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ALE-EU munkabizotts6o

Fehdr kcinyv a vasilt dletre keltdsdre
A, ALE eln6ks6ge

l-\megbkdsa alapidn
1997. szeptember f7.
kdz6tt a N6met (GDL), a
Svdjci (VSLF), a MagYar
(MOSZ) Mozdonyveze-
t6k Szakszervezete k6P-
viseldi el6k6szft6 iavas-
latokat 6llilottak 6ssze az
ALE belgrddi elndK6gi
ii16s6re.

lu Eurdpai Kdzdss6-
gek Bizottsdga elkdszi'
tett egy Feh€r KtinYuet
Stratdgtia a uasit ii 6let-
re keltCs€re (revrtalEd'
ci6jdr4 a kdz0sS6gben
cimmel. Ez a doKumen-
tum elemzi azokat a fo-
lyamatokat, melyek nyo-
mAn az eur6pai vasuta-
kat a tapasztalhat6 ne-
h6zs6gek sfjti6k, vdzolia
azokat a lehet6s6geket, melYek
alapjdn meg kell tenni az elenged-
hetetlen l6pdseket, s ajdnl6sokat ad
egyes dtalakft dsi f olyamatok mik6nti
v6grehajt6s6ra.

A Feh6r k6nyv nyolc feiezetben
foglalja 6ssze iv egyes t6makdr6-
ket, s fejezetenkdnt osszefoglal6 ia-
vaslatokat tesz:

l. 0j vas0wdllalatokra van szUks6-
gUnk, ll. A vas0tvdllalatok neh6zs6-
geinekokai, lll. P6nzUgyek, lV. Piaci
er6k meghonosildsa a vasftszek-
torban, V. K6zszolg6ltat6sok a vas-
ritikOzlekeddsben, Vl. Az egyes 6F
lami vas0trendszerek integrdci6ja,
Vll. Szocidlis szemPontok, Vlll.
Osszefoglal6 6ttekint6s 6s int6zke-
d6si0ternterv.

Mivel ez a k6nyv vdglegesnek te-
kinthet6, ez6d mird a k6z6ss6gi,
mind a nemzetimegval6silds is el6-

k6szft6s alatt dll, az ALE elengedhe-
tetleniil szUks6gesnek tartja, hogy
Eur6pa mozdonyvezet6it 6rint6 vas-
f tdtalakft 6i folyamatokban belolyds-
salbirion az egyes mfveletekre.

Bdr Magyarorszdg mdg nem te/-
jes jogti tagl? az EU-nalc mdgis az
egyes intdzkedCseknCl, szeruezdsi
elkdpzeldseknCl aka rua -aka ra tla n ul
rdszesei uagyunk a uA v at dtalaki-
Esi folyama Enak. Mrndazok akk ft-
gyelemmel kisCrik az EU aidnldsait
markdnsan kftapnthatldk, hogY a
UA V At egyre tdbb ntdzkedCsdben
kdzelft ezekhez az eldirdsokhoz
ami azt az elfikdsz fr6 m unkd t jelen ti
miszeint a csatlakozds iddpontldra
a nemzeti vasitnak rs tel1?sfrenb
ke//a feltdteleket

Az ALE lll. Kongresszusa 0gy ft6lte
meg, hogy a vasutak 6talakftAsdra tett
el6k6szfi6 int6zked6sek tObb ponton

j elent6s v6ltoz6sokat hoz-
nak a mintegy 100 000-es
ALE-tag nnzdonprezet6
6let6ben.

Az egysdgesft6si t6-
rekv6sek olyan vasfti
kdzleked6st vdzolnak fel
a j6v6 Eur6p6jdban,
amely a mozdonyveze-
t6k 6let- 6s munkak6niF
mdnyeiben, a munkdlta-
tes-, a k6zlekeddsbiz-
tons6g, az Uzemvitel- 6s
a technikai egys6gesft6s
ir6ny6ban kordbban el-
k6pzelhetetlen megold6-
sokat jelentettek. Ebben
a folyamatokban az ALE
hat6kony szerepet kivdn
felv6llalni, mivel ezek az
int6zked6sek vasuti
munkahelyek felsz6mo-
lSsiihoz is vezethetnek.

A nemzeti hat6rokon meg6ll6s n6l-
kril k6zleked6 szem6ly- 6s teher6ru-
szdllft6s, a vasriti p6ly6hoz iut6s, az
rij vas0tvdllalatok l6trejdtte, a vArha-
t6 koncesszi6s enged6lyek, a pdlya-
Ut-kapacites kiosztasa egy olyan fj
helyzetet teremt, amely megfelel6
kontroll n6lkUl srllyos terheket 16 a
munkavdllal6kra.

Az ALE munkabizotts6ga elk6szi
tett egy tervezetet, amelyet az ALE
elndks6g6nek kell j6v6hagynia. Ezt
k6vet6en kerUl sor az eur6pai 6r-
dekegyeztet6s a CESI-n (Eur6Pai
Fr.iggetlen Szakszervezelek Szo-
vets6ge), amelyen kereszt0l az 6l-
lAsfoglaldsunk megjelenjen, s az EU
Bizottsdga foglalkozzon vele.

(A folytatdsr6l teljes teriedelem-
ben kdzdljtik az ALE munkabizott-
s6g elk6szilett javaslatat.)

SlPos Jdzsetelndk

Az NE-vezdrkar balr6l jobbra: Ficz Schneider (NE-pdnztdros)'

Diego Giortuno (ALE-alelni*), Ilse Schedl (CESl-elruik),

Marfred Schell (ALE-elni)k) ds Sipos J6aef (AlE-elniik).
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JEGYZOKONYV
Az ALE munkabizottsdg til6s6r6l, amely az aliibbi tdmdban
vdgezte munkiiiit l99Z szeptember ?-tcil9-ig, Lugandban

Az Eur6pa Uni6 stratfgi6ia
a uasutak f ii6feileszt6s6re a kiiziissegben

K0M(96)421 v6gleges)
A munkabhottsdg tagiai:

Agustino Apadula (SMA) Het'nz Fuhrmann (GDL)
A ndrea Grasselli (r/SL F)

Srpos Jcizsef (MOSZ) Huszdr Leiszlti (MOSZ)
Az Ul6s r6sztvev6i megvitanek az EU Feh6r Kdnyv

6ltal6nos tartalm6t. Azt a v6lem6nyt alakftotta ki, hogy
az ALE-munkabizotts6g feladat6t meg kell hatfrozni.
Ehhez segftsdget nyfjtott az 1997. februdr 20-23. k6-
z6tt, MUnchenben megtartott ALE elndks6gi til6s jegy-
z6kdnyve, amelyben rogzft6sre kerUlt a munkacsoport
megbfzatdsa. Ennek alapj6n a munkacsoportnak azEU
jelzett FehCr konyvCbenf oglaltakra tekintettel, az eurd -
pai mozdonyuezetdkre vonatkozd krhatdsokkalkell fog-
lalkoznia 6s 1?uaslatokat ke// eldtey'eszteni az ALE el-
n6ksdgiUl6sre.

Az aldbbi tCmek ker0ltek feldolgozdsra:
. kikdpzdsi k6vetelm6nyek,
. munkaid6,
. b6rddmping,
. munkahelyek biztosftdsa,
. az eur6pai vasutak mozdonyruezet6-jovedelmeinek

harmonizd16sa,
A munkacsoport intenziv vitdt folytatott, majd javasla-

tokat fogalmazott meg a vasutak 6jj66leszt6se kapcsdn
a mozdonyvezet6k vonatkoz6sdban. E nnek kdvetkezt6-
ben az al6bbi eredm6nyre jutott.

Az ALE elntiksige a/apuetden egyetdd az EU Fehdr
kOnj'uCben megfogalmazottakkal ide 6rtve a vasdtipd-
lydk szabad haszndlati lbgdt a ha6rAt/d@ teher- ds
izemdlyforga/omban.

A munkacsoport a kovetkezd silyponti tCmakrirciket
hatdrozta meg:

1. Versenyfeltdtelek harmoniz6ldsa a k6zleked6si al-
dgazatok kdz6tt (vasfti, l6gi, kdzriti, vizi) kUldnds tekin-
tetlel a k6zuti 6s a vasuti vSllalatok vonatkozdsdban.

2. Amunkahelyek vddelme, illetve a vasrjti munkahe-
lyek megsz0ntet6s6nek csokkent6s6re tett javaslatok.

3. A vasutakjelzdsi 6s Uzemviteli utasfrdsainak egy-
sdgesitdse (a l6gi kdzlekeddsben alkalmazottak f igye-
lembev6tel6vel).

4. A nemzeti nyelvek kUlrinbdz6s6ge miatti harmoni-
z6ci6, amely az tizernvitel zavartalan lebonyolft dsdt c6l-
z6 egysCges nyelv haszndlata (pl. l6gi kdzleked6s).

5. A kril6nb6z6 nemzeti munlrardf-szabdlyozds egy-
s6gesit6se, ktildn6sk6ppen a fordul6- 6s 6lszakai szol-
gdlatok tekintet6ben.

6. Az eur6pai mozdonyvezetdk kereseti uiszonyainak
egymdshoz t0rt6n5 kozelft6se a mindenkori 6letszinvo-
nal f igyelembev6tel6vel.

7. El6feltdtelek a mozdonyuezetdk kCpzdsi rendsze-
rCbe t6rl6 n6 bekenl ldshez.

8. Egym6ss al dsszehasonlfrhatd kdpzdsr-toudbbkdp-
zdsi rendszerbiztos ft dsa (pl. t(ousvo nalisme ret).

9. A mozdonyvezetdk 1:ogii//iisa m6s tagorszdgban
bekovetkezell uasfiti baleset esetdn (pl. bUntet6jogi fe-
le16ss69).'l 0 . Munka egdszs dgtigyi szab udnyo k ki a lak il6sa, kri -
l6nds tekintettel a munkahelyek kialakit6sdra (ergon6-
mia).

11. Munkak6zi sztinetek, pihen6id6k 6s az 6jszakai
pihen6st biztos ft 6 he/yrsdgek szabudnyositdsa, valamint
a szem6lyzetell6tds k6nilm6nyei.

A meghatArozott t6makdrdkben az ALE munkacso-
porl az al6bbi dll6spontjdt alakftotta ki:

1. Vercenvfeh6telek A jelenlegi vercenyfeltdtelek a
kUl6nboz6 k6zleked6si aldgazatok k0z6tt azEU minden
tagorszdgdban kUlonbdzdek, kUldn6sk6ppen a vas0ti
6s kdz0ti kdzleked6s viszonydban. A jelenlegi helyzet
t6bbnyire a kdzitikdz/ekedCsnekkedvez, mert a vasfF
hdl6zattal szemben jobban ki6pflett koz0th6l6zat dll ren-
delkez6sre. Ehhez ad6dnak hozzl a kdzriti vellalatok
intrastrukturelis kotts6gei, amelyek nem a val6s 6rt6ken
lerhelik 6ket, k0l6n6s tekintettel a kdz0ti tdvols6gi teher-
sz6llft ds vonatkozds6ban.

A vasutak az drkdpzdslekinteteben is hdtrdnyoshely -
zetben vannak, ugyanis a v6gdnyhdl6zatot ig6nybe ve-
v6k pdlyahaszn6lati-dfiat fizetnek (pl. N6met Szdvets6gi
Kdzt6rsasdg). lgy kellene tdrt6nnie a k6zutakat hasznd-
l6k eset6ben is (pl. 0thaszndlati dfi, dsvdnyolajterm6-
kekbe be6pilett 6rl. lu tithaszndlati diiak kialakftdsdndl
figyelembe kellvenni az 6pil6si, a fejleszt6si 6s a fenn-
tartdsi k6lts6geket is.

Az eurdpai vasutak illdfey'esztdse csak al<kor lehet
sikeres, ha az egyes k6zleked6si alegazatok k6zdtt -
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mindenekel6tt a vas0ti 6s a k6zriti k6zlekedds tekintet6-
ben - az dsszehasonlfrd versenltfeltdtelek megterem'
t6dnek. Annak ellen6re, hogy az EU Bizottsdga ezt a
k6rd6st medergyalta a Zdld kdnyvdben, szUks6g van
arra, hogy a tagdllamok nyomal6kosan kduetel16k a
szUks6ges kdltsdgek megteleld megosztdsdt Ezdltal
biztosfthat6, hogy a k6zleked6si alAgazatok kdz6ttiver-
senyben megterenrt6dj6k a versenysemlegessdg.

2. Munkahelvek vftlelme. Az EU-Bizottsdg dll6s-
pontia alapj6n sztiksdg uan a vasutak dtszeruezdsdre,
ktildn6s hangsrillyal a hatdr6tl6p6 forgalomban az egy-
mds uasiti pdlydinak hasznd/ati lbgdra.

Az rijonnan alapftott k6zleked6si vdllalatok - az ALE-
munkacsoport vdlemdnye szennt - vdmos munkahef
elvesztdsdt erdmCnyezhetk Ez a veszdly nem csak
l6tensen l6tezik, hanem redlisan azt is megmutatia,
hogy p6lddul a nCmet uasutakeddigi dtalakidsa sordn
- amely az 1994. janu6r 1-i privatizdci6val kezd6ddtt -
a vasriN6llalat magAnjogiformdban mfk6dik, s ett6laz
id6t6f szdmftva /80 000 munkahely sz6nt meg.

Fu olasz uasutak privatizdcidi6nak kdvetkezt6ben
1990-1997 koz6tt 80 000 munkahely kenilt ledpfrAsre
(kb.40%).

Aa E{./-Bizoftsdga Feh6r konyv6ben is megfogalmaz-
ta, hogy a vasrjti szektoban a munkahelyek szdma
1985{61 1995-ig kb. 1/3dal, 1,55 milli6r6l /,05millidra
eselt urssza. A bizotts6g szUks6gesnek tartja, hogy az
6tszervez6si procedrira sor6n az 6rintett vasutv6llalatok
6s a konkurens c6gek lehet6s6get kapjanak a szabad
piac gyakorlds6ra.

Ezt az utat az ALE-munkacsoport helyesnek tadia, de
annak s sztiksdgdt /dt1a, hogy az dtszeruezds kovetkez'
tdben fe//€p6 m u nkahely-el vesztds eket, szocid lrs kci vet
kezmdnyeivel egyilft kezelni sztil<sdges. Minden eset-
ben meg ke// akaddlyozrti hogy az 1rntett munkatdrsak
munkauiszonya minden dtmenet n6/kti/ szfinidn meg.

Az ALE-munkacsoport azon az Alldsponton van, hogy
a szUks6ges 6tszervez6s kOvetkezm6nyeit egy jobb
j6v6 rem6ny6ben el kellfogadnia, mert csak igy lehet-
s6ges az elvesztett piaci r6szesed6s visszaszez6se,
amelynek k6vetkezt6ben tdbb munkahely terernthet6,
ami fjabb munkaer6felv6telt ig6nyel.

Az ALE-munkacsoport a k6vetkez6 lehet6s6geket l6t-
ja a fell6p6 szociflis kdvetkezm6nyek csdkkent6s6re,
illetve megakaddlyoz6sdra :

. tizemen beltili lehet1sCgek krhaszndldsa dthelye-
zCsse/,

. ugyanazon uasfiludllalaton beltili dtkdpzds mds
munkakdrbe.

. szabad munkahefek rgdnybeudtele a konszem /e-
dnyudllalataindl a sztiksdges dtkdpzis figyelembe-
vdte/6vel

. megdllapddsokkal ke// biztositani - racbnalEdlds
uagy munkahely-megtszinds esetdn - a vCAtkeld'
gfrCs n*tCkdt

. flexrbrlrds Cs mobilitds br2tosftdsa, pCnztigyi tdmo-
gatds bevondsdual

. rugalmas munkaidd-szabdlyozds alkalmazdsa,

. korengedmdnyes nyugdfazdsok szorgalmazdsa.
3. Jelz6sek, Uzemvltel. biztonsagl rendszerek. Az

EU-Bizottsdg javaslata a vas0ti pdlydk megnyitdsdra -
teherdru-k6zleked6s, valamint Transz-Eur6pai Nemzet-
k6zi lorgalom tekintet6ben - intenz iv, el6rehaladotl Alla-
potban van. Ez6rt az ALE szil<sCgesnektarlia, hogy a

hatdrdtlCfr-torgalomban a ielzdsi rendszereket az
Azemviteli utasfrdsokat 6s a biztonsdgi rendszereket
harmonizdlnrkell, mivel a tagdllamokban a felsorolt sza-
b6lyoz6sok egym6st6l elt6r6ek. Alldspontunk szerint a
ha td rd t/6p6- lo rga lo m ba n fogla lkoz ta to lt m ozdo ny veze-
tdk esetdben gazdasdgi kihatdsokat is frgyelembe ke//
venni.

Fu izenuavarok, vasdti bale setek mege l6zdse, vala-
mint a p6tl6lagos ki- 6s tovdbbkdpz6si k6lls6gek csOk-
kent6se miall elkenilhetetlen az tizemviteli utasfrdsok
egysdgesftdsei Ez ktilOnds m6rt6kben 6rinti a vonali
jelz6berendez6seket, az Uzemvilelt 6s a vonatbiztonsi-
gi berendez6seket (pl. Indusi, LZB, vonalivonatbefoly6-
sol6s).

Hasonl1an a nemzetkozi /6gi kozlekedCshez, az
osszeurdpai uasilhdkizaton egysCges szabdlyozdsra
uan sztiksdg a felsoro/t szaktenileteken.

Az ALE eludr1a az EU-Bizottsdgttil hogy a sztil<sCges
lCp€seket megtegye Cs a vonatkozd normatiudkat meg-
hatdrozza.

4. K0z6rthet6s6g megteremtdse a hat6rforqalom-
ban. A jdv6ben a hatdrdtl6p6 forga/omban az eddigiek-
n6l jelent6sebb m6rt6k0 szem4[zetfe/haszndlds k6-
vetkezik be. Ez6rl egy alkalmas, f6lre6rt6sekt6l mentes,
koz6rthet6s6g megterernt6s6re van szUks6g az izem-
vitelben r6szt vev6 szem6lyzet sz6m6ra. A ktilcinNizd
nemzeti nyeluek akaddlyozdk az intenziv szemClyzeb
felhaszndldst. Ennek drdekdben az ALE aztiauasolia,
hogy az Arintett szemdlyzet kozdrthetdsdgdnek brztosi-
tdsdra (a TEN-hd/dzaton foglalkoztatottak szdmdra)
egysdges nyelwsmeretkdnt az angol nyelvet iridk e/6.
Az6rt kenllt javaslatba az angol nyelv, mivel ez Eur6pa-
szede elteriedt, valamint a lCgi koz/ekedds ler6n is 16
tapasz tala to k reg iszt16l hat6k.

Az iskolai kdpzds sordn megszerzett angol nyeluis'
meretet a mozdonyuezetfii kipzCs sordn ki ke// egdszi'
teni vasitspecifikus szakmai nyelvismerettel amelybdl
megfeleld szinfii wZsgakdtelezettsdget ke// el6irni. A
vonta tdjdrmiveken elhelyezett mfiszaki le irdsokat me-
netrendi anyagokat 6s a kti/hnbdzd figyelembe veendd
el6irdsokat angol nyelven ke// dsszedllfrani

Az ALE elv6rja, hogy az EU-Bizotts6ga az 6rintett
tagdllamok bevondsdval a szUks6ges irdnyelveket dol-
gozza ki.

5. Munkald6 szabdlvozds k6rd6sei. A TEN-hdldzat
n 6sz kontinens-
re val6 kiterjeszt6se megkdveteh, hogy a jelenleg fenn-
6116 kUf6nb6z6 vAllalati szirfifr munkaid6-szabdlyozdso-
kat egysdgesftsCk, i lletve harmo nizfiliAk. Ezek az el6irA-
sok krildn6sk6ppen a mozdonyvezetdk drdekeft kell,
hogy szofg6liSk a tilzott rgdnybeudtel ellen (pl. az egy
szolg6latban tdlthet6 id6 korldtoz6sa, .v diszakai szol-
g6lat r6szardnya, a vontat6j6rmfiv6n elt6lthet6 id6, va-
lamint a pihen6id6 tartama stb.).

Az ALE azt iauaso/1?, hogy az ebben a kdrddsben
i//etCkes szocidlis partnerek bevondsdval a Bhottsdg
dolgozza kia keretfeldteleket Az ALE munkacsoportia
aila/enle az elntiksdgne& hogyaz egyes tagszerueze-
tek adjanak tdldkoztatdst a munkadd-szabdlyozdsok
h a rmo n izd c idja terd n td rtC n t m egd llapo dd s o krdl

A kitfiz(Jtt cCl harmonizdldsdhoz a munkaaoport a
kd ve tkezd n o rma t fud lra t ja ua s o lja :



Mozdonyvezet6k Lapja 1997. okt6ber

. a megdllapftott heti munkaidd 35--?7 dra ktizC es-
sen iglq hogy ez a mennysCg 4-5 szo/gdlatra
osztddl'on,

. az Clszakai munkavdgzdst 22.0H6.00 dra k(iziltt
az rgdnybevitel mratt /50%-ka/ ke// figyelembe
venni,

. a ktiz/ekeddsi sebessdg fAggvdnydben a megsza-
kfids n6/kU/i mozdonyon to/tott rd6t egysCgesen ke//
meghatdrozni

. a /akdson td/tdtt pihen6idd mdddke /6.00-22.00
dra kozC essen, a /akdson kivi/i prhendrdd pedig
08. 00- / 2" 00 dra kdzdtt kenil,1tin megdllapitdsra.

6. Az eur6pal mozdonwezet6k keresetl vlszonva-
inak egymeshoz t6rt6n6 kdzelitdse a mlndenkorl
6letszinvonal flgvelembevdtel6vel. Az ALE-munkabi-
zottsdg 6ll6spontja szerint a l7uede/mi urszonyokat a
felelflssdg tel1As tev6ke nys 69, va la m i nt a pro fesszr'o n d -
lrs munkavdgzds alapjdn kellfigyelembe venni, s hosz-
szri t6von az adott orszdg C/etszinvonaldnak megfe/e/6-
enkell megdllapftani.

Az ALE e/ndksdgdnek azt aidn/ja, hogy 4venkdnt
kenil16n kiosztdsra a tagszeruezeteknek egy olyan td16-
koztatd, ame/y a tarifapo/itrka kn/akitdsdhoz nydl segft-
sdget

Az ALE elnoksdgdnek oda kell hatnia az esdlyegyen-
l6s6g biztosftdsa 6rdek6ben, hogy azokban az esetek-
ben, amikor egyes k6zleked6si vdllalatok olcs6bb mun-
kaer6t kiv6nnak felhaszndlni, a foglalkoztat6 orsz6gban
el6irt minim6lb6r alatt ne tort6nhessen foglalkoztat6s
(pl. ha a vAllalat olcs6 lengyel munkaer6t alkalmaz
n6met terUleten, akkor ennek a munkatdrsnak minimum
az adott t6rs6gben meg6llapftott minim6lb6rt kell kif izet-
nie).

7. El6felt6telek a k6pzesi rendszerbe tdrtdn6 be-
ker0l6shez. Az ALE-munkacsoport azl az 6llAspontot
emotfiIil; hogy az eu r6pa i mozdo nyvez et6 k6/zdsbe
bevont sze m6 lyek e l6zetes fe/tdte/rendszerd t egys 6ge -
siteni ke//.

Aztjavasol/a, hogy az ALE e/ndksdge tii/Akoztidlbn a
tagszeruezeteken kereszttil hogy a kie/6git6 elfifeltdte-
/ek mCrtCkCl rl/el6en mr'lyen sko/ai vdgzettsdget tart
sztiksdgesnek (kdzdprsko/a, Astuagy drettsdgr).

8. Kik6pz6si - tovdbbkdpzdsi rendszer. Az EU-B|-
zoltsdg iauaslata nemcsak egy intenz ivebb szem6lyzet-
felhaszndl6st, hanem a uontatdldrmfvek fokozott fe/-
haszndldsdt is jelenti. A hatardtl6p6{orgalomban fel-
haszndlt vontat6jdrmfvek zavarmentes felhaszn6ldsa
celjdb6l az ALE szUks6gesnek tartja az 6rintett moz-
donyszemdlyzet meglelel6 ki- 6s tovdbbk6pz6s6nek
biztosft6sAt.

Alapvet6en dtfogti ismeretekkel megf elel5en kua/rrt-
kd/t szem4/yzetre van szUks6g minden tagorsz6gban.
Ebben az osszeftiggdsben sz0ksdgesnek tartiuk, hogy
az egyes tagdl/amok a mozdonyvezetdi tevdkenysdget
dllamrlag e/smert szakkdpzettsdgkCnt kezel16k Ennek
az az e/6nye, hogy minden dnntett udllalat ame/y ebben
a szakmdban kdpzdst folytat - a krkdpzdsi rendben
rdgzitett mnimdlis normdkat a sziksdges lsmereteket
alka/massdgot ds tananyagot kote/ezden betartsa. A
toudbbi el6ny abban rey'rk, hogy az dllamilag elismed
mozdonyvezetdi szakma alka/mazhatd mds uasittdrca-
sdgnd/ s.

Ezek mel/ett aztiauasoliuk, hogy a kkdpzds rddtarta-
rna - az eldzetes sko/ai vdgzeltsdgtfll ftiggden - 6rett-

sdgizettek esetdben kett6 Curg, dreltsdgi nClktil hdrom
Cuig tartson.

Brztosfrani ke[ hogy a ha6rdtl4pd-forgalomban fogr-
la/koztatott mozdonyvezetd ke/C7fr/ a nemzetkdzi for-
ga/omban tizeme/6 uontatdldrmfvekre toudbbkdpzdst
kapjon, ezzel is biztosfua a zavartalan tizemvitelt

Nem bgadhatd el az a m6dszer, hogy pl. az olasz
mozdonyszem6lyzetnek a Pendolin6 iArmfire 5 nap 6t-
k6pz6st, m(7 a svdjci koll6gdknak ugyanerre a jdrmfti
pusra 1 nap 6tk6pz6si id6t biztosftsanak.

Toudbbil?uaslat, hogy ualamennyi uasiti vdllalat kci-
telezd jelleggel lqkeuesebb 5 nap Azemuiteli is m0-
szaki toudbbkdpzdst biztosfrson, valamnt megfele/6
mCrtCki toudbbkCpzdst az ii tBusi jdrmfvekre.

Az ALE jauasolia, hogy az EU-Br2ottsdg mrhrmdls
normdkat dolgozzon ki a sztiksdges smeretek elsaldt|
tdsdra, ami biztositla a bztonsdgi normdkat.

9. A mozdonvszem6lvzet iogdlldsa a hatdrdtl6p6
forqafomban. Felvet6dik a kdrdds, hogy egy esetlege-
sen bekdvetkez6 uasiti balesetnd/ milyen jogi eldiriisok
alapjdn folylatjdk le az eljdrdst, ha ez polgdrjogi, vagy
bUntel6jogifelel6ss6get vet f el. Tovdbbi k6rd6s, hogy az
efdrdsta baleset bek6vetkeztfnek szinhelydn, vagy a
mozdonyszem6lyzet saldt orszdgdban folytatjik le.
Megfontoland6 szempont, hogy nem lenne-e szeren-
cs6sebb az eur6pai (nemzetk6zi) btintet6-, polg6ri jog
alapj6n eljdrni.

Az A LE-munl<acsoport ebben a kdrddsben megalapo-
zolt v4lemdnyt nem tud alkotni miuel ezr'rdnyi ismeretei
nem ke//6en mega/apozottak, ezdft aniauasolia, hogy
ezt a kdrddst lbgi feltilur2sgdlatnak vessdk a/d.
Amennyiben az EU-nak mdg nincs harmonEdlte/dirdsa
a probldma keze/dsdre, akkoraz ALE-nak a sztiksdges
formiiban e/dterlesztds t ke// tenni az rlletdkes EU-Bizo tt-
sdgndl

Az ALE-munkacsoport toudbbi vilemdnyq hogy a
iogsegflly formdldt megte/eld midon szabdlyozni kett
(pl. egy Olaszorszdgban bekdvetkezett baleset eset6n,
ha a szem6lyzet n6met 6llampolg6r, a polgdrjogik6pvi-
selelet a baleset helyszin6n illet6kes tagszervezet vagy
a nemzel szervezete l6tja el?).

A munkacsoport dlldspontl?, hogy ebben a kdrddsben
nyt/atkozzanak az egyes tagszeruezetek, hogy v6/em6-
nyUk szerint a balesetek helyszindn rl/etdkes ALE-szer-
vezet, uagy saidt szeruezettik ldssa-e el a kCpuiseletet

A munkacsoport azt javasolia az ALE elndksdgdnek,
uzsgdl1? /e/ti/ annak lehetdsdgdt hogy hosszabb tdvon
eredmdnyesebben kdpwselhetdk az i/yen esemdnyek
egy nemzetkcizi hatdskcinel felruhdzott ALE-szeruezet
rdszdrd/.

Az ALE e/ndks€ge tegyen 1?uaslatot a tagszeruezete-
inek, hogy minden uasittdrsasdg dolgozzon ki o/yan
s za bd /yoka t, a melyek kie ldg fl 6 vC de /m e t biz to s fra na k az
es e tleges en bekd ve tkezd lrdrtdritds ek vona tkozdsdba n.

t 0. Munkaeg6szs6q0gv. munkahetvek kialakitdsa.
A munkacsoport azt az 6ll6spontot k6pviseli a hatSrdt-
l6p6-szem6lyzet eset6ben, hogy a vontatd/drmfvek ue-
ze t6fti/k6ft az aktu6lis m0szaki 6s mu nkaeg6szs6g0gyi
ismereteknek me$elel6en alakftsdk ki (pl. az ergon6mia
k6rddsk6r6ben a vezetdasztal6s a vezet6fUlke klimati-
z6l6sa).

Cdlszerflenne, hogy vagy az EU-Bizotts6ga, vagy
mds ilfet6kes szerv (pl. UIC) a sztiks6ges szabudnyolcat
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hatdrozza meg, hogy a vontat6j6rm0 lervez6s6n6l mi-
lyen szempontokat kelljen figyelembe venni.- 

A munkacsoport sztiksdgesnek /dt1a, hogry az ALE
Hi€kozddbn azokrdl a normatn/dkrdl amelyek a 1Av6-
tbni egyiAges vezetfiftilkdk khlakildsdra uona koznalc
s hasindl? fel az olasz 6s ndmet nagysebess$t0 vona-
toko n sze Ee lt tapasz ta la toka t

Az ALE cClja ezehhel a tdrelcv6sekkel az, hogy egy
egys6ges, Eurdpdban haszndlatos vezetdftilke kralaki'
UiA rcWsegfr se legalAbb azokon a vontat6idrmf veke n,
amelyek a hat6rdtl6p6-szem6ly- 6s teherforgalomban
r6szt vesznek.

Ett6l fiiggetlenti/ sziiksdgee hogy az egyes tagszer-
vezetek kdueteldk meg a munkaegCszsdgtigyi szakdr-
t6& valaminl az rdevonatkozd kutatdsok felhaszndldsd-
ua/, hogya nduekvdsebessCgr, a rendszettelen munka-
idd milyen hatdst gyakorol az emberi szeruezetra s ezek
milyen egAszs futtigyi kd vetkezmCnyeket ronnak maguk
utdn. A beszezett szakCrtdi rdlemCnyek Cs tanul-
mdnyok eredmCnyCt az AL E elndksdge rendelkezdsCre
ke// fucsdtanr, amelyrfil ezt kdvetden ualamennyi tag-
szeruezetet Hidkoztatni ke//, hogy a szilksdges konzek-
vencr d k le vo n ha td k /egYen ek

11. Szocl4llg norm6!. A munkacsoport azt az AllAs-

r6szt vev6 mozdonyszem6lyzet szAmdra alapvetd nor'
matiudkat ke// meghatdrozni (pl. munkak6zi szLinetek,
pihen6- 6s djszakai pihen6helyis6gek kialakfitdsa).

A jelenleg alkalmazott m6dszerek valamennyi vasft-
tdrsis6gnAi elt6r6ek, ezdrT az egysCgesfris irdnydba
kell haladni.

A munkacsoport azt /e vaso/ia az AL E elnoksdgdne&
hogy ezen normdk kialakftdsa el6tt tanulmdnyozza.a
nditet 6s/uagy az olasz uasutakndl alkalmazott e/ldrdsi
szabd/pkat. Az ALE e/ndksdg iiltal kidolgozott Csiaua-
solt elldrdsi szabd/yokat a tagszeruezetein keresztul
pr6 bd lia 6 ruC nyre iu tta tn i

Lugano, 1997. szeptember 6.

Meglegvzds
AzTIE munkabizotts6ga ,-Az EunSpa Unri stratdgidia

a uasutak i11d6/esztdsdre a kozossdgben"cfmet visel6
Feh6r kdnyv aj6nldsaihoz k6szftett javaslatait az 1997.
okt6ber 23-26. k6z6tt megtartand6 eln0ks6gi Ul6sre
k6sz'rtette el6.

A v6gleged anyagot az ALE eln6ks6ge hagyja j6v6.
Ezt kdvet6en kenil sor a dokumentum megkUld6s6re
valamennyi eur6pai illet6kes szervnek (CESI, EU-BI-
zottsdg, Nemzeti Szakszervezetek, Nemzeti Kozleke-
d6si Miniszt6riumok).po@ a hat6r6tl6P6 forgalomban

Vasutas Osz
Itt az 6sz. A naPnak rendre kisebb

emelkeddt kell megjdrnia ahhoz,
hogy e16rje delel6j6t. Aranyt6nyf su-
garaiban ott hordozva a k6lt6z6 ma-
daraknak sz6l6 parancsdt a k6zelg6
induldsra.

Az 6my6kok mind hosszabbra
ny0lnak. Az 6gzeng6,s is elv6gezte
mfur aze nydrra kir6tt feladat6t. Es5-
cseppek m6labfsan koPPannak a
betonon, maid apr6ra hullva ttind6-
kOlnek a szivdrvdny szineiben. A
hajnali d6il61 hirtelen 6szUlt l0szdlak
tAz6san b0jnak Ossze. Utols6 er6-
pr6b{ikat tartjdk a vdndormadarak,
6s repUl6s uten megPihenve k6nYe-
sen kenilgetik a tdvit'6sodronyon
gy6ngydz6 harmatcseppeket. Indu-
l6sra v6r6 mozdonyok bepdrdsodott
,,szemekkel" n6znek b6k6sen a 16-
juk vdr6 hossz0 0t el6. lmitt-amott
egy-egy 6ramszed6 villantja M6-
ny6t ritjdra engedve izz6 szdnszem-
cs6it, melyek lassan kihunynak mint
sorsdra hagyott csillagsz6r6k. A sl-
nek ac6l test6n az olajos csavaro-
kon vizcseppek n6znek farkassze-
met a felkel6 nap bdgyadt sugarai-
val mint megannyi dr6gak6. Mdr ne-
hezebben mozognak a v6lt6k, csi-
koognak a von6vezel6kek csigdi, a
nap mind nehezebben !6nik el a
t6jra terftett k6dfdtyollal. Osz van.

P6kok sokszdgti hebi mint kUl6nle-
gesen f0z6tt gydrBysorok dbzilk a
f6k, bokrok 6gait, melyeken n6hdny

k6v6r vlzcsepp gondolkodik, le hull-
irn-e. A t0t6testek m6r porillatf me-
leget ArasAanak a vas0ti kocsik ftil-
k6iben. A karos jelz6k id6nk6nt nyuj-
t6zkoclva rAzzflk le magukr6l az 6sz
nedves Uzenet6t. TalAn m6g a h'rv6-
jelz6s is laposabban pislogva adja
hinil a redbfzott parancsot. Osz van!

A tovasuhano szerelv6nyek l(7-
dramlata s6rga levelel66l sz6tt f6tylat
huz rnaga utdn. A f6k korordi fest6i
vinekben ponpdznak 6s engedetme-
sen hajlorBanak a sz6l tdncdban.
Emelked6kdn k(7y626 sftnpirokra egy-
hang0sdggal hullanak a homoksz6r6
csillogd l<varcszemcs6i. P6rds kocsi-
ablakok ujjakkal rajzolt tizene{eken ke-
reszttil n6zik a tovasuhan6 dllom6so-
kat. Elrrult a nyilr. Hars6ny t6rtdn6sei
Mk6s eml6kk6 szeliillnek a szines
f6nyk6peken. Ldnyok, asszonyok
mind tdbbet takamak el rnagukb6lf6-
z6san osszehf ara divatos kaMtjaikat.
Fc flrnazak reggelente m6r csak f6lig
nyitott ablakaikon dt szivjdk magukba
azavar illatri leveg6l. ANAP a HOLD-
dalMk6ben megegyezve egyre r0vF
debb nappali szobehtot veilal.

Az id6 apr6 l6p6sekkel k6rlelhe-
tetlen0l araszol a TEL lel6, mely
mintegy rigyeskez0 kozmetikus, fe-
h6r lepellel takarja le a t6i egyre
szUrkti16 rdncait.

Beles LaJos
a Dombdvdr Vontatdsi Fdntiksdg

nyuga lmazo tt fdm [vez e l61E

Lesz Feh6r konyv

EU-munkaidci
AzEU munkaugyik6rd6-

sekkel is foglalkoz6 16r-
sadalmi biztos6nak prob-
l6mdkat okoz a kozleke-
d6si szektor. Padng F/ynn
szemer a a Fehdr kdnyv ki-
dolgoz6sakor nehdzsdget
jelent az ulazo munkaer6
munkaideje

Szoviv6j6nek brusszeli
bejelent6se szerint min-
den egyes k0zleked6si
69 mas 6s mAs proble-
mdja rendkfvul bonyolult-
td teszi a helyzetet.

A sz6llft6si partnerek ko-
zul elk6pzeleseikkel a vas-
utak vannak legel6bbre,
t6luk lemaradva kovetke-
zik akdziti k0zleked6s 6s
a haj6zds. Flynn megfger-
te, hogy a Feh6r konyvet,
amelynek ossze6llftdsa-
ban az EU kozlekedesi
biztosa, Nei/ Kinnock is
kdzrem6kddik, m6g 1997
els6 fel6ben kiadja.
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Az 6szi els6

Szeptember 17-6n, szerddn d6l-
elotti kezd6ssel tartotta a Mozdonyve-
zetok Szakszervezete az osziels6 kril-
dottkdzgyu16sdt a Budapest lgazgat6-
sdg konferenciaterm 6ben.

Sipos J6zsef MOSZ-elnrik kOszdn-
t6je 6s bevezetole utdn Sipos lstvdn a

MOSZ-ktildottkcizgytilAs
MA V- vezdngazga t6 i ttildkozta t6 va I

lerm6szetesen a terrileti igazgat6sd-
gok hely6t-szerep6t mielobb meg kell
hat6rozni,

A gazdasdgi-p6nztigyi helyzettel kap-
csolaban emlitette a szonok, hogy ke-
m6ny vitdk zajlanak a Pdnzrigy-
miniszt6riummal a vasutat illet6en, Az

belftildi forgalom ban va16 trilteljesit6-
s6t.

A m unkav6lla16i 16tszdm alaku16sd-
val kapcsolatban kijelentette a vez6r-
igazgat6, hogy az 6v v6g6re maxi-
mum 200-300 f6vel lesz kevesebb a
vasftndl dolgoz6k szdma (keresik a
legoptimdlisabb humdnpolitikai meg-
olddsokat). Az risszl6tszdm 58 ezer
300 kdnil alakul majd. A bdremel6ssel
kapcsolatban a vez6rigazgat6 el-
mondta, hogy mintegy 14%-os eme-
16ssel lehet sz6molni.

Erint6legesen tdj6koztatta a hallga-
t6sdgot a mozdonyvezet6k k6pz6s6-
16l, tovAbbk6pz6s6rol. Ezzel kapcso-
latban meger6sitette, hogy mozdony-
vezet6t 16tszdmle6oit6s cim6n a mun-
k6ltat6 1998-ban sem fog elbocsdtani,

A tdj6koztat6t kovet6e n aktudlis k6r-
d6sekre (tdbben a lehetet lenul meg-
szerkesztett menetrend m iatt zsdrtd-
l6dtek) vdlaszolt Sipos lstv6n a UtAV
Rt. vez6rigazgat6ja,

A krjldottkdzgyu16s a tovdbbiakban
a testrjlet aktu6lis k6rd6seivel foglal-
kozott, A testrjlet 0gy ddntdtt- tdbbek
kdzott -, hogy a M0SZ Kupa lebonyo-
litdsi rendje az eddiigi szabdlyok sze-
rint tortdnj6k,

Talps J6zsef szintln a lehetetleniil
me g s zerkes ztett me netrendct,,szapulta"

Sipos I swtin M AV-vezirigazgot| tdjl koztatja a mozdo ryv eze tdkct.

UAV nt. vez6rigazg,al6ja tdj6koztatta id6n mdr hdromszor is foglalkozott a
a hallgatosdgota MAV 1996.6viered- kormdny a MAV-val. Sipos lstvdn krle-
m6nyeirol, az idei6s a kdvetkez6 6vek lentette, hogy a TB-nek nem tartozik a
feladatair6l;h0gy tudniillik, mitkellten- vasut, ,,csupdn' adminisztrdcids hiba
nie a vasutvezetds6nek a szervezrisi miatt csrlng ez a teher a mamutszer.
(hdlozati) gondokkal kapcsolatban vezeten. R6szletesen beszdmolt a
(korm6ny-MAV szerz6d6s). A szerve- MAV tev6kenys6gi 6s szolgdltatdsi kd-
z6ssel kapcsolatban a vezdrigazgat6 16t 6rint6 finansziroz6si, gazddlkoddsi
elmordta, hogy az 5 szakigazgat6sdg 6s humdnpolitikai tev6kenys6get ille-
a MAV-tradiciok alapjdn mukddik, de t6en.

A MAV uez6r-
igazgatoja az 1997-es
gazdasdgi 6s szem6ly-
szdllitdsi, vdllalkozds,,
valamint az tizemi telle-
sitm 6nyekkel nem volt
e16gedett. Az eredm6-
nyesebb tev6kenys6g
6rdek6ben - tribbek kri-
ztitt - az exportszdllitd-
sok ndve16s6t, a kocsi-
fordulok kihaszn6ldsdt,
illetve az drusz6llitdsA M O SZ- kiil db n kdz g y il I 6 s rd sz n e v 6i ne k e gy c s op or tja
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Az Eunipai Mozdonyvezetfik Napl?

George Stephenson iovoltdbol
Liverp oo I-M anch ester kdzott

167 6vvel ezelott indult az elso kdzforgalm u vasut
Az Eunipai A uton6m Mozdonyveze t6k Szak-

szeruezete (ALE) a Magyar Mozdonyvezet6k
Szakszeruezete hdrom 6we/ ezelfltti jauasla-
tdra szeptember l5-dtaz Eunipai Mozdonyve-
zet6k Napldnak teknti. Szdzhatuanhdt 6we/
ezel6tt, /830. szeptember /5-6n Liverpoo/-
Manchester kdzdft George Stephenson kor-
szakalkotti vasifteruezd 6s vasitdpit6 mun-
kdssdga eredmdnyekdppen megindu/t a vas-
dti krizlekedds a urldg elsdkcizforgalmd uasit-
lrin. (18/4-t6/ kezdfidden kezdtek mfkcidni
Anglidban az rparuasutak ) Ajeles napon Step-
henson maga vezefte az e/s6 mozdonyt ezen
a vonalon. Az elsd kcizgazdasdgr, uasitdpitd

ds technkai szempontb6l s nagy horderelT
ua s d ti kozl e ke dd s tulaido n kdpp e n i b d /cs 6i6 b 6/
- Anglaibdl - rovidesen elterledt az egdsz vi-
liigban a modern, XX. szdzadi kciz/ekeddsi
forma. Ma sok eunipai orszdgban reneszdn-
szdt 6/i ez a kcizlekeddsi dgazat.

Az Eunipai Mozdonyvezet6k Nap17 trszte/e-
tdre a Magyar MozdonyvezetSk Szakszerue-
zete mfisoros kozponti tinnepsdgdt /997.
szeptember /S-dn, szombaton 2C drai kezdet-
tel a Grand Hote/ Hungdria ktilontermeiben
rendezte.

Fe/vd teleink az tinnepsdgen kdsztiltek.

1. Juh6sz Gyula g6peszigazgat6 kcisz<hti a moz-
donyvezet6ket 6s hozzitartoz6jukat.

2. A szinvonalas mllsor mindenkinek tetszet.
3. A GDL k6pviselet6ben megjelent ndmet koll6-

grdk.
4, Ahasti{ncosn6k.



Presztfzsharc?
Harc az egyenlf elbfnileisdrt!
(A dolgok mozdonyvezet6 szemmel)

A minap egy ,,6nk6lts6ges" koll6ga utazott velem, s ahogy ez lenni
szokott, a besz6lget6s0nk t6m6ja a vas0t, a csaldd volt. Mint kiderUlt,
szabadidej6ben lak6s0gyben r6la a k6rdket. Hogy milyen sikenel?
Dicsekv6sre nem sok oka van. A helyzet a kdvetkez6: v6llaltAk a
rryugdijas nagyszul6 eltartes6t, aki egy mdst6l szobes vasutas szol-
g6lati laMs haszn6latdra jogosult, jelenleg hivatralosan n6la laknak. A
beadott lak6sig6ny0ke hivatkozva k6rik, hogy ha netAn a nagysz0l6
meghal, a MAV sz6muka utalja ki a lakAst. Allft6lag ez nem megy,
mert van, aki n6luk ,jobban meg6rdemli'. lgaz, hogy h6rom 6v szol-
gdlati 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 lalc6sb6l mozdonyveze6nek nincs
egy sem kiutalva. Mi lenne a megold6s? TalAn, kfuAnjunk a nagyma-
m6nak hossz0, hossz0 6letet.

Az ut6bbi 6vek szigord l6tszdmgazd6lkodAsa a tul6ra teljes lefara-
g6sdt eredm6nyezte. Ez igy van j6l. Ugy gondolom, hogy senki nem
sirja vissza azt azid6ll, amikor j6formAn csak aludni jdrtunk haza. A
fdldslegesen kifizetett id6 rontja a vasot teljesftm6ny6t. A vontat6snSl
a c6l 6rdek6ben megfelezik a szolg6latot, vagy lyukat hagynak a
vez6nyl6sben, m6g olyan 6ron is, hogy lezArt vonaton szem6lyzetre
vArds lesz. igy van ez minden szolg6lati 6gn6l.

Nem sok kOz6m van hozz6, de furcsa hallani m6s tenileten dolgo'
z6kt6l: bej6ttem (bevez6nyeltek) id6t t6lteni, mert kev6s az 6ra...

Egy id6ben teltrint, hogy egyes vonatokon takarft6n6 utazik, s a
kdvetkez6 ronattaljon Mssza. Naivan r6k6rdeztem a dolgoz6ra, hogy
milyen c6lb6l j6rt ott? (J6 k6rd6s!) Azt mondja, hogy 6fielyeket
(vdh6kat, torgalmit stb.) iar takarftani. Olyan dllom6sokon, ahol 3-4
vonatkereszt van a 24 6ra alatt, nem f6me bele a szolg6lati id6be egy
4x4-es helyis6g kitakaritAsa? lgaz, hogy t6lUnk nyugatra (London,
Vikt6ria pu.) a vonatmeneszt6 dolgoz6, miutan lelhatalmazta a vona-
tot az indul6sra, felh0zta a v6d6kesztytit, s miutAn a rdbfzott peronok
hrjnillek, ragyog6 tisaas6got var6zsoh. Na, de ott "mds rendszer'
van!?

Van egy kdzelebbi pr6lda: az utasftAsban olvashatiuk, hogy a moz-
donyvezet6 kdteles a szolgSlat v6gezt6vel a g6p6t kitakaritva dtadni
az 6t lev6lt6 dolgoz6nak... Allom6sokon val6 tart6zkod6s, vonatra
v6r6s ideje alan koteles a sz6lv6d6ket megtakarftani stb. Erre a c6lra
a szolg6lati f6nriks6g biztositja a megfelel6 eszkdz6ket.

Ugy gondolom, hogy m0k6dik is a rendszer, mert ahol a feh6telek
biztositottak, ott szemmel ldthat6 az eredm6ny. Nem akarom a takarft6
Kft.-k j6l jdvedelmez6 tev6kenys6g6t elvenni, annak ellen6re, hogy
egyik mozdonyvezet6 koll6g6nak kellett megmutatni, hogyan kell
kitakarlani a melldkhelyis6geket, mert m6r nem birta elviselni a mocs-
kot, amit a Kft. dolgoz6i m6g elMseltek.

Visszat6rve az eredeti t6m6hoz,: egyenl6 elbk6l6st!

Sokat Mtatott t6ma, ha az orvos megadja egy meghatdrozoft id6re
az orvosi alkalmassdgot, akkor mi6rt van szUks6g rendklvoli orvosi
vizsgdlatra. Hogyan k6rd6jelezheti meg egy laikus (akinek ehhez
nincs k6pesit6se (vas0ti szakember, az onrcs, a pszichol6gus d6nt6-
s6t, s t6leg mi6rt kUldik el a mozdonyvezet6t rendklWli orvosira, ha a
baleseMzsgdlat megdllapftja v6dens6g6t. A helyzet pikantdrieja, hogy
a v6tkesnek nem 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
h6tr6nyban 6rezheti mag6t. M6g az utasitAsszerfi munkav6gz6s al-
kalmAval is felmer0lnek olyan probl6mAk, amelyekn6l a mozdonyve-
zetShlzza a rcividebbet, ha konkdt elmaraszhlas nem is t6rt6nik.

Felmenilhet a k6rcl6s, hogy mirirt is kom le ezeket. Erdekv6delmi
szervezet lapjak6nt olvasva 0 gy gondolom, hogy mi nd koll6g6im, m ind
6rdekei nk k6pvisel6inek seg ft s6g6re lehet. V6ltoz6 vil6g unk'ban vdl -

toznak az utasitAsok, s azt tapasztalom, hogy az elmult mintegy 20 6v
sor6n megjelent utasit6sok a mozdonywzet6k felel6ss6g6nek (terh6-
nek) ndveked6sdt eredm6nyezt6k.

Ugy tudom, hogy egy 6j utasftCs bewzet6s6nek kUsz6b6n 6llunk.
Ki tudja, mit hoz a jdv6?

Sais Fcrcnc, mozdonywze t4
Hatuan

A balszerencs6s mozdonyr6l
6s egyebekr6l

A minap beszdltem Bolla G6za kolldgAmmal, aki arra k6rt, hogy
szerezzek a Mozdonyvezet6k Lapja sz6mera a 301'esr6l kdszultfot6t.
Szerencs6re sikerUlt szereznem, ime k0ldom a szerkesztd szlves tel-
hasznAl6sira (a G6zAnak is adtam egyet).

Jeles kolldgim j6 0ilet6nek tartom, hogy a mozdonyvezetdk napja
alkalmAb6l em16kezzti nk a biahrbegyi vonatszerencs6ilen s6g dldoza'
taira is. Az Uzsoki utcai biztosit6 egyeslibh6l ill a szomorti esem6ny
em16kHbl6ja. Egy6bl6nt az 0n6letirasomb6l is kitfnik, hogy mennyire
egy balszerencs6s mozdony volta 301 -001 -es. (Megjegyzem, Aranyo'
si Jinos bAcsinak beosztott gOpje volt az "lstenadta"vasmonstlum...)
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Hinyatott6lehm egy boldog pillanat6r6lis hadd szAmoljak be:j0lius
1-j6n - 25 6v utAn - siker0lt talAlkoznom egykori mestelemmel, a
szeretetre m6lt6, nyugdljas ko1169in kkal, 0szlinszky Sindorral. E ppen
60. sziilet6snapjAn ,futottunk Ossze". A mozdonyos biblidmba be'trta
nev6t a mozdonyvezeto mester.

Aktiv 6s nyugdlas koll6g6k (k0zt0k k6t f0tdhdzf6n0k) arra k6rnek,
hogy ne hagyjam abba az k6st. Nem "fenyeget6sk6nt" 

jelzem, r0vide-
sen ielenil(ezem a kovetkezd dolgozataimmal. 

Crotter Grbor

J6v6re is lesz ny6r!
Ha a meleoroldgusok nem is jdsolnak jd nyarat, az az "id6lelel6st" nem zavarja,

teh6t j6v6re is lesr ny6r. ltt az ideje annak, hogy a jdv6 ny6ri pihendst megszervezz0k.
Azok k6zd a szersncsdsek kdzd lartoz0m, akik a; idei ny6ron egy felell0llhettsk

csa16djukkal a balatonbogldri 0dUl6ben, am0lyet a MAV Rt. 0zemeltst. Ugy gondolom,
hogy csak el ismeris i l let i  mind a munk6ltat6t (aki f inansrkozza), mind az 0d016 lel jes
szem6lyzetdt A-Z-ig, akik a gondtalan pihendst biztositj6k.

Iekintettel ana, hogy ezek a lehet6sdgek vdgesek, egyre nagyobb jelent6s6ge
lesz az olyan inform6ci6knak, melyek birtokdban olcsdbb, de meglele16 szinl0 el ldl6st,
pihendst ds szrirakozist nyrijt6 nyiri vakdcirjt szervez magdnak ds csalidjinak al
emDer.

0rommel hpasztalom, hogy a Mozdonyvezet6k Lapjdban is megjelentek a vas0l i
szdll6shelyek cimei ds egy-kit 0d0ldsi lehet6s6g hke a fali0jsigokon it helyl kapotl.
Ennek ellen6re 0gy drzem ds azl tapasztaltam, hogy a mozdonyvezet6k - logal6bbis
le16nk - sok lehet6sd916l nem ludnak, i l letve azokbdl kimaradnak.

Hogy mire gondoloh? Pdlddul nem tudni milyen szinten szervez6dnek (de vannak)
ne mzetkdzi csere0d0ltetdsek, nemzelkdzi gyermek0d016si lehe16s6gek. A j0lius folya-
m6n megjelent tdviratokban hirdettek t6bb, igen olcsd, teliss slli6st biztositd, egdsz
dves pihendsi lehet6sdget, heti turnusokban (K6ke$tel6l. llyenek sajnos nem iuloilak
el az alsdbb szintekig, dn szemdly szerinl az egyik forgalmi irodAban olvaslam.

Az a vdlem6nyem, hogy az egyre sz0k0l6 anyagi lehel6s6gek el len6re is kel l
kikapcsolddis az embereknek, ezdrt jd volna, ha a Mozdonyvezet6k Lapj6ban egy
rovatot sz.dnna a szerkeszt6 az ilyen k6z6rdek0 inlormCci6k publikilisira, legyen az
akir a MAV, akdr a tags6g dltal k0z6lt, mdsoknak is eldrhet6 lehet6s6g 6dsl,iavaslat
vagy inlormdci6. Ha csak pdr csalddnak is siker0ll, illetve siker0lni fog a pihenisOt,
Ud0lds6t ezzel majdan el6segiteni, mdr meg6rle. 

Sz[' Fcrcnc
(Termdsretesen ar 0dUldsi-pihendsi, turisztikai "rovat" nyitott, vdrja a tuddsll6k

pontos hireil, informici6itl - A szerk.)
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Menetrend szerint az EU-ba ayog!/,
nit 6r a nenetrend, ha vasilti

Az elm 0lt id6szak egyik legkie-
melked6bb esem6nye, politikai
hire, orszdgunk Europai Ktizds-
s6gbe val6 csatlakozasa, a lehe-
tds6gek, az 6rvek, az ellendrvek
megnyilatkozisai a politikai 6s
gazdasAgitabellen.

Egyre tObbet hallhattunk, ol
vashattunk a csatlakoz6s keretf n
beliil a hazai kOzleked6si Agaza-
tok j0v6beni alakulisir6l, leheF-
sdgei16l, elkdpze16sei16l.

A vas0ti k0zlekedds berkein
beliil is egyre-mAsra fokoz6dik a
lehetds6gek m6rlege16se, ali-
fe16 becsii16se, megviht6sa,
mds-mis beoszHsokban, a pd-
lyagondoz6t6l a mozdonyvezet6-
k0n 6t a villalatvezet6s 169i6iban.

Az 1997-es vasuhsnaoi kOz-
ponti rendezv6nyek el6ad6i, meg-
hlvott tiszbletbeli vend6gei, a M AV
Rt. felel6s veze6i, a tArsadalmi 6s
gazdasigi 6let szdmos vezet6je
melhth a jeles esemdnyeken a
vas0t helyzet6l kis orsz6gunkban
betolt0tt, valamint a jOvd Eur6pij6-
ban elkdpzelt szerep6l hely6t.

Val6 igaz, toltink nyugahbbra
a vasuhk reneszinszukat 6lik.
Egdszs6ges verseng6s folyamAn
egyre inkdbb a vasut te16 hajlik az
a bizonyos "mutat6'a kOz0ti kdz-
lekeddssel szemben, nem rkis
szerepet vAllalva ebben, t0bbek
kozOtt a k0rnyezetv6delmi torek-
v6seknek, de dOntden az adott
orszigok, vasrltErsas6gok gon-
dosan kimunkilt gazdasigi vas-
rlti szdllitAsi strat6g id in ak k0szdn -
hetoen 6riisi eredm6nyek mutat-
koznak. A k0zleked6s - ezen be-
l0l a vastjti kOzleked6s is - a tdr-
sadalom, a tdrsadalmi viszonyok,
a gazdasdgi6s egy kicsit politikai
t(ik0rk6otlnk is.

Sajnos e tiikork6p el6gg6 el-
mos6dott, alig 6rt6kelhet6 ndlu nk.
En nyit h16n bevezetdkdnt 6 s am i-
6rttollat fogtam : 0gy 6rzem fel kell
hivnom a kdzv6lem6ny, a MAV Rt.
illetdkes vezetdi figyelm6t a jelen
fenn6116 egyik, de talAn a legfo.n-
tosabb belsd probldmdra a MAV
Rt-n bel0l. Ez pedig a MAV Rt.
MEilETBEilDJA

M i6rt kel la menetend 6s mit is
jelent a vasutrall

A menetrend alapvetden be-
hatirolja a k0zleked6si villalat
funkci6j6t, gazdasigossAgAt, a
tirsadalmi €letiinkben be6ltdtt
egyhjta szo k6sokat alakit ki a pol-

girok ttzezreiben, kdtelez 6s egy-
ben mozgdsdt, utazAsi szind6-
k6l bhet6sdgdt szabdlyozza.

Alapvetden behatdrolja a sze-
m6ly- 6s druszdlliEs iddbenilehe-
t6s€geil korl6tait, id6beli rend-
szert 6llit fel a va16 sdgos kdr0lm6-
nyek figyelembev6tel6vel, 6s va-
l6sdgos szdllit6si ig6nye k kie 16 gi-
t€sOvel me ghatdrozza a szem6 ly-
szAllito 6s tehervonatok forgal-
mAt

A menetrend alapvetoen meg-
hat6rozza a vasut gazdas6gos-
sig6t, hiszen ett6l ftigg fielen6-
sen)az Uzemanyag-, az energia-
telhasznil6s, a mozdonyok, sze-
m6ly- 6s teherkocsik gazdasAgos
kihaszn6lisa, a vonatmozdony
(egy6b) szem6lyzet vezdnyl6se,
l6tsz6ma, beosztisuk az adott
k0zlekedd vonatokra (vasutas-
nyelven: a mozdony 6s szem6ly-
zete, valamint a kocsifordu16k
meghatirozisa).

Ezen fordulok gondos krszer-
keszt6se egy jo menetrendben
mir meghatdroz6 6sszeg(t k6lt-
signeglakarftdsl eredm6nyez-
ne. Ez csak szervez6si feladat,
p6nzt nem ig6nyel, de annil tobb
lelkiismeretes, a k0r0lm6nyekre,
a beosztott dolgoz6kra - legfo-
kOppen a va16sigos szAllitisi 6s
kozlekeddsi ig6nyekre - tekintet-
tel 16vo munkit.

Jelenleg a vasuti menetrend
szerkeszt0se a MAV Rl Vez6r
igazgat6sdgt Forgalmi F6osztilya
M enetrendi osztilya bladatkdr'6be
hrhzik. A szerkeszt6s alaove6 fel-
tfhleit, vonatmennyisdgel az id6-
szakokra, a viszonylatokra va16
meghat6rozist egy mdsik osztAly,
a Szem€lysz6lliHsi osztily "rendelimeg". Ezen "egyeztet€sek" ered-
mdnyek6ppen l6tej0n egy vonat-
mennyis6g, melyet megfele16 inbr-
vallum ban h616zatr szinbn eloszh-
nak.

A vasIti fovonalak menetrend-
szerkesztOse a Vez.lg. 16sz6r6l, a
mellOkvonalak menetrend szer-
kesztdse a heIi Uzletigazgat6sd-
gok bevondsival kdsztil. Sajnos
a helyileg 6s elgondolAsokban is
tAvoll6vo elk6pze16sek egy torz,
semmikdppen sem valosAgra
alapozott egyveleget eredm6-
nyezett. Ebb6l kovetkezik, hogy
egyik legs0lyosabb szerkeszt6si
hiba mAr meg is szilletett, m69pe-
dig az, hogy a f6- 6s a legtonh-

sabb me116kvonalak csatlakoz6-
sai lemaradnak a va16sdgt6l. Ez
eredm6nyezi a csatlakoz6 dllo-
m6sokon t0rtdn6 - n6ha 6rikig -
val6 vdrakoz{st az utas 16szdr6l
egy misik vonalszakaszra tdrE-
n6 utazdskor. Jelenleg az 1997-
98-as vasfti menetrend a csatla-
koz6 6llomdsok mintegy 80-
90%-6ra igaz. E szgrkeszt6sihiba
egyenes k0vetkezm6nye: az
utasforgalom 6riAsi visszaesdse,
a vasfiti pdlyival "pdrhuzamos"krizuti aut6busz-forgalom mes-
ters6ges 616nkit6se.

TovAbbi szerkesztfsi hiba: a
vonatok felesleges virakoztatdsa
az i l lomisokon minden indok
n6lkiil, a vonatok nem megfele16,
nem az adott kOrtilmdnyeknek
va16 m enetid6 m eghatirozdsa.

Ezek 6s egydb szerkeszt6si hi-
b6k megk6rd6jelezik a menet
rendszerkeszt6s jelenlegi gya-
korlat6t. lgazdb6l senki sem fel-
[igyeli a menetrendk6szitdst, (leg-
al6bbis 0gy t0nik). J6szerivel a
valosdgos utaz6si ig6nyeket fi-
gyelembe sem v6ve, pusztAn
szubjektiv meghat6rozds szerint,
illetve tisztan ir6asztal mellol t0r-
tdnik a menetrendkdszit6s.

Most pedig ndh6ny p6lda, ami
igazolja Allitisomat:

- Inter-City vonat megorkez-
v6n a megyeszdkhelyre, onnan
semerre sincs semmilyen csatla-
kozis.

- Mi indokolja villamos-motor-
v0nat kozleked6s6t Budaoestt6l
27 km t6volsdgra egy kisebb hle-
pU16sre.

- Szeged te1616rkezv6n az In-
ter-City mi6rt nem 6ll meg Kispest
illomAson, tekintettel a rep0l6t6r
kdzels6g6 re?

- Mi6rt kellett Budaoest-Mis-
kolc kOzOtt a d6lutini sebesvona-
tot csak Hatvanig k0zlekedtetni,
tovebbi csatlakozAs n6lk0 l?

- Mi volt az a fontos indok,
ami6rt Budapest-Keszhely k0-
zOtt csak a menetrendvdltAs uHn
egy j6 h6nappal Allitot6k brga-
lomba az Inter-City vonatokat,
mdrhehtlen adminisztr6ci6s
munkAt adva ezzel rengeteg em-
bernek?

Lehetne a hibakat mdg tolytat-
nr .

Rosszabb a helyzet az Alfol-
dOn 6s a kelet orsz6gr6szben,
ahol nyoma sincs egy val6sigh0,

a k0rny6k utazAsi igdnydt figye-
lembe vev6 vas0ti menetend-
neK.

Valak(k) cs0szht(nak). Mi sem
nagyobb bizony'[\4k ene: kOzvete-
nti I a menetrendvAltis el6tt, amikor
mdr hdl6zati szinFn valamennyi
mozdonyszem6lyze$ szerelv6ny-
tordu16 elk6sz0l[ mindezt telrugva,
l0bb szdz vonat megsz0n6s6t ren-
deltdk el. Ezt kds6bb visszavonHk,
de szepbmber elej6n vajon hiny
vonat ismeblt megsz0n6s6r6l in-
tfzkedbk,

Sajnos olyan vonatok megsz0-
n6s616l intdzkednek, amelyek ki-
haszniltsiga magas, vagy egy6b
okb6l Ortelmetlen a vonat meg-
szUnbt6se (szolgdlati c6l, munkA-
ba 16ris, k6s6i munkdb6lval6 ha-
zajutAs le het6s6g6n ek m e gszii nb-
t6se tobb ezer munkavdllal6t 6rint-
ve pl. Miskolc t6rs6g6ben).

A vonatok kihaszndlhAga je-
lenleg hA16zati szinten 3-4 h6na-
ponk6nt utasszimlAldst v6gez-
nek. Ez abb6l All, hogy a vonato-
kon szolgalatot teljesito v0natve-
zeto, vezeto jegyvizsgilo, jegy-
vizsgdlo meghatArozott viszony-
latokban "megsz6moljdk" az uh-
sokat 0s ezt nyilvenhrtjek, felve-
zetik egy k0ltin e c6lra sokszoro-
sitott ivekre. E szAm halmazok tel-
jesen hasznilhatatlanok, mert:

- a vonaton szolgelatot leljesi-
td utazo szem6lyzetnek egyr6szt
nem teladata az ilyen jelleg0 mun-
ka, mis16szt elvonja a figyelmet
a tdnyleges mu nkijukr6l,

- e szimhalmazok feldolgozd-
sa komolytalan, c6l 6s eredm6ny
n6lktili,

- az utasszeml6l6st nem azok
az illet6kesek v6gzik, akiknek ez
felt€tlen0l a napi munkdjukhoz
n6lkil l0zhetetlen 6s munkakor0k-
h0z tartozna. Ha talen kimozdul-
ndnak az k6asztal mell6l 6s a
helyszinen a va16sdgban gy6zdd-
n6nek meg az igdnyekrol.. .

Most pedig n6hiny sz6t az
6ve n kd n t kiadott szo196lati 6 s pol-
gAri menetrendk0nyvekr6l. M in6-
sithetetlen. Egysz6val. Mir a ki-
addst megelozden haszn6lh atat-
lan, de utdna egy hdttel mAr biz-
tosan. A csak,nAlunk' (tal6n) ter-
m6szetes nyomdahibikon klviil
mdr a megjelen6st k0vet6en
megmuhfl(oznak az alapvet6
szerkeszt6si hib6k. Ezek 6s h-
vibbi hibdk m6dositisa t1gyneve-
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zett ootfiizehen t0rtennek, me-
lyetaz utaz6k0z0ns6g a szem0ly-
p6nztirakban kdrhet, ha egyeh-
l6n megvdsirolh az am0gy is
drAga menetrendk0nyvet.

A megjelen6st k0vet6en nyil-
vinval6an csokken a menerend-
k0nyv 6rt6ke, ha ut6lagosan kell
beleragasztani, belelavihni szi-
madatokal Ez pedig a jelen ten-
dencia szerint egy menetrendi
iddszakban, diag (a korAbbi 6ve-
ket bkinWe) kb. 20-40 m6dosi-
tds, amely k0ldn me116kletekben,
illetve bels6 teviratokban ielenik
meg. Ez el6g bizonyit€k ana hogy
a vonatok lassan ugy kozleked-
nek, ahogy, rendszerblenul. Ez
el6g bizony'rt6k arra is, hogy felh-
gyUk a k6rd6st, vajon kinek 6s
minek k6szUl a menetend?

Ha a k0lts6gr6forditAst n6zz0k,
nem hiszem, hogy valakit is 6rde-
keltvolna eddig e tomdntelen leles-
leges pap'rrfelhasznilAs, b6rkifize-
tds sh. a "semmi6rt". Nem is emlil'
ve azt az eszmei, erk0lcsi €rt6k-
vesztdsl amit az e mdgOtt rejl6
,munka'eredm6nyez.

Ez tehdt a jelen val6sig 1997-
ben, a magyar vas0tn6l. A vona-
tok mennek, ahogy tudnak, n6ha
v6letleniil menetrend szerint (is)
az EU lel6.

Persze b'rrrAlni k0nnyri. Mis
munkAjAban a szilk6l.. (kOzhely).

Mi a megoldis? Az rllonnan
kinevezett Vez6rigazgat6 Ur els6
interjtli k0z0tt egyik fd leladai<6nt
ie16lb meg a szervez6si ehlaku-
16st. Mindez m0k0dik, ha eziltal
nem fiktiv csoDortok, munkahe-
lyek, beosztAsok keletkeznek.

E16rkezettnek lihzik az id6 a
menetre ndszerkesztdssel, kiala-
kitissal 0sszeftigg6 szervezdsi
int6zked6sek azonnali megrefor-
md16s6ra.

Azonnali rendszerv6ltds, n6-
zdpont, megfele16 szakortelem -
akdr szem6lycser6kkel is - sz(ik-
s6gelFtik egy 0j, egy6rtelm0en jol
m0k0d6, akAr operativ csoport
felAllitAsa rdv6n is, aki kOpes a
jelen va16sdgra, utazisi normik-
ra, szokdsokra, idegenlorgalmi6s
szimtalan kor0lmOny figyelem-
bevdte16vel 0letk6oes menetren-

det fe16llitani. A nemzetkOzi me-
netrend mellett a hazai szem6ly-
6s teherforgalom a korhoz, a pi-
acgazdasigi norm6khoz igazod-
va 0sszeillitani, elkdsziteni, for-
galomba helyezni.

Meggy6zdddsem, hogy az
utasokat nem az ezerlfle mir-
mAr Attekinthebden kedvezm6-
nyekkel lehet a vonatra fel0ltetni,
hanem egy val6ban m0k0d6, j6l
szerkesztett menetrend alapjin
biztosilani szdmukra az igen sok-
16tf utazAsilehet6seget, hogy mi-
hamarabb e16116k utic6ljukat.

Egy j6l szerkeszbtt menetrend
mir magdban toglalja egy gazda-
sAgosan kialak'that6 mozdony-,
szerelv6ny-, szem6lyzeti fordul6k
lehetos6gdl Sok felesleges kOlt-
sdgkiAram16$ lehetne ezzel meg-
akadilyozni, ugyanakkor jelentos
bev6bl vArhat6, l6nyegesen javul-
na a szemdlyszillilf si hljesifn6ny.

A rendszerviltdst kOvetden 6r-
zdkelhetd egyfajh shgnAlis az
utazdsi ig6nyek tekintetf ben. Ez
lehetos69et biztos'rt arra, hogy
egy alapmenetrend, hi16zati

szinten akdr tdbb 6vig is lehets6-
ges legyen, m0kddj0n.

Az alapmenefrenden hil "id6-szaki' k0zleked6s is szti ks6gelb-
tik,leginkAbb a Balatonon €s k0r-
ny6k6n, valamint n6hAny idegen-
forgalmi szemponb6l fonhs vi-
szonylatokban, illetve a helyi sa-
jitossdgok, f0ldrajzi 6s mis k0-
r0lmdnyek figyelembev6tel6vel,
tovabbi von atmen nyis6g-b6vilf s
illetdleg -cs6kken tf s lehets6ges.

Mindenk6ppen szrlks6g van
az utaz6k0z0nsdg bizalmira 6s
ez el is 6rheto egy sok16tri, min6l
t0bb lehet6seget kinA16 menet-
re nd fe ldllitdsdval, hogy ezzel biz-
tosan k0zelebb keriiljtink az uta-
zok0z0nsdghez biztosan...

Jelen irisommal nem kivinok
senkit megbintani, semmik6ppen
nem megrAgalmazni, csup6n a fi-
gyelmet felhirlni az eml'rbtt probl6-
mAkra, ami kdnnyen orvosolhato
lenne, s hlAn nem is igdnyelne
komolyabb k6lhdgrifordll6st e ne-
h6z gazdasAgi helyzehen.

Lukdcs i6zsef
a UAV nt alkalmazottia

Az Eurostar (sztar) ftefieban
0 laszorszAgban j6rva sokf e16 vas0t6p116si, p6lyaszab6lyozdsi m un kikal

lrithatunk. Ennek oka, hogy jrlnius 1-t6l tdbb f6vonalon, nagysebess6g0
vonatokat kdzle kedlelne k.

A Fenovie dello Stato (FS) 0lasz Allamvasutak inlormAci6s lapi6b6l
gy0Jtdltem ki (rovid'tlve) az al6bbiakal

Az 0lasz Ailamvasutak (FS) vonalain 0j utazAsi divat lett Eurostarral
utazni. A legnagyobb v6rosok ktiztitt j6 min6s6g0 vonalokat 6ll'ttotlak me-
netrendbe (ETR 500, ETR 460, ETR 450), Naponta 78 vonal ktjzlekedik
Venezia-R6m a, M il6n6-R6m a-N 6poly, Venezia-M il6n6, Torin6-R6ma,
R6m a-Ancona, R6m a-Bar/Lecce, R6 m a-Torin6/Pole nza, 6s R6m a-Reg-
oio Calabria k0ztltt.' 

Az Euroslar llali6val 1 997-ben kb. 7.7 m illi6 utast terveznek sz6llitani. A
szolg6ltat6sok fejleszt6s6vel2000-re 24,5 m illi6 ra b6v'tlik. A program szerinl
60 ETR 500-as 6s 48 db Pendolino szerelv6ny ktjzlekedik 8.240 milliArd
Lk6s tAmogatdsb6l. Egy0llal az Allomdsi inform6ci6s rendszerek 6s 0j
jegy6rus'rt6 helyek is ki6p'[6sre kerulnek,

Az ETR 500-as f6bb m0szakiparam6terei :hossz:23 m, t t imege:79l,
teljesitm6ny:2870 kw/db, Vmax: 250 km/h.

A szeretu6ny 6 kocsib6l 6s 2 mozdonyb6l All, el6l-h6tul egy-egy vezet6'
6ll6ssal.

A vonatr6l: term6szetesen klimatiz6lt 1., ll. oszt6ly, vonalvezet6 tAj6koz'
tal6 az utasoknak Az tl16sekn6l f0lhallgat6ban zen6l hallhatunk (az ETR
460-n6l csak az I osztilyon).

Etke znr - regge lizn i, vicso16zni - az 6tkez6kocsiban lehet, ahol kAv6f6z6
6s salAlahidegldl is van.

Az "0zletember"-kocsiban nyilvAnos lelefon6llom6s k6t - szAm'tt696pek
elhelyez6s6re alkalmas - ltilke van, ahol n6gy karossz6k, g6paszlal 6s 220
V-os csatlako z6s tal6 lhal6. ltt rAdi6te lelo n{e lepe kel is ttj lth etne k

A csomagok k6t helyen helyezhet6k el: a nagy 6s neh6z csomagok az
e16t6rben ki6p'ltett tart6ban, a kis k6zicsomagok az 016sek mellett a fels6
tarl6ban.

Az utaz6shoz hAromf 6le k6rty6t aj6n lanak, melyek k0ltinl6le kedvezm6-
nyekre jogos'rtanak. Legegyszer0bb a z6ld 6s az eztistszh0 kArlya. A z6ld,
a 1 1 6s 26 6v kriztitli fiataloknak ad 20% kedvezm6nyl az dsszes vonal 6s
ifj0s6gisz6ll6s, valamint n6h6ny 0zlel 6raib6l. Az ez0sl, a nyugdiiasoknak

60 6v feletl ad 20% kedvezm6nyt minden 1.,6s ll, oszt6lyti jegy drAb6l.
Mindkett6 40 000 lit6ba kertll, 6rv6nyess6ge 1 6vig larl.

A "Carta Club Eurostar"rengeteg szolgAltal6sra ad kedvezm6nyt, vagy
gratis enged6lyt. Erlend6 itt az ingyenes g6pkocsiparkolAst6la PC- 6s
faxhaszn6laton 6t a 16nym6solAst 6s telefon6l6sl, p6nzv6llAst, helyfoglal6sl
6rint6 szolg6ltal6sok. Ara ennek megfelel6en: 150 000 lira,

Sok Allom6son van lehel6s6g Bari Cenlr6[616] Reggio Calabri6ig -
krizponliszolg6ltat6sk6nt - eleg6ns tArgyal6 b6116s6re, kiszolgA16 szem6ly-
zellel egy0ll.

Van m6g a Carta Primaclasse, amivel 1000 km-l lehel kedvezm6nyes
6ron ulazni Euroslar llalia vonalon is.

A vonat bels6 kik6pz6se e leganci6ja k6nye lmet, csendes, liszla 6s gyo rs
ulazdsl sugall6s bizlos'tt is.

A vezet66ll6s szinl6n klimatizAll, csendes 6s k6nyelmes, ergon6miai
szem pontok figyelem bev6te16vel alak'rtoll6k ki.

Az irAnyl6 6s szervizAllomlsokkal r6di6lelefon-kapcsolal van. Term6-
szelessn a g6p aulomalikus sebess6glarl6sra is Allflhat6.

Tal6n egyszer n6lunk is,.. K6viti Jlnos, Halvan Vontal6si F6ndks6g
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Masiniszta Kupa 1997
lmm5ron harmadik izben rendezt6k meg a Masiniszta Kupa

nemzetkozi kispSly6s labdar0g6lorn6t. M6g 1995-ben k6t tag-
csoport hat6rmenti kapcsolataira alapozva sztiletett meg az
6tlet, hogy ker0ljrin megrendez6sre nemzetkdzi labdar0g6{a-
l5lkoz6, t6bb orsz6g mozdonyvezet6inek r6szv6tel6vel. Az
otletet tettek k6vett6k, s a b6k6scsabai, illetve kiskunhalasi
tagcsoport - az akkori szegedi vasftigazgat6 aktfu segfts6g6-
vel - megszeweAe az els6 tal6lkoz6t B6k6scsab6n, nagy
sikerrel.

Tavaly m6r Brass6 adott otthont a m6rk6z6 csapatoknak -
melyr6l besz6mohunk a Mozdonyvezel6k Lapjdban -, s id6n
Szabadk6n f o lytat6dott a m asi n iszla f ocist6k k0zdelemsoro-
zaf.a.

Rom6n r6szr6l Brass6, jugoszl6v r6szr6l Szabadka, ma-
gyar r6szr6l B6k6scsaba 6s Kiskunhalas vett r6szl a torn6n,
melynek 1997. augusztus 2f30. k<izott Szabadka adotl ott-
hont. A brass6i 6s b6k6scsabai csapat Budapest fel6l az lC
339-2 sz. vonattal induh neki az embert pr6b5l6 lass0 vonattal,
melyhez a kiskunhalasi csapa pironkodva az ,,6rUletes" se-
bess6g miatt Kiskunhalason csatlakozotl.)

Szabadkai 6rkez6st k6vet6en a h6zigazd5k m6r ismer6s-
k6nt fogadl6k az 6kez6 labdarug6kat, s kb6r6iket. A sz6llSs-
helyek elfoglal6sa ut6n a vend6gek 6s vend6gl6t6ik k6zos
fogadSson 6blfrett6k le a hosszrl rit por6t majd egy6nileg 6s
csoportosan ismerkedtiink Szabadka nevezetess6geivel.
MSsnap az igen j6 min6s{70 fUves p6ly5kon ker0lt sor a
m6rk6z6ssorozatra. A kezd6r0g6sl kovet6en egy perces n6-
ma csenddel eml6keztek meg a r6sztvev6k az id6kcizben
elhunyt szegedi igazgal6 f 116l, T6th lmr6r6l, akijelent6s r6szl
v6llalt a torna megindft6s6ban, annak l6trehoz6sSban.

A megeml6kez6st kcivet6en a labd56 lett a f6szerep 6s
izgalmas, helyenk6nt par6zs m6rk6z6sek folytak a gyepen. A
k<irm6rk6z6ses torn6n

l. Brass6,
ll. Szabadka,
lll. Kiskunhalas 6s
lV. B6k6scsaba csapata lett.

(A magyar csapatok sz6mszer0 eredm6nyeir6l az6rt nem
frok r6szletesen, mert f616, hogy s6rten6m a honi kapusaink
szem6lyis69i jogait...)

A z6ld gyep ut6n ism6t a leh6r asztal6 voft a f6szerep. A
m6rk6z6sek hev6ben indulatos j6t6kosok m5r egymSsba olel-
kezve emelgeft6k a kisz6radni sosem tud6 pelinkov6cos po-
harakat.

Az esti eredm5nyhirdet6st a hfuigazd{k egybek<itott6k az
6vi szok6sos nyugdijas bfcs0ztat6val, mely egy igen sz6p
iinneps6gg6 kerekedett.

A serlegek 6s oklevelek 6tv6tele ut6n kerOh sor a legjobb
jAt6kos, kapus 6s g6lkir6lyi cimet el6rtek d4azAs6ra is.

A nyugdflba vonult szabadkai mozdonyvezel6k a szakszer-
vezetiikt6lelismer6 eml6klapot, s egy csod5latos fali6r6t kap-
tak 6vtizedes m unk6juk6rt.

Megtisztel6 volt a vend6gek sz6m6ra, hogy igen sok elfog-
lalls6ga ellen6re - m6g ha csak n6h6ny 6r6ra is -, de ell6to-
gatott a vacsor6ra 6s ott iinnepi koszont6t mondott a Szerb
Mozdonyvezet6k Szakszervezet6nek elnoke is.

Az tinneps6get vacsora k<ivetle, majd n6h6ny labdar0g6
megbar6tkozott a h5zigazdSk j6voft6b6l a szerb tdnccal, va-
gyis a kol6val.

Az Onnepi vacsor6l a b0cs0 percei kovett6k. A brass6i,
illetve a k6t magyar tagcsoport mozdonyvezet6i 0jra rcnatra
sz6lltak, s volt akik nividebb, voll akik hosszabb ideig emle-
gett6k a v6nszorg6 vonaton az ehelt k6t nap tort6net6l.

A torna jriv6re utols6 6llom6s6hoz 6rkezik Kiskunhalasra.

"#:";6rig,Kd<unhalas

Orszdgos Vasu tas Kispdlyds
La b da 1096 -bain o ksdg, Szege d

HagyominnyA vdlt az 6venk6nt megrendez6sre kerti16 0rszdgos
KispAly{s Labdar0g6-bajnokseg, ebben az 6vben augusztus 29-31.
kOzOtl Szegeden a Vasuhs Egyesiilet Sporthlep6n jdttek 0ssze a
vasutas focist6k.

Az esemdnyen a M0SZ vilogatottjdt az 1996/97 6vi M0SZ Kupa
balnokcsapata (ism6telten) M iskolc kdpviselte.

A 16sztvevd csapahk szema 12 v0lt: Szeged, Szombathely, Debre'
cen Lokomotiv, M0SZ Miskolc, POcs, Bp. Eg6szs6gUgy, Zihony Von-
tatAsi F6n0ks6g, Zdhony, Bp. lgazgat6sig, M iskolc TlB, BEIG, Szolnok.

A jdt6kot szervez6k hdrom csoportba sorolHk a reszt vevd csapato-
lGt.

M iskolc a C csoporba kertiltZihony, Debrecen Lokomotiv, Budapest
lgazgat6sdg csapa6val,

Kem6ny ktizdelem utdn kikaptunk Debrecen csapaHt6l, ezert azon-
nali taktikai megbesz6l6st (fejmosdst) tarhttunk - eredm6nyesen -,
merta hvabbi k6t m6rk6z6st sikeresen hozta a csa0at.

Sajnos '\ty is csak misodikok lehetttink a csoportunkban (nem volt
kereszheve16s), ez6rt csak a 4-6. he ly6rt jdtszhattu n k.

Ugy ldhzik, tov6bbra is haszndlt a "taktikai megbesz6l6s", mert a
helyoszt6 m6rk6z6sen 2:1-re vertiik P6cs, majd 2:0-ra a Bp. Eg6sz-
sOgtigy csapatet.

igy megszerezt0k a negyedik helyet, amiaz eddigi legjobb eredm6-
n yiin k.

A rendez6k lehetos6getbiztositothk Szeged VSE - Szarvas NB lll.
bajnoki m6rk6z6s megtekint6s6re, aminek sziinet6ben kerult sor az
tinnep6lyes eredmdnyhirdetOsre.

Talpas J0zsel
ter(iletiUgYviv6

M iskolc
H elyezOsek:
l. Szeged,2. Sz0nbathely, 3. 0ebrecen lokonoth 4. M0SZ Miskolc

Meghiud

Am at6r orszdgos vasutas
teke ba jn o ksdg ra
Tisztelt Sporttdrsak!

A uerseny helyszine:
Szolnoki MAV SE, fekecsarnoka.

A verseny rdel'e:
1997. november 07{9.

A verseny az 6vek 6ta megszokott szab6lyok
szerint kertil lebonyolit6sra.
Csapatok dsszetdtele.'4 fd versenyz6,l f5 edz6
vagy tartal6kj6t6kos, 6sszesen: 5 f6.
A r6szv6teli szend€kot legk6sSbb november 1-ig
te lefo non vagy fr6sban : Baj n6czi J6nos tigyveze-
t6 e ln6knek, FerencvArosi Vasutas SK, Budapesl,
P6celi u. 2. tel.: 01/63-09, vagy Szatmiri Editnek
szolnoki MAv sE, V6s6 u.-i-g. tel.i 02t16-79
k.rjtik bejelentenil 

dv,ztettet.
SzdkelyGydrgy alelndk
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Biatorbagy 1931
1931 . szeptember 12-13. 6jjelre eml6kezz0nk a biator-
bdgyi Viadukton l6rt6nt katasztr6f6ra. Matuska Szil-
veszter robban6tdltetet helyezett el a bal v6gdnyon a
vdlgyhid el6tt.
A lGes szimri nemzetk6zigyorsvonalot a 301-001 psz.
g6zmozdony lov6bbitotta. A mozdony kerekei a mbban6-
t<iltetet m0ktH6sbe hoztdk. es a robban6s kdvetkezt6ben
a mozdony 6s az ut6na l6v6 hat kocsi a m6lybe zuhant.

A m0lt 6vben en6l r6szletesebben lrtam, ez6rt csak
eml6kezni kiv5nok a katasztr6fa 6ldozataira, 6s kiildn
a mozdonyszem6lyzetre, Moruai Alajosra 6s Nemes
Miklhsra.

Bolla G6za
nyugdtlas

mozfunyvezet1

Tudjuk h6ny ora van!
Mozdonyvezet6i l6tsz6m 6s szolgdlati ora,1997. 6v 8. ho 20 munkanap

Szolg6lali
hely

Alb- Szolg.
m6ny 6ra

Kifizetetl
tlha 

"-"6ra

K6l.6ra Szolgilali
hely

Arb.
mdny

Szolg.
Aa

Kifizetett
iil5ra,-"6ra

l6t.6ra

Bp. Ferencv. 34{' '16 051
t66

650 ilz 162,0
2 2

Szeged t6 672
18.1

2585 2 156,0
n 0

Bp. Eszaki 9.7%
N

3ls7 99 156,0
n 1

B6k6scsaba 172 2,W
163

75r t82. 156,0
5 l

Szolnd< 420/8
168

4&l 948 165,4
2 4

Kskunhalas 1m 12 558
171

208 tgl 163,8
3 2

Sz.l*1616r 32!) 43724
t67

5r4 193 163,0
2 1 6

30 69'l
r68

748 315 163,8
4 2

Bp. Ddi 40 5800
168

409
1 2

a

0
156,0 V6szb 57 7146

167
106 36 156,0

2 1

Gy6r 28 36 002
168

1949 U
9 0

156,0 P6cs 30 638
164

716 126 156,0
4 t

B.gyamal 6t 7995
157

0 80 156,0
0 2

Domb6vif 35 975
1&)

2&n f2 163,8
1 4  1

Halvan 128 17651
169

92 51 164,0
3 0

Nagykanizsa r88 x7M
r80

17$ W 166,0
1 2 2

Bp. tlyugati 692
156

0 0
0 0

156,0 Szmbahely 25 58!l
r61

0 2946 167,0
0  1 8

Mislolc 499 65610
166

418 3256
1 8

164,0 Ce{ddm6lk t90 2,62
157

12 2984
0 2 1

166,0

Debrecen &572
165

't46 248E 165,4
1 9

Tapolca 85 fi 345
160

5 1140 167,0
0 1 6

tiy'regyh{za 231 $ r09
164

592 590 156,0
3 3

Zalaegenzeg l2 498
168

74 4A
1 6

167,0

Zitnny t9 061
158

77 157
1 1

t56,0 H6l6zat 64929 18410 t7 194 16.|,8
1 6 8 5 4
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