eszgrkeszt6sihiba
vonat
aszem6
l0bbszdz
megsz0n6s6t
renleheF- szAllito
tokj0v6beni
alakulisir6l,
forgal- egyenes
6s tehervonatok
k0vetkezm6nye:
az deltdk
el.Eztkds6bb
visszavonHk,
sdgei16l,
elkdpze16sei16l. mAt
visszaesdse,
utasforgalom
6riAsi
deszepbmber
vajonhiny
elej6n
pdlyival
A vas0ti
k0zlekedds
berkein Amenetrend
alapvetoen
meg- a vasfiti
vonat
ismeblt
megsz0n6s6r6l
in"pdrhuzamos"
gazdas6gosfokoz6dik
beliilisegyre-mAsra
a hat6rozza
a vasut
krizutiaut6busz-forgalom
mes- tfzkedbk,
m6rlege16se,
lehetds6gek
ali- sig6t,hiszen
ett6lftiggfielen6- ters6ges
616nkit6se.
vonatok
megsz0Sajnos
olyan
fe16becsii16se,
megviht6sa,
sen)az
Uzemanyag-,
hiba:
azenergia- TovAbbi
intdzkednek,
kiszerkesztfsi
a n6s616l
amelyek
mds-mis
beoszHsokban,
a pd- telhasznil6s,
a mozdonyok,
felesleges
virakoztatdsahaszniltsiga
magas,
sze- vonatok
vagy
egy6b
gazdasAgosaz illomisokon
lyagondoz6t6l
m6lya mozdonyvezet66steherkocsik
minden
indok okb6lOrtelmetlen
a vonatmegk0n6tavillalatvezet6s
169i6iban.kihaszn6lisa,
n6lkiil,
nemmegfele16,szUnbt6se
(szolgdlati
a vonatmozdony
a vonatok
c6l,munkAvasuhsnaoi
kOz- (egy6b)
Az 1997-es
vezdnyl6se,
szem6lyzet
nemaz adottkOrtilmdnyeknek
ba16ris,
k6s6i
munkdb6lval6
haponti
rendezv6nyek
meg- l6tsz6ma,
el6ad6i,
beosztisuk
az adott va16
menetid6
meghatirozdsa. zajutAs
lehet6s6g6n
nbekmegszii
vend6gei,
(vasutas- Ezek
hlvott
tiszbletbeli
vonatokra
a MAV k0zlekedd
hi- t6setobbezermunkavdllal6t
6segydb
szerkeszt6si
6rintRt.felel6s
veze6i,
a tArsadalmi
6s nyelven:
a mozdony
6sszem6ly- b6kmegk6rd6jelezik
a menet vepl.Miskolc
t6rs6g6ben).
gazdasigi
jelenlegi
jevezet6jezete,valamint
gya- A vonatok
6letszdmos
a kocsifordu16k
rendszerkeszt6s
kihaszndlhAga
melhtha jelesesemdnyeken
a meghatirozisa).
korlat6t.
lgazdb6l
senkisemfel- lenleg
hA16zati
szinten
3-4h6nagondos
helyzet6l
kisorsz6gunkban Ezen
vas0t
fordulok
krszer-[igyeli
(leg- ponk6nt
amenetrendk6szitdst,
utasszimlAldst
v6gezvalamint
Eur6pij6- keszt6se
betolt0tt,
ajOvd
egyjo menetrendben
al6bbis
0gyt0nik).
J6szerivel
a nek.Ezabb6l
All,hogya vonatohely6t. mir meghatdroz6
ban
elkdpzelt
szerep6l
6sszeg(t
k6lt- valosdgos
ig6nyeket
fi- konszolgalatot
utaz6si
v0natveteljesito
gyelembe
jegyvizsgilo,
jegyVal6
igaz,
toltink
nyugahbbra
signeglakarftdsl
eredm6nyezvezeto
semv6ve,pusztAnzeto,
reneszinszukat
a vasuhk
6lik. ne.Ezcsakszervez6si
feladat,szubjektiv
meghat6rozds
szerint, vizsgdlo
meghatArozott
viszonyverseng6s
folyamAnp6nzt
nemig6nyel,
Egdszs6ges
deanniltobb illetve
ir6asztal
mellol
tisztan
t0r- latokban
azuh"megsz6moljdk"
inkdbb
te16
hajlik
egyre
avasut
az lelkiismeretes,
a k0r0lm6nyekre,
tdnik
a menetrendkdszit6s.
sokat0seztnyilvenhrtjek,
felve- legfo- Most
kOz0ti
kdz- a beosztott
pedig
p6lda,
a bizonyos
dolgoz6kra
ndh6ny
ami zetikegyk0ltine c6lrasokszoro"mutat6'a
lekeddssel
nemrkis kOppen
szemben,
a va16sigos
szAllitisi
6s igazolja
Allitisomat:
sitottivekre.
EszAm
halmazok
tel- tekintet- - Inter-City
jesen
vAllalva
szerepet
ebben,
t0bbekkozlekeddsi
ig6nyekre
vonat
megorkezhasznilhatatlanok,
mert:
kozOtt
a k0rnyezetv6delmi
torek- tel16vo
munkit.
v6na megyeszdkhelyre,
onnan - avonaton
szolgelatot
leljesiv6seknek,
dedOntden
azadott Jelenleg
menetrend
a vasuti
semerre
sincs
semmilyen
csatla- tdutazo
szem6lyzetnek
egyr6szt
gon- szerkeszt0se
vasrltErsas6gok
jelleg0
orszigok,
a MAVRl Vez6r kozis.
nemteladata
azilyen
mungazdasigi
kimunkilt
vas- igazgat6sdgt
dosan
Forgalmi
F6osztilya - Miindokolja
villamos-motorka,mis16szt
elvonja
a figyelmet
- Menetrendi
idinakk0szdn
rltiszdllitAsi
strat6g
osztilya
v0natkozleked6s6t
bladatkdr'6be
Budaoestt6la tdnyleges
munkijukr6l,
- eszimhalmazok
hetoen
mutat- hrhzik.
6riisieredm6nyek
Aszerkeszt6s
alaove6
fel- 27kmt6volsdgra
egykisebb
hlefeldolgozd- ezenbe- tfhleit,vonatmennyisdgel
koznak.
Ak0zleked6s
azid6- pU16sre.
sakomolytalan,
c6l6seredm6ny
l0la vastjtikOzleked6s
is- a tdr- szakokra,
va16 - Szeged
a viszonylatokra
te1616rkezv6n
azIn- n6lktili,
viszonyok,meghat6rozist
sadalom,
atdrsadalmi
egymdsik
osztAly,ter-City
mi6rt
nem6llmegKispest - azutasszeml6l6st
nem
azok
agazdasdgi6s
egykicsitpolitikai aSzem€lysz6lliHsi
osztily
illomAson,
rep0l6t6r
tekintettel
a
illet6kesek
v6gzik,
az
akiknek
ez
"rendeli kdzels6g6
is.
t(ik0rk6otlnk
meg".
Ezen
eredre?
felt€tlen0l
a napimunkdjukhoz
"egyeztet€sek"
Sajnos
e tiikork6p
el6gg6
el- mdnyek6ppen
l6tej0n
egyvonat- - Mi6rt
kellett
Budaoest-Misn6lkil
l0zhetetlen
6smunkakor0kmos6dott,
alig6rt6kelhet6
ndlu
nk. mennyis6g,
melyet
megfele16
inbr- kolckOzOtt
ad6lutini
sebesvona-h0ztartozna.
HatalenkimozdulEnnyith16n
bevezetdkdnt
6sami- vallum
banh616zatr
szinbn
eloszh- totcsakHatvanig
k0zlekedtetni,
ndnak
az k6asztal
mell6l
6s a
fogtam
:0gy6rzem
felkell nak.
6rttollat
tovebbi
n6lk0
gy6zddcsatlakozAs
l?
helyszinen
ava16sdgban
hivnom
Rt.
AvasIti
fovonalak
akdzv6lem6ny,
aMAV
menetrend-- Mivoltaza fontos
indok, n6nek
meg
azigdnyekrol...
illetdkes
vezetdi
figyelm6t
ajelen szerkesztOse
16sz6r6l,
aVez.lg.
a ami6rtBudapest-Keszhely
k0Mostpedig
n6hiny
sz6taz
fenn6116
detalAn
egyik,
a legfo.n- mellOkvonalak
menetrend
szer- zOtt
csaka menetrendvdltAs
uHn 6venkdnt kiadott
szo196lati
6spoltosabb
belsdprobldmdra
a MAV kesztdse
aheIiUzletigazgat6sdegyj6 h6nappal
Allitot6k
brga- gArimenetrendk0nyvekr6l.
Min6Rt-nbel0l.Ezpediga MAVRt. gokbevondsival
kdsztil.
Sajnos lombaaz Inter-City
vonatokat,sithetetlen.
Egysz6val.
Mir a kiMEilETBEilDJA
a helyileg
6selgondolAsokban
is mdrhehtlenadminisztr6ci6s
addstmegelozden
haszn6lh
atatMi6rt
kella
menetend
6smitis tAvoll6vo
elk6pze16sek
egytorz, munkAt
rengeteg
advaezzel
em- lan,deutdna
egyhdttelmArbizjelent
a vasutrall
semmikdppen
sem valosAgra
bernek?
tosan.
Acsak,nAlunk'
(tal6n)
terA menetrend
alapvetden
be- alapozott
egyveleget
eredm6- Lehetne
mdgtolytat- m6szetes
ahibakat
nyomdahibikon
klviil
hatirolja
villalat nyezett.
a k0zleked6si
Ebb6lkovetkezik,
hogy n r .
mdra megjelen6st
k0vet6en
gazdasigossAgAt,
funkci6j6t,
a egyik
legs0lyosabb
szerkeszt6siRosszabb
a helyzet
azAlfol- megmuhfl(oznak
az alapvet6
tirsadalmi
€letiinkben
be6ltdtt hibamArmegisszilletett,
m69pe- dOn6sa keletorsz6gr6szben,
hib6k.
szerkeszt6si
Ezek
6shkiapol- digaz,hogya f6-6sa legtonh- aholnyoma
egyhjta
szok6sokat
alakit
sincs
egyval6sigh0, vibbihibdk
m6dositisa
t1gyneve-
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me- szinten
akdrtdbb6vigislehets6A nemzetkOzi
1997- detfe16llitani.
val6sig
meEztehdt
ajelen
t0rtennek,
zettootfiizehen
m0kddj0n.
mellett
a hazaiszem6ly- geslegyen,
vas0tn6l.
Avona- netrend
aszem0ly- ben,a magyar
lyetaz
utaz6k0z0ns6g
Azalapmenefrenden
hil"id6a pin6ha 6steherforgalom
a korhoz,
ahogy
tudnak,
p6nztirakban
haegyeh- tokmennek,
kdrhet,
issztiks6gelb(is) acgazdasigi
k0zleked6s
igazod- szaki'
norm6khoz
is v6letleniil
menetrend
szerint
az am0gy
l6nmegvdsirolh
€sk0rfor- tik,leginkAbb
a Balatonon
va 0sszeillitani,
elkdsziteni,
menetrendk0nyvet. azEUlel6.
drAga
n6hAny
idegenny6k6n,
valamint
galomba
helyezni.
k0nnyri.
Mis
Persze
b'rrrAlni
k0vet6en
nyilmegjelen6st
A
fonhsvihogyaz forgalmi
szemponb6l
(kOzhely). Meggy6zdddsem,
aszilk6l..
amenerend- munkAjAban
vinval6an
csokken
illetve
mir- szonylatokban,
a helyisanemazezerlfle
Azrllonnanutasokat
Mia megoldis?
kell
haut6lagosan
k0nyv
6rt6ke,
f0ldrajzi
6smis k0kedvezm6-jitossdgok,
Vez6rigazgat6
Urels6 mArAttekinthebden
szi- kinevezett
belelavihni
beleragasztani,
figyelembev6tel6vel,
fel0ltetni, r0lmdnyek
leheta vonatra
fdleladai<6ntnyekkel
k0z0tt
egyik
Ezpediga jelenten- interjtli
madatokal
j6l tovabbi
vonatmen
nyis6g-b6vilf
s
m0k0d6,
mega szervez6si
egyval6ban
ehlaku- hanem
egymenetrendi
szerint
dencia
ie16lb
-cs6kken
tf slehets6ges.
menetrend
alapjin illetdleg
m0k0dik,
haeziltal szerkesztett
Mindez
6ve- 16st.
iddszakban,
diag(akorAbbi
van
Mindenk6ppen
szrlks6g
azigensokmunkahe-biztosilani
szdmukra
kb.20-40m6dosi- nemfiktivcsoDortok,
ketbkinWe)
bizalmira
6s
hogy
mi- azutaz6k0z0nsdg
keletkeznek.16tfutazAsilehet6seget,
lyek,
beosztAsok
k0ldnme116kletekben,
tds,amely
min6l
egysok16tri,
utic6ljukat. ezelis6rheto
lihzikazid6a hamarabb
e16116k
illetvebels6teviratokban
ielenik E16rkezettnek
menetkinA16
menetrendt0bblehet6seget
ndszerkesztdssel,
kiala- Egyj6lszerkeszbtt
anahogy menetre
meg.Ezel6gbizonyit€k
hogy
ezzel
biztoglalja
mirmagdban
egygazda- rendfeldllitdsdval,
0sszeftigg6
szervezdsi
lassan
ugykozleked- kitissal
a vonatok
keriiljtink
azutamozdony-,tosank0zelebb
kialak'that6
megrefor-sAgosan
azonnali
Ez int6zked6sek
rendszerblenul.
nek,ahogy,
fordul6k zok0z0nsdghez
biztosan...
szem6lyzeti
szerelv6ny-,
arrais,hogyfelh- md16s6ra.
el6gbizony'rt6k
nemkivinok
irisommal
kOlt- Jelen
n6- lehetos6gdl
Sokfelesleges
Azonnali
rendszerv6ltds,
gyUka k6rd6st,
vajonkinek6s
megbintani,
megsenkit
semmik6ppen
lehetne
ezzel
sdgkiAram16$
zdpont,
megfele16
szakortelem
menetend?
minek
k6szUl
a
jelentos nemmegrAgalmazni,
csup6n
a fiugyanakkor
is- sz(ik- akadilyozni,
n6zz0k, akdrszem6lycser6kkel
Haa k0lts6gr6forditAst
javul- gyelmet
probl6jol
felhirlni
azeml'rbtt
vArhat6,
l6nyegesen
egy0j,egy6rtelm0en bev6bl
is6rde- s6gelFtik
hogyvalakit
nemhiszem,
orvosolhato
amikdnnyen
sihljesifn6ny.mAkra,
csoport naaszemdlyszillilf
leles- m0k0d6,
akAroperativ
etomdntelen
keltvolna
eddig
s hlAnnemis igdnyelne
kOvetden
6r- lenne,
Arendszerviltdst
rdv6nis,akikOpes
a
b6rkifize-felAllitAsa
legespap'rrfelhasznilAs,
k6lhdgrifordll6st
eneaz komolyabb
egyfajh
shgnAlis
utazisinormik- zdkelhetd
Nem
isemlil' jelenva16sdgra,
tdssh.a "semmi6rt".
helyzehen.
ig6nyek
ben.Ez h6zgazdasAgi
tekintetf
idegenlorgalmi6s
utazdsi
erk0lcsi
€rt6k- ra,szokdsokra,
veaztazeszmei,
Lukdcs
i6zsef
biztos'rt
arra,hogy
kor0lmOny
figyelem- lehetos69et
rejl6 szimtalan
vesztdsl
amitaz e mdgOtt
UAV
nt
hi16zati
alkalmazottia
a
menetrenegy
alapmenetrend,
bevdte16vel
0letk6oes
,munka'eredm6nyez.

Az Eurostar(sztar)ftefieban

jegydrAb6l.
1.,6sll, oszt6lyti
j6rvasokfe16
p6lyaszab6lyozdsi
minden
munkikal 606vfeletlad20%kedvezm6nyt
vas0t6p116si,
0 laszorszAgban
1
6vig
larl.
jrlnius
lit6ba
kertll,
6rv6nyess6ge
Mindkett6
40
000
nagysebess6g0
1-t6l
tdbb
f6vonalon,
oka,
hogy
Ennek
lrithatunk.
vagy
szolgAltal6sra
adkedvezm6nyt,
A"Carta
Club
Eurostar"rengeteg
k.
kdzle
kedlelne
vonatokat
g6pkocsiparkolAst6la
PC-6s
ittazingyenes
enged6lyt.
Erlend6
(FS)0laszAllamvasutak
inlormAci6s
lapi6b6lgratis
delloStato
A Fenovie
p6nzv6llAst,
helyfoglal6sl
6stelefon6l6sl,
faxhaszn6laton
6ta16nym6solAst
gy0Jtdltem
ki(rovid'tlve)
azal6bbiakal
150000lira,
Araennek
megfelel6en:
szolg6ltal6sok.
6rint6
(FS)vonalain
divat
lettEurostarral
0j utazAsi
Az0laszAilamvasutak
mevonalokat
6ll'ttotlak
ktiztittj6 min6s6g0
v6rosok
Alegnagyobb
utazni.
(ETR500,ETR460,ETR450),Naponta
78vonalktjzlekedik
netrendbe
il6n6,Torin6-R6ma,
a-N6poly,Venezia-M
a, Mil6n6-R6m
Venezia-R6m
nza,6sR6m
a-RegR6ma-Torin6/Pole
R6m
a-Bar/Lecce,
a-Ancona,
R6m
k0ztltt.
oio
' Calabria
A
sz6llitani.
kb.7.7milli6utastterveznek
llali6val
1997-ben
AzEuroslar
szerinl
Aprogram
24,5milli6rab6v'tlik.
fejleszt6s6vel2000-re
szolg6ltat6sok
ktjzlekedik
8.240milliArd
szerelv6ny
6s48db Pendolino
60ETR500-as
rendszerek
6s0j
inform6ci6s
Egy0llal
azAllomdsi
Lk6stAmogatdsb6l.
jegy6rus'rt6
iski6p'[6sre
kerulnek,
helyek
m,ttimege:79l,
f6bb
m0szakiparam6terei:hossz:23
AzETR500-as
Vmax:
250km/h.
kw/db,
teljesitm6ny:2870
vezet6'
All,el6l-h6tul
egy-egy
6s2 mozdonyb6l
6 kocsib6l
Aszeretu6ny
6ll6ssal.
vonalvezet6
tAj6koz'
1.,ll. oszt6ly,
klimatiz6lt
term6szetesen
Avonatr6l:
(azETR
f0lhallgat6ban
zen6lhallhatunk
Aztl16sekn6l
tal6azutasoknak
azI osztilyon).
csak
460-n6l
- az6tkez6kocsiban
Reggio
Calabri6ig
BariCenlr6[616]
vanlehel6s6g
lehet,
aholkAv6f6z6 SokAllom6son
lizni,vicso16zni
znr- regge
Etke
- eleg6ns
kiszolgA16
szem6lytArgyal6
b6116s6re,
krizponliszolg6ltat6sk6nt
isvan.
6ssalAlahidegldl
zellel
egy0ll.
lelefon6llom6s
k6t- szAm'tt696pek
nyilvAnos
Az
"0zletember"-kocsiban
1000
km-llehel
kedvezm6nyes
Primaclasse,
amivel
Vanm6ga Carta
g6paszlal
6s220
n6gy
karossz6k,
ltilke
van,
ahol
alkalmas
elhelyez6s6re
vonalon
is.
Euroslar
llalia
6ron
ulazni
k
n{elepe
kelisttjlthetne
lttrAdi6te
lelo
lhal6.
csatlako
z6stal6
V-os
k6nye
lmet,csendes,
liszla6sgyors
eleganci6ja
Avonat
bels6
kik6pz6se
csomagok
az
el:a nagy
6sneh6z
helyezhet6k
k6thelyen
Acsomagok
is.
sugall6s
bizlos'tt
mellett
a fels6 ulazdsl
az016sek
a kisk6zicsomagok
tart6ban,
ki6p'ltett
e16t6rben
ergon6miai
csendes
6sk6nyelmes,
szinl6n
klimatizAll,
A vezet66ll6s
tarl6ban.
pontok
alak'rtoll6k
ki.
figyelem
bev6te16vel
melyek
k0ltinl6le
kedvezm6- szem
aj6nlanak,
hAromf
6lek6rty6t
Azutaz6shoz
van.Term6r6di6lelefon-kapcsolal
AzirAnyl66sszervizAllomlsokkal
jogos'rtanak.
kArlya.
Az6ld,
az6ld6sazeztistszh0
Legegyszer0bb
nyekre
isAllflhat6.
sebess6glarl6sra
a g6paulomalikus
vonal6s szelessn
azdsszes
ad20%kedvezm6nyl
a 116s266vkriztitlifiataloknak
Vontal6si
F6ndks6g
n6lunk
is,.. K6vitiJlnos,Halvan
egyszer
Azez0sl,a nyugdiiasoknak Tal6n
0zlel6raib6l.
valamint
n6h6ny
ifj0s6gisz6ll6s,
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OrszdgosVasutas Kispdlyds
Labda1096-bainoksdg, Szeged

Kupa
harmadik
izbenrendezt6k
mega Masiniszta
lmm5ron
labdar0g6lorn6t.
M6g1995-ben
k6ttagnemzetkozi
kispSly6s
kerti16
vdltaz6venk6nt
megrendez6sre
0rszdgos
HagyominnyA
alapozvasztiletettmeg az KispAly{s
csoporthat6rmentikapcsolataira
29-31.
Labdar0g6-bajnokseg,
ebbenaz6vbenaugusztus
nemzetkdzi
labdar0g6{a6tlet,hogyker0ljrinmegrendez6sre
jdttek
0ssze
a
kOzOtl
Vasuhs
Egyesiilet
Sporthlep6n
Szegeden
a
r6szv6tel6vel.
Az
l5lkoz6,t6bb orsz6g mozdonyvezet6inek
vasutas
focist6k.
illetvekiskunhalasi
otletettettekk6vett6k,s a b6k6scsabai,
- az akkoriszegedivasftigazgat6aktfusegfts6g6- Azesemdnyen
az1996/97
6viM0SZKupa
a M0SZvilogatottjdt
tagcsoport
nagy balnokcsapata
(ism6telten)
Miskolc
kdpviselte.
vel - megszeweAeaz els6 tal6lkoz6tB6k6scsab6n,
sikerrel.
Debre'
12v0lt:
A16sztvevd
Szeged,
Szombathely,
csapahk
szema
Tavalym6r Brass6adottotthonta m6rk6z6csapatoknak
VonZihony
M0SZ
Miskolc,
POcs,
Bp.
Eg6szs6gUgy,
Lokomotiv,
cen
-, s id6n
a Mozdonyvezel6k
Lapjdban
melyr6lbesz6mohunk
M
iskolc
TlB,
BEIG,
Szolnok.
F6n0ks6g,
Zdhony,
Bp.
lgazgat6sig,
tatAsi
Szabadk6nfolytat6dotta masiniszlafocist6kk0zdelemsorohdrom
a resztvevdcsapatoAjdt6kot
csoportba
sorolHk
szervez6k
zaf.a.
lGt.
jugoszl6v
mar6szr6lSzabadka,
Rom6nr6szr6lBrass6,
Lokomotiv,
Budapest
kertiltZihony,
Debrecen
gyarr6szr6lB6k6scsaba
vett r6szla torn6n,
Miskolc
6s Kiskunhalas
aCcsoporba
melynek1997.augusztus2f30. k<izottSzabadkaadotlott- lgazgat6sdg
csapa6val,
csapatBudapestfel6laz lC
hont.A brass6i6s b6k6scsabai
Debrecen
csapaHt6l,
ezertazonKem6ny
ktizdelem
utdnkikaptunk
339-2sz.vonattalinduhnekiazembertpr6b5l6lass0vonattal, nalitaktikai
-,
- eredm6nyesen
(fejmosdst)
megbesz6l6st
tarhttunk
csapa pironkodva
az ,,6rUletes"
semelyheza kiskunhalasi
hozta
merta
k6tm6rk6z6st
sikeresen
a csa0at.
hvabbi
csatlakozotl.)
bess6gmiattKiskunhalason
'\ty
(nem
volt
lehetttink
is
misodikok
a
csoportunkban
csak
Sajnos
ismer6sk6vet6en
a
h6zigazd5k
m6r
Szabadkai6rkez6st
jdtszhattu
nk.
ez6rt
csak
a 4-6.hely6rt
s kb6r6iket.A sz6llSs- kereszheve16s),
k6ntfogadl6kaz 6kez6 labdarug6kat,
k6zos
helyekelfoglal6saut6n a vend6gek6s vend6gl6t6ik
mert
ishaszndlt
megbesz6l6s",
a "taktikai
a
Ugyldhzik,
tov6bbra
6blfrett6kle a hosszrlrit por6tmajdegy6nileg6s helyoszt6
fogadSson
vertiikP6cs,majd2:0-raa Bp.Eg6szm6rk6z6sen
2:1-re
csoportosanismerkedtiinkSzabadkanevezetess6geivel.sOgtigy
csapatet.
MSsnapaz igenj6 min6s{70fUvesp6ly5konker0ltsor a
helyet,
legjobb
igy
megszerezt0k
amiazeddigi
eredm6a negyedik
A kezd6r0g6slkovet6enegy percesn6m6rk6z6ssorozatra.
k.
ma csenddeleml6keztekmeg a r6sztvev6kaz id6kcizben nyiin
VSE- Szarvas
NBlll.
lehetos6getbiztositothk
Arendez6k
Szeged
akijelent6s
r6szl
T6thlmr6r6l,
elhunytszegediigazgal6f 116l,
annakl6trehoz6sSban.
v6llalta tornamegindft6s6ban,
kerultsoraz
m6rk6z6s
megtekint6s6re,
bajnoki
aminek
sziinet6ben
kcivet6ena labd56lett a f6szerep6s tinnep6lyes
A megeml6kez6st
eredmdnyhirdetOsre.
par6zsm6rk6z6sek
folytaka gyepen.
A
helyenk6nt
izgalmas,
Talpas
J0zsel
torn6n
k<irm6rk6z6ses
ter(iletiUgYviv6
l. Brass6,
Miskolc
ll. Szabadka,
HelyezOsek:
lll. Kiskunhalas
6s
csapatalett.
lV. B6k6scsaba
l. Szeged,2.
3.0ebrecen
lokonoth4.M0SZMiskolc
Sz0nbathely,
(A magyarcsapatoksz6mszer0
eredm6nyeir6l
az6rtnem
mertf616,hogys6rten6ma honikapusaink
frokr6szletesen,
jogait...)
szem6lyis69i
Meghiud
A z6ld gyep ut6n ism6ta leh6r asztal6voft a f6szerep.A
j6t6kosok
indulatos
m5regymSsba
olelm6rk6z6sek
hev6ben
pokezveemelgeft6ka kisz6radnisosemtud6pelinkov6cos
harakat.
a hfuigazd{kegybek<itott6k
az
Az esti eredm5nyhirdet6st
TiszteltSporttdrsak!
melyegy igensz6p
6vi szok6sosnyugdijasbfcs0ztat6val,
kerekedett.
iinneps6gg6
A uersenyhelyszine:
A serlegek6s oklevelek6tv6teleut6nkerOhsor a legjobb
MAVSE,fekecsarnoka.
Szolnoki
jAt6kos,kapus6s g6lkir6lyicimetel6rtekd4azAs6ra
is.
A versenyrdel'e:
a szakszerA nyugdflba
vonultszabadkai
mozdonyvezel6k
eml6klapot,
fali6r6tkap1997.november
vezetiikt6lelismer6
s egycsod5latos
07{9.
munk6juk6rt.
tak6vtizedes
A versenyaz 6vek6ta megszokott
szab6lyok
volta vend6gek
sz6m6ra,
hogyigensokelfogMegtisztel6
kertil
lebonyolit6sra.
szerint
lalls6gaellen6re- m6gha csakn6h6ny6r6rais -, de ell6tofd versenyz6,lf5 edz6
Csapatok
dsszetdtele.'4
gatotta vacsor6ra6s ott iinnepikoszont6tmondotta Szerb
vagytartal6kj6t6kos,
6sszesen:
5 f6.
Szakszervezet6nek
elnokeis.
Mozdonyvezet6k
Az tinneps6getvacsorak<ivetle,majd n6h6nylabdar0g6
A r6szv6teli
legk6sSbb
november
1-ig
szend€kot
j6voft6b6la szerbtdnccal,vamegbar6tkozott
a h5zigazdSk
vagy
fr6sban
:
lefo
non
Baj
n6czi
te
J6nos
tigyvezegyisa kol6val.
Vasutas
FerencvArosi
t6eln6knek,
SK,Budapesl,
Az Onnepivacsor6la b0cs0 perceikovett6k.A brass6i,
P6celiu. 2. tel.:01/63-09,
vagySzatmiriEditnek
0jrarcnatra
illetvea k6t magyartagcsoportmozdonyvezet6i
szolnokiMAv sE, V6s6u.-i-g. tel.i 02t16-79
sz6lltak,s volt akik nividebb,voll akik hosszabbideigemlegett6ka v6nszorg6vonatonaz eheltk6t naptort6net6l.
k.rjtik bejelentenil
6rkezikKiskunhalasra.
A tornajriv6reutols66llom6s6hoz

vasutas
Amat6rorszdgos
ra
teke
bajnoksdg

"#:";6rig,
Kd<unhalas

dv,ztettet.
SzdkelyGydrgy alelndk
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Biatorbagy 1931
lrtam,ez6rtcsak
12-13.6jjelreeml6kezz0nk
a biator- A m0lt6vbenen6lr6szletesebben
1931
. szeptember
6skiildn
6ldozataira,
Matuska
kiv5nok
a katasztr6fa
Szil- eml6kezni
l6rt6ntkatasztr6f6ra.
bdgyiViadukton
6s Nemes
MoruaiAlajosra
ela balv6gdnyon
a a mozdonyszem6lyzetre,
robban6tdltetet
helyezett
veszter
Miklhsra.
vdlgyhid
el6tt.
psz.
A lGesszimrinemzetk6zigyorsvonalot
a 301-001
BollaG6za
g6zmozdony
Amozdony
kerekei
a mbban6lov6bbitotta.
nyugdtlas
kdvetkezt6ben
hoztdk.
esa robban6s
t<iltetet
m0ktH6sbe
mozfunyvezet1
hat
kocsi
m6lybe
zuhant.
6s
ut6na
l6v6
a
a mozdonyaz

Tudjukh6ny oravan!
Mozdonyvezet6il6tsz6m6s szolgdlatiora,1997.6v 8. ho 20 munkanap
Szolg6lali
hely
Bp.Ferencv.
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36002
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Kifizetett
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B6k6scsaba

40

128

Szeged

Szolg.
Aa

156,0

5r4
193
216

6t

Arb.
mdny

99

43724
t67

28

162,0

Szolgilali
hely

n1

32!)

Debrecen
tiy'regyh{za

3ls7

ilz

4&l
24

Bp.tlyugati
Mislolc

650
22

K6l.6ra

420/8
168

Szolnd<
Sz.l*1616r

Kifizetetl
tlha
"-"6ra

163,0
57

156,0

V6szb

U

156,0

P6cs

30638
164
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4t

0
02

80

156,0

Domb6vif

35975
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2&n
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x7M
r80

17$
122

W

166,0

2558!l
r61

0
0

2946
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167,0

12
2984
021

166,0

a

0

164,0

Nagykanizsa

156,0

Szmbahely

3256
418
18
't46
248E
19

164,0

Ce{ddm6lk

165,4

Tapolca

592
33

590

156,0
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11

157

t56,0

H6l6zat

00
00

r88
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t90
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160
l2 498
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1
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5
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